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Αναπληρωτή, αναπληρώτρια, 

Στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης υπάρχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα που 

κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες. Ο μισθός, η ασφάλιση, συγκεκριμένο ωράριο είναι 

δικαιώματα και αποτέλεσμα αγώνων των σωματείων. Πρέπει να τα υπερασπίσουμε και να 

τα διευρύνουμε. Οι αγώνες έχουν δώσει σειρά από σημαντικές νίκες.   

Την τελευταία δεκαετία και παρά την κρίση το εκπαιδευτικό κίνημα απέτρεψε την 

εφαρμογή της αξιολόγησης – χειραγώγησης (μια μάχη που τώρα δίνουμε ξανά με την απεργία 

αποχή!), επέβαλε τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής και 

εκπαίδευσης, την επέκταση της παράλληλης στήριξης και των ΖΕΠ,  εμπόδισε κάθε απόπειρα 

αύξησης του ωραρίου, υπεράσπισε τις αναγκαίες ώρες για ενισχυτική διδασκαλία. Διασφάλισε 

έτσι χιλιάδες θέσεις εργασίας (πάνω από 100 στο Σύλλογό μας).  

Μέσα από νόμους των τελευταίων ετών (προσοντολόγιο, αξιολόγηση, τρίμηνες 

συμβάσεις εργασίας, καθιέρωση της τηλεργασίας, τοπικές προκηρύξεις), οι κυβερνήσεις 

επιδιώκουν να μεταφέρουν την εκπαίδευση στη ζούγκλα του ιδιωτικού τομέα, όπου ο κάθε 

εργαζόμενος-η θα διαπραγματεύεται μόνος-η το μισθό του και τις σχέσεις εργασίας με τον 

εργοδότη, πολλές φορές ανασφάλιστος/η και με τον φόβο της απόλυσης να αιωρείται. Αυτή η 

νομοθεσία καταργεί σταδιακά όλο και περισσότερα επιμέρους δικαιώματα, πρώτα για τους 

αναπληρωτές/τριες και αργότερα για όλους. 

Εν μέσω πανδημίας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας θεωρεί αναλώσιμους/ες : 

μηδενική χρηματοδότηση των δημόσιων σχολείων, ανεφάρμοστες εγκύκλιοι και  κανένα 

ουσιαστικό υγειονομικό μέτρο, καμιά μείωση αριθμού μαθητών ανά τάξη, σπάσιμο 

πολυπληθών τμημάτων και επιπλέον προσλήψεις, ελλιπείς συμβάσεις προσωπικού 

καθαριότητας, με την υποχρέωση οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουμε ρόλο νοσηλευτή. Με την 

αξιολόγηση και τον εσωτερικό κανονισμό επιχειρούν την παγίωση και θεσμοθέτηση μια 

μόνιμου τύπου πειθάρχησης και ελέγχου.  

Απέναντι στην επίθεση που δέχεται η ζωή μας ανάγκη είναι η συσπείρωση,  

συμμετοχή και ενίσχυση των εκπαιδευτικών σωματείων (στην περιοχή της Ροδόπης του 

τοπικού Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ «Οι Τρεις Ιεράρχες»). Οι σκέψεις σου, οι απόψεις σου, 

η δράση σου είναι απαραίτητες για να υπερασπίσουμε τα εργασιακά δικαιώματα, τα 

μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και την υγεία όλων μας.  

Με τις μαζικές δημοκρατικές και αγωνιστικές διαδικασίες και πολύμορφες δράσεις 

του Συλλόγου (Γενικές Συνελεύσεις, κινητοποιήσεις, πολιτιστικές παρεμβάσεις, παραστάσεις 

διαμαρτυρίας κτλ) απαντάμε στην υποταγή και τη συναίνεση, αντιστεκόμαστε στις 

κυβερνητικές πολιτικές, αγωνιζόμαστε για την ανατροπή τους.   

Με τη συμμετοχή μας στο Σύλλογο συμβάλλουμε στη μάχη για διασφάλιση κάθε 

θέσης εργασίας και μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών – τριών. 

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΜΑΘΕ και υπερασπισε 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ! 



Τι είναι η  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ; 

Είμαστε μια τοπική συλλογικότητα εκπαιδευτικών που συγκροτείται με στόχο την 

υπεράσπιση και διεύρυνση των εκπαιδευτικών, εργασιακών και άλλων δικαιωμάτων των 

εκπαιδευτικών, των μορφωτικών αναγκών και δικαιωμάτων των μαθητών, την υπεράσπιση 

του δημόσιου σχολείου και της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης. 

Αγωνιζόμαστε για ένα σχολείο και μια κοινωνία των όλων, των ίσων των 

διαφορετικών χωρίς διακρίσεις, εκμετάλλευση, φτώχεια, φασισμό, ρατσισμό και πόλεμο.   

Συμμετέχουμε στο δίκτυο των Παρεμβάσεων Κινήσεων Συσπειρώσεων, συγκροτώντας 

ένα ανεξάρτητο ταξικό ρεύμα στην εκπαίδευση σε αντίθεση με τον εργοδοτικό, υποταγμένο και 

γραφειοκρατικό συνδικαλισμό των παλιών και νέων κυβερνητικών παρατάξεων. 

Στον  Σύλλογό μας εδώ και 4 χρόνια έχουμε αναδειχθεί σε πρώτη δύναμη καθώς  

~ Εκφράζουμε όλο τον κόσμο της εκπαίδευσης, όλες τις ειδικότητες, όλες τις σχέσεις 

εργασίας. Είμαστε εκπαιδευτικοί της τάξης και της πράξης. Οι αναπληρωτές και 

αναπληρώτριες είναι ζωντανό κομμάτι της συλλογικότητάς μας, εκλέγονται μέλη στο ΔΣ του 

Συλλόγου, αντιπρόσωποι στη Γενικές Συνελεύσεις της ΔΟΕ και του Νομ. Τμήματος της ΑΔΕΔΥ.    

~ Αγωνιζόμαστε για τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών με έστω και μια σύμβαση 

εργασίας με το πτυχίο και όλη την προϋπηρεσία. Η δημόσια εκπαίδευση μας χρειάζεται όλους 

και όλες για την κάλυψη κάθε μορφωτική ανάγκης, κάθε εκπαιδευτικού έργου.   

~ Τασσόμαστε με το συνδικαλισμό των Γενικών Συνελεύσεων και την οργάνωση 

κινητοποιήσεων σε αντίθεση με το γραφειοκρατικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό των 

διαδρόμων της Διοίκησης, των πελατειακών σχέσεων, της συναίνεσης.  

~  Θέλουμε Σύλλογο ζωντανό κύτταρο στην τοπική κοινωνία και στη ΔΟΕ. Με αγωνιστικές 

αποφάσεις, εκδηλώσεις, πολιτιστική παρέμβαση. Με την παρουσία μας ο Σύλλογος έχει γίνει 

σημείο αναφοράς στην περιοχή για την πολύμορφη δράση του.  
 

~  Θεωρούμε ως προϋπόθεση για τη νίκη των αναγκών μας την κινηματική δράση, 

ανεξάρτητη από Κράτος-Κυβέρνηση-Κόμματα-Διοίκηση και το συντονισμό με τον υπόλοιπο 

κόσμο της εργασίας και τα Α/θμια σωματεία, καθώς και με τους ανέργους. 
 

 

Επικοινωνία:  Ιστοσελίδα  https://aneksartiti.com/ , mail aneksartiti@gmail.com,  

https://www.facebook.com/aneksartitiparemvasi 

 

Αναγνώστου Κατερίνα  αναπληρ. Θεατρικής αγωγής 6973066843, Ζωγραφοπούλου Αφροδίτη 

αναπληρ. δασκάλα 6980361156, Λιουλιάκη Δήμητρα 6972253412 δασκάλα, ταμίας Συλλόγου,                            

Μακρυγιάννης Στέφανος 6974146227 δάσκαλος, πρόεδρος Συλλόγου, Παπαδοπούλου Ινώ                     

δασκάλα ειδικής αγωγής 6945182013,  Πολύζος Αποστόλης αναπληρ. Θεατρικής Αγωγής 

6971982765 μέλος  ΔΣ Συλλόγου,  Σπανοπούλου Ανέζα  αναπληρ. Μουσικής. 6942710037 

https://aneksartiti.com/
mailto:aneksartiti@gmail.com
https://www.facebook.com/aneksartitiparemvasi


• Το πρωτοβάθμιο σωματείο μας είναι ο 

τοπικός Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) «Τρεις Ιεράρχες» για την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η τοπική ΕΛΜΕ για την δευτεροβάθμια.  

• Όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία πανελλαδικά ανήκουν στο δευτεροβάθμιο 

συνδικαλιστικό όργανο, το δευτεροβάθμιο σωματείο είναι η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος 

(ΔΟΕ) για την πρωτοβάθμια και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) για την 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

• Τα δευτεροβάθμια μαζί με ομοσπονδίες/σωματεία από άλλους κλάδους του δημοσίου 

ανήκουν στο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο, την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων 

Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) όπου ανήκουν όλα τα σωματεία του δημόσιου τομέα. 

• Είναι σημαντικό να γινόμαστε μέλη των σωματείων μας. Αυτό γίνεται με την εγγραφή 

μας στο τοπικό πρωτοβάθμιο σωματείο. Είναι ο μόνος τρόπος ώστε συλλογικά να 

υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας. αγώνα για τα δικαιώματά μας.  

• Από το Σύλλογό μας ενημερωνόμαστε ώστε με συνεργασία και τη συλλογική στάση με 

τους/τις συναδέλφους/ισσες μας Καταγγέλλουμε στο Σύλλογο κάθε τυχόν αυθαίρετη εντολή 

και αυταρχισμό, κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων μας. 

• Οι δράσεις του Συλλόγου προκηρύσσονται για τα μέλη του. Δηλαδή μια απεργία που 

προκηρύσσει η ΔΟΕ/ΟΛΜΕ ή η ΑΔΕΔΥ απευθύνεται στα μέλη του Συλλόγου και για να 

συμμετέχουμε πρέπει να είμαστε γραμμένοι σε αυτόν.  

• Η συνδρομή που καταβάλουμε κατά την εγγραφή μας στο σωματείο μας κάθε χρόνο 

είναι κάτι που ισχύει για όλα τα μέλη των σωματείων αναπληρώτριες/ες και μόνιμους/ες. Η 

συνδρομή των αναπληρωτών στον ΣΕΠΕ είναι 15 ευρώ για τους πλήρους ωραρίου και 7 για 

τους/τις μειωμένου ωραρίου. Η συνδρομή των μόνιμων είναι 35 ευρώ. 

• Συμμετέχουμε ενεργά στις Γενικές Συνελεύσεις (2 φορές το χρόνο τακτικά ή και 

περισσότερες έκτακτα) που είναι το ανώτερο όργανο λήψης αποφάσεων του σωματείου. Δεν 

περιμένουμε κανέναν «σωτήρα» να αγωνιστεί για εμάς.  

• Το ΔΣ του Συλλόγου και οι αντιπρόσωποι στη ΔΟΕ προκύπτουν από τις εκλογές του 

Συλλόγου. Το ΔΣ είναι 7μελές εκτελεστικό και αποφασιστικό όργανο οι αποφάσεις του οποίου 

ελέγχονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι συνεδριάσεις του απαραίτητες για τη λειτουργία του 

Συλλόγου και είναι ανοιχτές σε κάθε μέλος του Συλλόγου. Οι αντιπρόσωποι μεταφέρουν στη 

Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ τις αποφάσεις του Συλλόγου.  

• Με συλλογικούς αγώνες που οφείλουμε να οργανώσουμε από τη βάση, με τις Γενικές 

συνελεύσεις και τις επιτροπές αγώνα, με αυτοοργάνωση και άμεση δημοκρατία, σε συντονισμό 

με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία και συλλόγους, οργανώνουμε τον αγώνα για την ανατροπή 

της επίθεσης στα δικαιώματα και τη ζωή μας. 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ και η ομοσπονδια  
πως ακριβως λειτουργουν;  

 



 

 

Ο  Σύλλογος  Διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους/τις διδάσκοντες/ουσες με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει πρόεδρο τον/την  διευθυντή/τρια . 

1. Ο  Σύλλογος  Διδασκόντων  συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του/της προέδρου του, 
τακτικά, τουλάχιστον μία φορά πριν από την έναρξη των  μαθημάτων  και  μία  φορά  στο  
τέλος  κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως 
για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το 1/3 των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα 
στο ωράριο εργασίας. 

2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη λειτουργία του σχολείου. Η 
λειτουργία του έχει τεράστια σημασία, γιατί έτσι διασφαλίζεται η δημοκρατία στο σχολείο, οι 
συλλογικές αποφάσεις για όλα τα ζητήματα. Η συμμετοχή μας σε αυτόν, η προσπάθεια να 
συζητάμε και να αποφασίζουμε με συλλογικό τρόπο για τη λειτουργία του σχολείου, είναι πολύ 
σημαντική. 

3. Στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων οι αναπληρωτές/τριες έχουμε τα ίδια 
δικαιώματα με κάθε άλλο/η συνάδελφο/ισσα, ανεξαρτήτως χρόνων υπηρεσίας ή σχέσεων 
εργασίας. 

4. Ζητάμε να καταγράφεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων η γνώμη μας, ασχέτως εάν αυτή 
είναι πλειοψηφούσα ή όχι. Αυτό είναι δικαίωμα που κατοχυρώνεται από τον νόμο και 
αναδεικνύει τη δημοκρατικότητα της συνεδρίασης. 

5. Ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι νομικά και θεσμικά συλλογικό όργανο του δημοσίου. Ως 
τέτοιο έχει δικαίωμα να συζητά και να παίρνει αποφάσεις που σχολιάζουν και κρίνουν την 
εκπαιδευτική πολιτική. Όταν οι εγκύκλιοι και οι διαταγές της διοίκησης δεν  είναι  νόμοι,  ο  
Σύλλογος  Διδασκόντων  έχει δικαίωμα   να   αρνηθεί   την   εφαρμογή τους, εάν τις κρίνει ως 
παράνομες και αντισυνταγματικές.  

6. Ο Σύλλογος Διδασκόντων (και κάθε εκπαιδευτικός χωριστά) έχει δικαίωμα (και υποχρέωση 
ταυτόχρονα) να ενημερώνεται για κάθε έγγραφο που φτάνει στο σχολείο. 

7. O Σύλλογος Διδασκόντων κατανέμει όλες τις εργασίες του σχολείου. 

8. Οι συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων (όπως και τα διάφορα σεμινάρια, ενημερώσεις-
συναντήσεις με γονείς κλπ.) δεν μπορεί να απαιτούν την παραμονή των συναδέλφων/ισσών 
πέρα από το εργασιακό τους 6ωρο. Οι συνάδελφοι/ισσες είναι κατοχυρωμένοι/ες να 
αποχωρούν με τη λήξη του διδακτικού τους ωραρίου, εκτός και αν τους έχει ανατεθεί από τον 
Σύλλογο Διδασκόντων άλλο έργο ή υπάρχει συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων. 

9. Η διαμόρφωση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος γίνεται με δημοκρατική 
συλλογική συζήτηση στο σύλλογο διδασκόντων. Αυτή η συζήτηση και η δημοκρατική συλλογική 
κουλτούρα πρέπει να πρυτανεύσει σε κάθε σχολική μονάδα. Στη διαμόρφωση του 
προγράμματος πρέπει να υπάρχει μια (κατά το δυνατόν) ισοκατανομή των κενών, με τα 
λιγότερα δυνατόν κενά για τον καθένα και μια (κατά το δυνατόν) ισοκατανομή στην ώρα 
αποχώρησης των συναδέλφων με τη λήξη του διδακτικού τους ωραρίου.  

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ:  
ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 



 

• Η νομοθεσία καθορίζει το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών (24-21 ώρες ανάλογα 
με τα χρόνια υπηρεσίας) και το εργασιακό (30 ώρες εβδομαδιαίως και έως ημερήσιο 6ωρο). 
Στα ολιγοθέσια σχολεία (δημοτικά και νηπιαγωγεία) το ωράριο είναι 25 ώρες και αυτό συνιστά 
αδικία και σημείο διεκδίκησης είναι η εξίσωσή του με τα πολυθέσια.  

• Με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, 
εκτός αν κάποια φορά και με ίσο τρόπο για όλους/όλες (και όχι κατ΄ εξακολούθηση για 
έναν/μια) στα πλαίσια του σχεδιασμού λειτουργίας του έχει ανατεθεί από το σύλλογο 
διδασκόντων άλλο συγκεκριμένο έργο  ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.  

• Είναι σαφές ότι καμιά οδηγία-εντολή για υποχρεωτική παραμονή μέχρι τις 14:00 δεν 
είναι σύννομη, ως εκ τούτου αρνούμαστε μια τέτοια «παραμονή» και κάθε τέτοια εντολή απ’ 
όπου κι αν προέρχεται. Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και 
διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε 
διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» 
παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου. Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά 
του να «απασχολεί» με οποιονδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του 
διδακτικού ωραρίου. 

• Αρνούμαστε να κάνουμε συνδιδασκαλία 2 τμημάτων και προφανώς αρνούμαστε να 
αναλάβουμε τμήμα μεγαλύτερο από 25 μαθητές-τριες. Καταγγέλλουμε στο σύλλογο τέτοια 
διαταγή εάν μας δοθεί. 

• Δεν είμαστε υποχρεωμένοι, εφ΄ όσον συμπληρώσουμε το διδακτικό μας ωράριο, να 
απασχολούμαστε σε «γραμματειακή υποστήριξη».  

• Δεν πραγματοποιεί εφημερίες ο/η εκπαιδευτικός που συμπληρώνει ωράριο πάνω 
από 2 σχολεία. Οι εφημερίες στο σχολείο κατανέμονται με ίσο τρόπο σε όλους και όλες.  

• Δε μπορεί να ανατίθεται υπερωριακή απασχόληση σε εκπαιδευτικούς του σχολείου 
για εκπαιδευτικό έργο που πρέπει να καλυφθεί από μόνιμο εκπαιδευτικό ή αναπληρωτή. 
Δεν μπορεί επίσης να ανατεθεί υποχρεωτική υπερωρία, χωρίς τη θέληση του συναδέλφου. Οι 
Σύλλογοι διδασκόντων μπορούν να αρνηθούν με απόφασή τους τις υπερωρίες. Σε κάθε τέτοια 
περίπτωση να ζητείται έγγραφη εντολή και σε περίπτωση επιμονής της διοίκησης να 
ενημερώνεται ο σύλλογος για να απαντήσει και να αντιδράσει άμεσα. 

• Οι προφορικές εντολές είναι αυθαίρετες και δεν συνιστούν υπηρεσιακή υποχρέωση για 
τον/την εκπαιδευτικό. Δεν εφαρμόζουμε καμία μετακίνηση σε άλλη Σχολική Μονάδα χωρίς 
γραπτή απόφαση ΠΥΣΠΕ ή Δ/ντή-τριας  Εκπαίδευσης. 

 

• Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών τριών γίνονται 
από τον/την εκάστοτε Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης.  

• Πρέπει να έχουν δημοσιοποιηθεί και να είναι μόνιμα αναρτημένα όλα τα κενά με τρόπο 
προσβάσιμο σε όλους ταυτόχρονα, και όχι ατομικό, ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα να 
αποκρύπτονται κενά και να γίνουν δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων από τους 
ενδιαφερόμενους προς τοποθέτηση  με βάση τα δημοσιοποιημένα λειτουργικά κενά. 

• Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες, ο διευθυντής εκπαίδευσης (εμείς 
διεκδικούμε να γίνονται οι τοποθετήσεις από τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) τοποθετεί με απόφασή του, η 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΩΡΑΡΙΟ 

Τοποθετησεις - κενα  

; 



οποία οφείλει να ακολουθεί απολύτως τη νομοθεσία που αφορά τις τοποθετήσεις 
αναπληρωτών και ωρομισθίων, δηλαδή με βάση τη σειρά κατάταξης στους πίνακες 
προσλήψεων και τις δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης των αναπληρωτ(ρι)ών. 

• Να αναρτώνται οι πίνακες τοποθέτησης μαζί με τη σειρά κατάταξης από τους πίνακες 
προσλήψεων ώστε να έχετε έλεγχο ότι ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία 

• Ιδιαίτερα για τις τοποθετήσεις αναπληρωτ(ρι)ών παράλληλης στήριξης, η τοποθέτηση 
γίνεται σε μαθητ(ρι)ές και όχι σε σχολική μονάδα. Σε καμιά περίπτωση δεν αποδεχόμαστε να 
αποφασίσει ο σύλλογος διδασκόντων το μοίρασμά μας σε μαθητ(ρι)ές. Η τοποθέτηση 
παράλληλης στήριξης είναι διοικητική πράξη και ανήκει στην διεύθυνση εκπαίδευσης. 
Διεκδικούμε πάντα τις ονομαστικές τοποθετήσεις και εξ ολοκλήρου σε 1 παιδί. 
 

 

• Η αναπληρώτρια και ο αναπληρωτής έχουν νόμιμο 
δικαίωμα να κάνουν απεργία. Στη συνηθισμένη μορφή της 

απεργίας χάνεται ένα ημερομίσθιο και το ένσημο κατά την ημέρα της απεργίας. Δεν χάνονται 
τα μόρια προϋπηρεσίας. Τυχόν υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που έχουμε ως 
υποχρέωση την ημέρα απεργίας δεν αναπληρώνεται άλλη μέρα επειδή «δεν την κάναμε».  Την 
ημέρα της απεργία το σχολείο λειτουργεί με ευθύνη όσων δεν απεργούν.  

• Στη στάση εργασίας ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει ανάλογα με το ωράριό του πόσες 
ώρες στάση θα κάνει. Σύμφωνα με τη δήλωσή του/της, αφαιρείται για κάθε ώρα στάσης, το 
1/6 του ημερομισθίου. Δηλαδή μπορεί η στάση εργασίας να είναι τρίωρη αλλά να δηλώσουμε 
όσο χρειαζόμαστε (π.χ. 1 ώρα ή 2 ώρες ή 3 ώρες).  

• Στην απεργία – αποχή απέχουμε από μόνο από κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα 
του σχολείου και δεν υπάρχει απώλεια ούτε μισθού (ούτε προφανώς ενσήμου και 
προϋπηρεσίας). Στην τρέχουσα απεργία αποχή από την αξιολόγηση απέχουμε από:  

~ Την ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για το θέμα αυτό (ώστε να μην 
υπάρχει απαρτία και άρα να μη μπορεί καν να συζητηθεί το θέμα) 

~  Τις λοιπές εργασίες (συγκρότηση ομάδων, γραφική δουλειά κτλ). Το ίδιο κάνουμε ακόμα 
και αν κάποιος/α μας δώσει εντολή για τέτοια εργασία. Η απεργία αποχή καλύπτει όλες τις 
πιθανές εντολές και εργασίες.  

• Η απεργία σε όλες τις μορφές της είναι δική μας υπόθεση! Το οικονομικό κόστος 
όποτε προκύπτει της είναι επένδυση για το μέλλον. Με μαζικές μικρές και μεγάλες απεργίες 
στο παρελθόν έχουν κερδηθεί για όλους και όλες μας οι θέσεις εργασίας μας. Έτσι έγινε 
υποχρεωτικό το νηπιαγωγείο, έτσι επιβλήθηκε η παράλληλη στήριξη, οι θέσεις ΖΕΠ, έτσι το 
ωράριο είναι αυτό που έχουμε και όχι μεγαλύτερο, έτσι μειώθηκε ο αριθμός μαθητών ανά τάξη 
(το 2006 το όριο ήταν 30 μαθητές και μειώθηκε στο 25 μετά από απεργία 41 ημερών!)  

• Τι είναι το απεργιακό ταμείο; Το απεργιακό ταμείο είναι ταμείο του Συλλόγου με έσοδα 
τμήμα της συνδρομής των μόνιμων εκπαιδευτικών. Δεν υπάρχει σε όλους τους Συλλόγους. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με απόφαση ΔΣ για να καλύψει έξοδα απεργίας η μέρος τους. Αυτό 
συμπεριλαμβάνει τόσο και αποζημίωση κάποιου μέρους της απώλειας μισθού σε περίπτωση 
συμμετοχής σε απεργία. Το απεργιακό ταμείο καλύπτει μόνο περιορισμένα ειδικά σε 
κινητοποιήσεις που χρειάζεται απαραίτητα να έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή.  Σto Σύλλογό 
μας μας το απεργιακό ταμείο ενεργοποιήθηκε το 2018 και το 2019 καλύπτοντας μέρος απεργία 
πάνω από 100 εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών). 

ΑΠΕΡΓΙΑ:  

; 



 

 

Κανονική άδεια 

Επτά (7) το πολύ μέρες κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης για 
λόγους εξαιρετικής ανάγκης 

(δεν απαιτείται προϋπηρεσία). 

Άδειες για 
επιμορφωτικούς ή 

επιστημονικούς 
λόγους 

Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας 
με αποδοχές. 

Αναρρωτική 
άδεια 

Δεκαπέντε (15) ημέρες 
αναρρωτική άδεια με 

αποδοχές. 

Άδεια για 
συμμετοχή σε δίκη 

Αυτές οι μέρες απουσίας 
αντιμετωπίζονται μισθολογικά 

όπως και οι αναρρωτικές άδειες 
(μισό ημερομίσθιο) και 

αφαιρούνται από τις δεκαπέντε 
ημέρες αναρρωτικής άδειας. 

Αιμοδοσίας 

Πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, 
δύο (2) επιπλέον ημέρες, οι 

οποίες μπορούν να ληφθούν 
είτε συνεχόμενα με την ημέρα 
αιμοδοσίας είτε οποτεδήποτε 

μέσα στο χρονικό διάστημα της 
σύμβασής τους 

Άδεια εξετάσεων 

Έως 14) εργάσιμες μέρες κάθε 
ημερολογιακό έτος κατ αναλογία 
με τη διάρκεια της σύμβασης με 

αποδοχές. 

Άδεια για την 
άσκηση 

εκλογικού 
δικαιώματος 

1-3 μέρες ανάλογα με την 
απόσταση της περιοχής 

εργασίας από την περιοχή όπου 
ασκεί το εκλογικό του/της 

δικαίωμα ο/η εκπαιδευτικός. 

Άδεια θανάτου 
Έως δέκα (10) εργάσιμες μέρες 

κάθε έτος, με αποδοχές. 

Άδεια γάμου 
Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

Χορηγείται αμέσως πριν ή μετά 
την τέλεση του γάμου. 

Γονικές 
(παρακολούθησης 

της σχολικής 
επίδοσης των 

τέκνων) 

Έως τέσσερις (4)  ημέρες ανά 
σύμβαση 

Άδεια νοσήματος ή ειδική άδεια 22 ημερών. 
Αφορά: 
Α. Εκπαιδευτικούς που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που 
πάσχει από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει 
περιοδικής νοσηλείας 
Β. Εκπαιδευτικούς που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική 
στέρηση ή σύνδρομο Down, ανεξαρτήτως του εάν χρήζουν ή όχι 
περιοδικής νοσηλείας 

Γ.Εκπαιδευτικούς που έχουν τέκνα με Δ.Α.Δ. (Διάχυτη Αναπτυξιακή 
Διαταραχή) 

 

Έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες 
μέρες τον χρόνο επιπλέον 
κανονική άδεια, από τις οποίες οι 
έντεκα (11) με αποδοχές και οι 
έντεκα (11) χωρίς αποδοχές 

ΑΔΕΙΕΣ: ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΤΡΙΑ; 



 

 

Διεκδικούμε εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτριών/ών εκπαιδευτικών στις άδειες 

με αυτά των μόνιμων εκπαιδευτικών! Δικαίωμα στην ασθένεια, τη μητρότητα και την 

πατρότητα έχουν όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί!  

Είδος άδειας ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ/ΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

 
Επαπειλούμενη άδεια 

κύησης 

 
Από την αρχή της εγκυμοσύνης 
μέχρι την έναρξη της κανονικής 

άδειας κύησης (με πλήρεις 
αποδοχές) 

 

 
15 ημέρες (με πλήρεις αποδοχές) 

 

 
Κανονική άδεια κύησης 

 

 
2 μήνες πριν την πιθανή 

ημερομηνία τοκετού 
 

 
56 μέρες πριν 

την πιθανή ημερομηνία τοκετού 
 

 
Άδεια λοχείας 

 
3 μήνες μετά τον τοκετό 

63 μέρες 
μετά τον τοκετό 

 
Άδεια ανατροφής τέκνου 

 
9 μήνες με πλήρεις αποδοχές 

(ισχύει και για την υιοθεσία) και 
6 μήνες επιπλέον στην 

περίπτωση γέννησης διδύμων, 
τριδύμων κτλ. 

 

 
3 μήνες και 15 ημέρες 
μετά την άδεια λοχείας 

 
Στην περίπτωση 

πολύδημης κύησης 
 

 
Επιπλέον 1 μήνας για κάθε 

τέκνο 
Δεν δικαιούνται 

 
Στην περίπτωση της 

υιοθεσίας 
 

3 μήνες 
με πλήρεις αποδοχές 

Δεν δικαιούνται 

 
Άδεια ασθένειας τέκνου 

 
4 ημέρες Δεν δικαιούνται 

ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 


