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Προσ 

1. Την Υπουργό Παιδεύασ 

κ. Νύκη Κεραμϋωσ    

2. Την Υφυπουργό Παιδεύασ 

κ. Σοφύα Ζαχαρϊκη  

Κοιν. 

Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  

 

Θϋμα: Διοριςμόσ των 4.500 μόνιμων εκπαιδευτικών ςτην ειδικό αγωγό 

 

Κυρύα Υπουργϋ, 

κυρύα Υφυπουργϋ 

 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋχει αναδεύξει ςε κϊθε ευκαιρύα και ςε όλουσ τουσ 

τόνουσ τη θϋςη του για την ϊμεςη πραγματοπούηςη των χιλιϊδων διοριςμών 

μόνιμων εκπαιδευτικών που ϋχει ανϊγκη η εκπαύδευςη (για την αναγκαιότητα 

των οπούων, απόδειξη αποτελεύ και ο εξαιρετικϊ μεγϊλοσ αριθμόσ των 

αναπληρωτών των οπούων η πρόςληψη επαναλαμβϊνεται κϊθε χρόνο – κϊτι 

που αναδεύχθηκε και ςτο κεύμενο τησ αναφορϊσ τησ Δ.Ο.Ε. ςτην Επιτροπό 

Αναφορών του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου). 

Ο κλϊδοσ ϋχει ωσ ψηφιςμϋνη θϋςη του και από την 88η Γ.Σ.  την αντύθεςό 

του ςτα όςα προβλϋπει ο Ν.4589/19 για το ςύςτημα διοριςμών μόνιμων και 

προςλόψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, του οπούου ϋχει ζητόςει την 

απόςυρςη. Εύναι ϊμεςη και επιτακτικό η ανϊγκη για δύκαιο ςύςτημα 

προςλόψεων και διοριςμών με αναγνώριςη του ςυνόλου τησ προώπηρεςύασ 

των ςυναδϋλφων που ςτόριξαν και ςυνεχύζουν να ςτηρύζουν το δημόςιο 

ςχολεύο επύ ςειρϊ ετών.  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. , δύχωσ να τρϋφει την οποιαδόποτε αυταπϊτη ςχετικϊ 

με τισ ρυθμύςεισ του Ν.4589 και με την απαύτηςη τησ πραγματοπούηςησ πολύ 

περιςςότερων διοριςμών μόνιμων εκπαιδευτικών (ςύμφωνα με τισ 



πραγματικϋσ ανϊγκεσ των μαθητών και με βϊςη τισ θϋςεισ του ςυνδικαλιςτικού 

κινόματοσ) από τουσ 4.500 που δεν επαρκούν, εκφρϊζει την ϋντονη ανηςυχύα 

του ςχετικϊ με τουσ διοριςμούσ μόνιμων εκπαιδευτικών (χρονοδιϊγραμμα και 

νομικό πλαύςιο των 4.500 διοριςμών ςτην Ειδικό Αγωγό και των διοριςμών ςτη 

Γενικό Αγωγό, επύλυςη του ζητόματοσ ςχετικϊ με την ϋγκαιρη καταβολό του 

παρϊβολου, ϊδικοσ αποκλειςμόσ εκπαιδευτικών χωρύσ πτυχύο εξομούωςησ, 

διοριςμού εκπαιδευτικών με καταςτρατόγηςη των πινϊκων και επύκληςη ςε 

«δόθεν» τελεςύδικεσ δικαςτικϋσ αποφϊςεισ που δημιουργούν τερϊςτιο ζότημα 

ιςονομύασ ςτην αντιμετώπιςη των εκπαιδευτικών) καθώσ και για το ζότημα τησ 

κατανομόσ των 4.500 διοριςμών ςτην Ειδικό Αγωγό.  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. τονύζει, για μια ακόμη φορϊ, ότι μϋτρο για την 

κατανομό  θα πρϋπει να αποτελϋςει το μαθητικό δυναμικό και οι πραγματικϋσ 

εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ανϊ βαθμύδα κϊτι που αποτυπώνεται από την 

καταγραφό των προςλόψεων αναπληρωτών ςε βϊθοσ χρόνου- τουλϊχιςτον 

10ετύασ- καθώσ και ο αριθμόσ των κενών και όδη ςυςτημϋνων οργανικών 

θϋςεων ςτην εκπαύδευςη και όχι να κυριαρχόςει η λογικό των ιςορροπιών 

μεταξύ των κλϊδων.  

Κι επειδό το κυρύαρχο κριτόριο επιβϊλλεται να εύναι το μαθητικό 

δυναμικό που θα ωφεληθεύ από τουσ διοριςμούσ των μόνιμων εκπαιδευτικών 

(με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτισ ευαύςθητεσ και κρύςιμεσ για την παροχό υποςτόριξησ 

ηλικιακϊ ομϊδεσ τησ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ καθώσ και των δύο 

πρώτων τϊξεων του δημοτικού ςχολεύου), οφεύλουμε να τονύςουμε ότι οι 

ςυςτημϋνεσ οργανικϋσ θϋςεισ (και όςεσ πρϋπει να δημιουργηθούν και εύναι ςε 

εκκρεμότητα π.χ. τμόματα ϋνταξησ, οργανικϋσ θϋςεισ δαςκϊλων, νηπιαγωγών 

και ειδικοτότων ςτα ειδικϊ ςχολεύα κλπ) εύναι και θα πρϋπει να εύναι με 

διαφορϊ  περιςςότερεσ ςτην Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη, κϊτι το οπούο 

καταδεικνύει την ανϊγκη για, τουλϊχιςτον, 2.500 διοριςμούσ εκπαιδευτικών 

πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ώςτε να καλυφθούν με όρουσ όχι ςυντεχνιακών 

αλλϊ μορφωτικών αναγκών των μαθητών, οι μόνιμεσ θϋςεισ.   

 

 


