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Θέμα: Ανακοινώςεισ Υπουργού Παιδείασ για μόνιμουσ διοριςμούσ ςτην
εκπαίδευςη ςε ορίζοντα τριετίασ. Οι εξαγγελίεσ Τςίπρα ςτη Δ.Ε.Θ. με προςθήκη
μελλοντικών διοριςμών
Στη ςημερινό ςυνϊντηςη ςτο Υπουργεύο Παιδεύασ, που εύχε αιτηθεύ το
Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ώςτε να ςυζητηθούν όλα τα ζητόματα που απαςχολούν τον
χώρο τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ, ο Υπουργόσ Παιδεύασ ανακούνωςε ςτα Δ.Σ. τησ
Δ.Ο.Ε. και τησ Ο.Λ.Μ.Ε. (αφού η πολιτικό ηγεςύα κϊλεςε και τισ δυο
ομοςπονδύεσ μαζύ, παραλεύποντασ να τουσ αναφϋρει τη δικό τησ «ατζϋντα» και
το γεγονόσ ότι δεν επρόκειτο να ςυζητηθεύ ϊλλο ζότημα) τον ςχεδιαςμό τησ
κυβϋρνηςησ για την πραγματοπούηςη μόνιμων διοριςμών εκπαιδευτικών.
Πολύ μακριϊ από τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ τησ εκπαύδευςησ, αφού οι
μόνιμοι διοριςμού αποτελούν ζητούμενο εδώ και οχτώ χρόνια με δεκϊδεσ
χιλιϊδεσ εκπαιδευτικούσ να ϋχουν ςυνταξιοδοτηθεύ, ο Υπουργόσ Παιδεύασ
επανϋλαβε τισ εξαγγελύεσ του πρωθυπουργού ςτη Δ.Ε.Θ. για 4.500 μόνιμουσ
διοριςμούσ ςτην Ειδικό Αγωγό για το ςχ. ϋτοσ 2019-2020.
Πϋρα από το μόνο θετικό ςτοιχεύο, ότι ανακοινώνονται μετϊ από πολλϊ
χρόνια μόνιμοι διοριςμού και μϊλιςτα ςτον ευαύςθητο χώρο τησ Ειδικόσ
Αγωγόσ, εύναι ςαφϋσ ότι η αςϊφεια τησ κατανομόσ του ανακοινωμϋνου αριθμού
(πόςοι θα αφορούν δαςκϊλουσ, νηπιαγωγούσ ό ειδικότητεσ, πόςοι αναλογούν
ςτην πρωτοβϊθμια και πόςοι ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, πόςοι ςε ειδικό
επιςτημονικό και βοηθητικό προςωπικό) καταδεικνύει την ϋλλειψη
ςυγκεκριμϋνου ςχεδιαςμού από την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου που
επιβεβαιώνεται δια ςτόματοσ Υπουργού με τη φρϊςη «Οι διοριςμοί θα γίνουν με
βάςη την αναλογικότητα των αναγκών τόςο ωσ προσ τισ δυο βαθμίδεσ
εκπαίδευςησ όςο και ωσ προσ τισ ειδικότητεσ». Δύκαια γεννϊται το ερώτημα, πώσ
ϋχει εκτιμηθεύ ο ςυνολικόσ αριθμόσ αφού δεν ϋχει γύνει επύ μϋρουσ εκτύμηςη και
κατανομό;
Εξαγγϋλθηκαν, επύςησ, 5.250 μόνιμοι διοριςμού για το ςχ. ϋτοσ 2020-2021
και 5.250 για το ςχ. ϋτοσ 2021-2022. Συνολικϊ 15.000 διοριςμού ςε πρωτοβϊθμια

και δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, ςε ςυνϋχεια των χιλιϊδων διοριςμών που
«ϋχουν πραγματοποιόςει» ςτα λόγια όλοι οι Υπουργού Παιδεύασ τησ
κυβϋρνηςησ. Εύλογο εύναι να εύμαςτε εξαιρετικϊ επιφυλακτικού, όταν η
αδιοριςτύα που όταν και εύναι αποτϋλεςμα τησ πολιτικόσ επιλογόσ όλων των
μνημονιακών κυβερνόςεων να μην ενιςχύςουν με μόνιμουσ εκπαιδευτικούσ το
δημόςιο ςχολεύο, εύναι η μόνη χειροπιαςτό πραγματικότητα που ϋχει
αντιμετωπύςει η δημόςια εκπαύδευςη και όλοι οι αριθμού, που κατϊ καιρούσ
ανακοινώθηκαν, ϋχουν μετατραπεύ ςε απόλυτο μηδϋν. Για το λόγο αυτό
απευθύναμε και το ερώτημα προσ τον κ. Υπουργό, εϊν οι περιοριςμϋνοι αριθμού
που ανακοινώνει ςόμερα εύναι αποτϋλεςμα τησ καταγραφόσ των αναγκών τησ
εκπαύδευςησ από τισ υπηρεςύεσ του υπουργεύου ό υπαγορεύονται από
οικονομικού χαρακτόρα δεςμεύςεισ τησ κυβϋρνηςησ, για να πϊρουμε την
απϊντηςη ότι πρόκειται για ςυνδυαςμό και των δύο…
Ο Υπουργόσ Παιδεύασ, παρϊ το γεγονόσ ότι και οι δυο Ομοςπονδύεσ
αναφϋρθηκαν ςτισ θϋςεισ τουσ για το ςύςτημα διοριςμών, δόλωςε ότι «οι δυο
Ομοςπονδίεσ δεν ήταν προετοιμαςμένεσ ςήμερα για κάτι τέτοιο (εννοούςε να
ςυζητήςουμε για το ςύςτημα διοριςμών). Ελπίζω ςε ςύντομο χρονικό διάςτημα να
έχουν ςυγκεκριμένεσ προτάςεισ να καταθέςουν».
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. τονύζει ότι πϋρα από το γεγονόσ ότι πρώτο θϋμα ςτην
ιερϊρχηςη του εύναι η ανακούνωςη τησ ϊμεςησ πραγματοπούηςησ όλων των
πραγματικϊ αναγκαύων για την εκπαύδευςη χιλιϊδων μόνιμων διοριςμών, κϊτι
που δεν απεικονύζεται ςτισ ςημερινϋσ ανακοινώςεισ του Υπουργεύου, η
ψηφιςμϋνη από την 87η Γ.Σ. του Ιουνύου του 2018, θϋςη του κλϊδου, εύναι:
«Διεκδικούμε μαζικούσ μόνιμουσ διοριςμούσ εκπαιδευτικών ςε όλεσ τισ
πραγματικϋσ ανϊγκεσ του δημόςιου ςχολεύου, ςύμφωνα με τισ θϋςεισ του
ςυνδικαλιςτικού κινόματοσ για τη δομό τησ εκπαύδευςησ, με αναγνώριςη του
ςυνόλου τησ προώπηρεςίασ τουσ ωσ κυρίαρχο κριτήριο διοριςμού». Την
απόφαςη αυτό καταθϋςαμε ςτη ςημερινό ςυνϊντηςη και αποςτϋλλουμε ϊμεςα
(και εγγρϊφωσ) ςτο υπουργεύο. Αναμϋνουμε τη θϋςη του υπουργεύου ώςτε να
την εκτιμόςουμε και να τοποθετηθούμε δημόςια, με την πεπούθηςη ότι η
ςυζότηςη ςε κϊθε περύπτωςη θα πρϋπει να εςτιϊζει ςτο πραγματικό
ζητούμενο για τη ςτόριξη τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ, την ϊμεςη
πραγματοπούηςη όλων των πραγματικϊ αναγκαύων χιλιϊδων μόνιμων
διοριςμών.

