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Επίσχεση εργασίας των αναπληρωτών µέσω ΕΣΠΑ 
  
  Σήµερα, 16/12/2010 στο 27ο ∆.Σχ. Πειραιά έγινε σύσκεψη των συλλόγων 
εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά (Κερατσινίου  - Περάµατος «Νίκος Πλουµπίδης», 
Πειραιά «Πρόοδος», Πειραιά – Ρέντη «Ρήγας Φεραίος», Νίκαιας, 
Αργοσαρωνικού) και της επιτροπής αναπληρωτών Πειραιά, για να καθορίσει τον 
τρόπο  µε τον οποίο θα πραγµατοποιήσουν τη µαζική υποβολή αιτήσεων επίσχεσης 
εργασίας των αναπληρωτών µέσω ΕΣΠΑ, στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά. Μετά από διαλογική 
συζήτηση κατέληξε στα εξής: 
     Οι αναπληρωτές µέσω ΕΣΠΑ, που αποτελούν τη νέα µορφή ελαστικοποίησης 
και αµφισβήτησης κατακτηµένων δικαιωµάτων στην εργασία των εκπαιδευτικών, 
παραµένουν ακόµη απλήρωτοι παραµονές Χριστουγέννων.  
 Παρά τις επανειληµµένες δεσµεύσεις του Υπουργείου, από το τέλος 
Οκτώβρη, για την «άµεση πληρωµή» των συναδέλφων, παραµένουν 
απλήρωτοι εδώ και τρεις µήνες. 
 Πολλοί  συνάδελφοι βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς ζουν µε δανεικά και 
έχουν υποχρεωθεί να διακόψουν άλλη εργασία µε την πρόσληψή τους. 
  Με βάση τα παραπάνω, δε µένει άλλος δρόµος από την άµεση 
διεκδίκηση της πληρωµής τους, µε δραστικό τρόπο. 

• Καλούµε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες αναπληρωτές-
αναπληρώτριες µέσω ΕΣΠΑ σε µαζική υποβολή αιτήσεων επίσχεσης 

εργασίας, την ∆ευτέρα 20/12/2010 και ώρα 9 π.µ. στο 
ΠΥΣΠΕ Πειραιά. Υποβολή αίτησης επίσχεσης µπορούν να υποβάλουν 
όσοι εργάζονται,  είτε έχουν υπογράψει σύµβαση είτε όχι 

• Καλούµε τους συλλόγους διδασκόντων να αποφασίσουν,  την 
αναπροσαρµογή των προγραµµάτων  των σχολείων, µε την έναρξη 
της επίσχεσης εργασίας, και να σχολάνε τα παιδιά χωρίς τις ώρες των 
αναπληρωτών ειδικοτήτων που συµµετέχουν σ’ αυτή, 
«ανεβάζοντας» τις ώρες, σύµφωνα µε το πλαίσιο των εργασιακών 
δικαιωµάτων της ∆ΟΕ και του Συλλόγων. 

• Καλούµε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να εκφράσουν 
έµπρακτα την συµπαράστασή τους στο πιο «µαύρο» κοµµάτι ελαστικής 
εργασίας που υπάρχει  στην εκπαίδευση και να µην αναπληρώσουν τις ώρες 
των αναπληρωτών σε κάθε περίπτωση. 

• Η αναπλήρωση αυτών των ωρών δεν βοηθάει στην ανάδειξη τόσο του 
προβλήµατος των συναδέλφων όσο και του αγώνα που (και) µε προσωπικό 
κόστος έχουν αναλάβει.   

• Καλούµε τους συναδέλφους αναπληρωτές µέσω ΕΣΠΑ να επικοινωνούν  
άµεσα µε τους συλλόγους Π.Ε. της περιοχής όπου εργάζονται για 
οποιοδήποτε θέµα προκύπτει στα σχολεία. 

 

Η µάχη αυτή µας αφορά όλους και πρέπει να τη στηρίξουµε.  
  

� Να σταµατήσει ο εµπαιγµός 
� Να πληρωθούν ΤΩΡΑ όλοι οι αναπληρωτές µέσω ΕΣΠΑ 
� Μόνιµη και σταθερή εργασία, µε ίσα δικαιώµατα, για όλους. 

  
 


