
 

 

Θϋμα: Παρϊλληλοι πύνακεσ προςλόψεων ωρομύςθιων αναπληρωτών από τισ 

τοπικϋσ Δ/νςεισ Εκπ/ςησ με ταυτόχρονη καταςτρατόγηςη των πινϊκων 

πρόςληψησ αναπληρωτών. Η νϋα αντιεκπαιδευτικό πρωτοβουλύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

 Συνεχύζοντασ ακϊθεκτη το καταςτροφικό τησ «ϋργο», η πολιτικό ηγεςύα 

του Υ.ΠΑΙ.Θ. ειςϊγει, εκμεταλλευόμενη και πϊλι το lockdown και τουσ 

περιοριςμούσ, με το ϊρθρο 114 ςτο ςχϋδιο νόμου για την επαγγελματικό 

εκπαύδευςη, με το οπούο επιδιώκει μεγαλύτερη ςτροφό ςτην πρόωρη 

κατϊρτιςη για φθηνό και αναλώςιμο εργατικό δυναμικό χαμηλόσ εξειδύκευςησ, 

νϋο, παρϊλληλο, τρόπο πρόςληψησ αναπληρωτών.  

 Σύμφωνα με το ςυγκεκριμϋνο ϊρθρο, ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ κατϊ 

τισ οπούεσ «αντικειμενικού λόγοι δεν επιτρϋπουν την πρόςληψη προςωρινού 

αναπληρωτό»   εύναι δυνατό η  πρόςληψη ωρομύςθιων εκπαιδευτικών ακόμη 

και με «τοπικό πρόςκληςη ενδιαφϋροντοσ» από τον οικεύο Διευθυντό 

Εκπαύδευςησ ςτην οπούα ϋχουν την δυνατότητα να μετϋχουν οι υποψόφιοι που 

διαθϋτουν τα τυπικϊ προςόντα διοριςμού ςτον οικεύο κλϊδο. Μϊλιςτα ο 

Διευθυντόσ Εκπαύδευςησ θα  καταρτύζει πύνακεσ ςε τοπικό επύπεδο. 
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Προσ 

1. Την Επιτροπό Μορφωτικών Υποθϋςεων  

2. Τισ Κοινοβουλευτικϋσ Ομϊδεσ των 

κομμϊτων τησ Βουλόσ 

3.Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 



 Μετϊ τα τρομερϊ πλόγματα που ϋχει καταφϋρει ο Ν. 4589/19 

(προςοντολόγιο Γαβρόγλου) ςτην προςμϋτρηςη τησ προώπηρεςύασ των 

αναπληρωτών οι οπούοι θα πρϋπει να επιδύδονται ςτο αϋναο κυνόγι 

προςόντων, πιςτοποιόςεων και δεξιοτότων και την απαρϊδεκτη θεςμοθϋτηςη 

τησ 3μηνησ αναπλόρωςησ από τη νυν Υπουργό Παιδεύασ, η κυβϋρνηςη 

ξεπερνώντασ τον πιο αρνητικό εαυτό τησ φτϊνει ςτη θεςμοθϋτηςη τοπικών 

πινϊκων ωρομιςθύων με τοπικό πρόςκληςη πρόςληψησ. 

Τη ςτιγμό  που το κυρύαρχο και δύκαιο αύτημα του εκπαιδευτικού 

κινόματοσ εύναι η ϊμεςη πραγματοπούηςη των χιλιϊδων διοριςμών μόνιμων 

εκπαιδευτικών για την κϊλυψη όλων των αναγκών τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ 

αλλϊ και η πρόςληψη των αναπληρωτών ςε μύα πλόρη φϊςη, το Υπουργεύο 

Παιδεύασ κϊνοντασ ςτροφό ςτο παρελθόν με τη ματιϊ ςτραμμϋνη ς’ ϋνα 

ςκληρό, νεοφιλελεύθερο μϋλλον, ειςϊγει την «αποκϋντρωςη» τησ εκπαύδευςησ 

με τη ςύνταξη τοπικών πινϊκων ωρομιςθύων. Δεν απομϋνει παρϊ η επύςημη 

ανακούνωςη του περϊςματοσ των αρμοδιοτότων πρόςληψησ ςτην Τοπικό 

Αυτοδιούκηςη και ςτουσ Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ, ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ 

τησ ϋκθεςησ Πιςαρύδη. 

Πρόκειται για ωμό υιοθϋτηςη, μιασ αναξιοκρατικόσ διαδικαςύασ 

καταςτρατόγηςησ του οποιουδόποτε ςτοιχεύου αντικειμενικότητασ και, κακώσ 

εννοούμενησ, εξοικονόμηςησ κόςτουσ. Ικανοποιεύ, μακροπρόθεςμα, 

ξεκινώντασ από το ελεγχόμενο επύπεδο των Διευθύνςεων Εκπαύδευςησ, το 

μικροπολιτικό αύτημα «αρχόντων τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ» που βλϋπουν τη 

διαδικαςύα προςλόψεων ωσ μια χρυςό ευκαιρύα ενύςχυςησ του «παρεμβατικού» 

(βλϋπε πελατειακού) τουσ ρόλου.  

Αυτό θα ςημϊνει κατϊφορη παραβύαςη των πινϊκων που ϋχουν 

δημιουργηθεύ, αφού το ποιοσ θα δουλεύει δε θα ςχετύζεται με την κατϊταξό 

του ςτουσ τελευταύουσ πύνακεσ αλλϊ θα εξαρτϊται από τισ «εξαιρετικϋσ 

περιπτώςεισ» που θα ςυντρϋχουν ςε τοπικό επύπεδο με την επιλογό του 

ωρομιςθύου να προτιμϊται αφού θα κοςτύζει λιγότερο από ϋναν αναπληρωτό 

πλόρουσ ωραρύου. 

Στον χώρο τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ υπϊρχει καταγεγραμμϋνη 

αρνητικό πεύρα από την περύοδο που ϋπειτα από τη ςυνϋντευξη του 



υποψόφιου ςτον Διευθυντό του ςχολεύου, ο Διευθυντόσ Εκπαύδευςησ ρύθμιζε 

την Πρόςθετη Διδακτικό Στόριξη και την Ενιςχυτικό Διδαςκαλύα. Διαδικαςύα 

που ςταμϊτηςε με την ϋνταξη και αυτών των προγραμμϊτων ςτουσ πύνακεσ οι 

οπούοι με τη ρύθμιςη του ϊρθρου 114 θα παρακϊμπτονται. 

Προκύπτει, βϋβαια αβύαςτα, το ερώτημα. Αφού προβλϋπεται όδη από 

τον νόμο η δυνατότητα ειδικόσ πρόςκληςησ, ςε κεντρικό επύπεδο, για 

περιπτώςεισ ςχολεύων που δεν καλύπτονται από αναπληρωτϋσ μϋςα ςτη 

χρονιϊ, η ςυγκεκριμϋνη ρύθμιςη τι ακριβώσ καλεύται να θεραπεύςει; 

Η απϊντηςη εύναι προφανόσ. Συνεχύζεται μεθοδικϊ το ξόλωμα των 

εργαςιακών ςχϋςεων και των διαδικαςιών πρόςληψησ από την κυβϋρνηςη, 

κϊτι που ξεκύνηςε με τη θεςμοθϋτηςη 3μηνων ςυμβϊςεων αναπληρωτών, για 

πρώτη φορϊ ςτην ιςτορύα τησ εκπαύδευςησ. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καταδικϊζει την απαρϊδεκτη κυβερνητικό 

πρωτοβουλύα και απαιτεύ την ϊμεςη απόςυρςό τησ.  

Απαιτούμε: 

 Τη ςυνολικό απόςυρςη του νομοςχεδύου για την επαγγελματικό εκπαύδευςη. 

 Την κατϊργηςη του Ν. 4589/19 (προςοντολόγιο), του 4692/20 και του ϊρθρου 35 

του Ν. 4722/2020 όπου προβλϋπεται ο  θεςμόσ των 3μηνων ςυμβϊςεων 

αναπληρωτών. 

 Μαζικούσ διοριςμούσ μόνιμων εκπαιδευτικών. Μονιμοπούηςη όλων των 

αναπληρωτών για την κϊλυψη όλων των αναγκών αποκλειςτικϊ με βϊςη τισ 

θϋςεισ του κλϊδου. 

 

 


