
 

 

 

Να αποςυρθεύ τώρα η τροπολογύα του Υπουργεύου Παιδεύασ για τισ προςλόψεισ 

αναπληρωτών 

Πρόγραμμα αγωνιςτικόσ δρϊςησ για την πραγματοπούηςη μαζικών μόνιμων 

διοριςμών 

 

Με την προςφιλό τησ τακτικό των τροπολογιών ςε νομοςχϋδια ϊλλων 

Υπουργεύων, με τη μορφό του κατεπεύγοντοσ χωρύσ να προηγηθεύ κανϋνασ 

απολύτωσ διϊλογοσ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ, εν μϋςω 

«διαπραγματεύςεων» με τουσ θεςμούσ για τη 2η αξιολόγηςη, κυβϋρνηςη και 

πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ επιβϊλλουν μηδενικούσ διοριςμούσ 

ςτην εκπαύδευςη για τα ϋτη 2017-2018 και 2018-2019.  

Με τον πιο ςαφό τρόπο δηλώνεται ρητϊ, ςτην αιτιολογικό ϋκθεςη τησ 

τροπολογύασ για την πρόςληψη αναπληρωτών και την Ειδικό Αγωγό που 

«ςτριμώχτηκε» ςτο ςχϋδιο νόμου του Υπουργεύου Οικονομικών, ότι «οι 

ιςχύοντεσ δημοςιονομικού περιοριςμού καθιςτούν αδύνατο κατϊ το ανωτϋρω 

χρονικό διϊςτημα τον διοριςμό μόνιμων εκπαιδευτικών ςτην πρωτοβϊθμια και 

δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη».  

Οι «προςωρινϋσ» - για το διϊςτημα, ουςιαςτικϊ, 2016-2019(!) - ρυθμύςεισ 

ςχετικϊ με την πρόςληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αποτελούν ομολογύα 

τησ παντελούσ απουςύασ πρόθεςησ και ςχεδιαςμού για την πραγματοπούηςη 

των χιλιϊδων μόνιμων διοριςμών εκπαιδευτικών που ϋχει απόλυτη ανϊγκη η 

δημόςια εκπαύδευςη. 

Στο περιβϊλλον αυτό των μηδενικών μόνιμων διοριςμών η πολιτικό 

ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ, ςτηριγμϋνη ςτισ απαρϊδεκτεσ ρυθμύςεισ του 

Ν.4415/2016, εξιςώνει, ουςιαςτικϊ, τον βαςικό τύτλο ςπουδών ςτην Ειδικό 

Αγωγό με μεταπτυχιακϋσ ό/και διδακτορικϋσ ςπουδϋσ ςτην Ειδικό Αγωγό αφού 

δημιουργεύ δύο πύνακεσ, ϋναν κύριο ςτον οπούο ςυμπεριλαμβϊνονται και 

αναπληρωτϋσ με διδακτορικό/μεταπτυχιακό/μόνο προώπηρεςύα χωρύσ ςπουδϋσ 
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ςτην ΕΑΕ, και ϋναν επικουρικό ςτον οπούο εντϊςςονται αναπληρωτϋσ με 

ςεμινϊριο 400ωρών, προώπηρεςύα ςε ΕΑΕ ενόσ διδακτικού ϋτουσ καθώσ και οι 

γονεύσ παιδιών με 67% χωρύσ ςπουδϋσ ςτην Ε.Α.Ε. Εξαιρετικϊ ανηςυχητικό εύναι 

ότι τόςο ο κύριοσ πύνακασ όςο και ο επικουρικόσ θα προςδιοριςτούν ςε όλα τα 

ςημεύα τουσ με απόφαςη Υπουργού και κατόπιν ειςόγηςησ τησ Διεύθυνςησ 

Ειδικόσ Αγωγόσ ελϋω «ιδιαύτερων ςυνθηκών» ςτην Ε.Α.Ε. 

 Με τον τρόπο αυτό: 

 Απαξιώνει πλόρωσ τα επαγγελματικϊ δικαιώματα που απορρϋουν από 

το βαςικό πτυχύο. 

 Αποκαλύπτεται ο εμπαιγμόσ και η αναλγηςύα τησ Κυβϋρνηςησ απϋναντι 

ςτουσ εκπαιδευτικούσ των κλϊδων ΠΕ61 και ΠΕ71, που υπηρετούν ωσ 

αναπληρωτϋσ εδώ και 15 χρόνια ςτισ δομϋσ ειδικόσ αγωγόσ, καλύπτοντασ πϊγιεσ 

και διαρκεύσ ανϊγκεσ. 

 Αποκαλύπτεται η αδιαφορύα τησ Κυβϋρνηςησ για ουςιαςτικό 

αναβϊθμιςη τησ παρεχόμενησ εκπαύδευςησ των μαθητών με αναπηρύα ό/και 

ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ. 

Η Ειδικό Αγωγό δεν εύναι χώροσ για πειραματιςμούσ. Βρύςκεται εδώ και 

πολλϊ χρόνια ςτο περιθώριο και οι δομϋσ τησ υποςτελεχώνονται και 

υποβαθμύζονται διαρκώσ.  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., ςτηρύζεται ςτισ αποφϊςεισ τησ 84ησ Γενικόσ 

Συνϋλευςησ του κλϊδου για "Ενιαύο πλαύςιο διοριςμών και προςλόψεων 

αναπληρωτών με βϊςη τα ιςχύοντα ςτη Γενικό Εκπαύδευςη. Προςλόψεισ 

αναπληρωτών με το βαςικό πτυχύο ςπουδών και την προώπηρεςύα. Απόςυρςη τησ 

διϊταξησ που επιτρϋπει ςτον εκϊςτοτε παρϊγοντα του Υπουργεύου Παιδεύασ να 

δύνει τη δυνατότητα ποςόςτωςησ ςτουσ πύνακεσ αναπληρωτών για τισ προςλόψεισ 

τησ Ειδικόσ Αγωγόσ", και απαιτεύ: 

 

 Την ϊμεςη απόςυρςη τησ εν λόγω τροπολογύασ η οπούα δυναμιτύζει, για 

μύα ακόμη φορϊ, τον ευαύςθητο και πολύπαθο χώρο τησ ειδικόσ αγωγόσ και 

θϋτει εν αμφιβόλω την εύρυθμη και οργανωμϋνη λειτουργύα τησ. 

 Μαζικούσ μόνιμουσ διοριςμούσ εκπαιδευτικών για την κϊλυψη των 

χιλιϊδων κενών που υπϊρχουν ςτην εκπαύδευςη. 

 Πλόρη ςτελϋχωςη όλων των δομών ειδικόσ αγωγόσ. 

 Μόνιμο διοριςμό των αναπληρωτών ειδικόσ αγωγόσ ΠΕ71 & ΠΕ61 με το 

βαςικό πτυχύο. 

 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. για όλα τα παραπϊνω και εντϊςςοντασ τισ 

κινητοποιόςεισ ςτο πλαύςιο των αγωνιςτικών δρϊςεων, που ϋχει 

ςυναποφαςύςει με το Δ.Σ. τησ Ο.Λ.Μ.Ε., με κυρύαρχο αύτημα την ϊμεςη 

πραγματοπούηςη των χιλιϊδων μόνιμων διοριςμών που εύναι απαραύτητοι ςτη 

δημόςια εκπαύδευςη: 



 Κηρύςςει 3ωρη διευκολυντικό ςτϊςη εργαςύασ (11π.μ.-2μ.μ.) για την 

Τρύτη 28/3  και  την Τετϊρτη 29/3 που ψηφύζεται η επύμαχη διϊταξη ςτη Βουλό, 

καλώντασ όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ να ςυμμετϋχουν μαζικϊ ςτισ 

ςυγκεντρώςεισ που πραγματοποιούνται 

 Την Τρύτη 28/3 ςτη 1μ.μ. ςτο Υπουργεύο Παιδεύασ 

 Την Τετϊρτη 29/3 ςτη 1μ.μ. ςτη Βουλό. 

                     Καλούμε όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ να κινητοποιηθούν και να 

ςυμμετϋχουν δυναμικϊ ςτο 3όμερο δρϊςεων που ςυναποφϊςιςαν Δ.Ο.Ε. και 

Ο.Λ.Μ.Ε. με κορύφωςη: 

 την 3ωρη ςτϊςη εργαςύασ (11π.μ.-2μ.μ.) τησ Τετϊρτησ 5 Απριλύου 2017 και  

 τισ ςυγκεντρώςεισ που θα πραγματοποιηθούν την ύδια μϋρα ςτισ 1 μ..μ 

ςτην Αθόνα ςτα Προπύλαια, ςτη Θεςςαλονύκη ςτο Άγαλμα Βενιζϋλου, ςτο 

Ηρϊκλειο ςτην Περιφερειακό Διεύθυνςη Κρότησ καθώσ και ςτισ ςυγκεντρώςεισ 

που θα πραγματοποιηθούν ςε όλη την Ελλϊδα.   

 

  

 

 

 

     

 

 

             


