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14.04.2016
Η πρόταση της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
ενάντια στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας
για το προσωρινό σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών,
όπως κατατέθηκε στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Τις τελευταίες ημέρες, μετά από την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την
πραγματοποίηση της κινητοποίησης της Παρασκευής 15/4, ενάντια στις
απαράδεκτες προτάσεις του Υπουργού Παιδείας για το προσωρινό (για το 2016-17)
σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών, αναπτύχθηκε έντονος προβληματισμός και
διάλογος στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σχετικά με το αν θα έπρεπε η Δ.Ο.Ε. να προχωρήσει
στην

κατάθεση

αναλυτικότερων

προτάσεων

και

να

δημοσιοποιήσει

τη

γνωμοδότηση της νομικής της συμβούλου σχετικά με το θέμα των διορισμών –
προσλήψεων.
Ως μέλη της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, συχνά
ξεπερνώντας και τις θέσεις της παράταξής μας, να συμβάλλουμε στη λήψη
απόφασης, αν ήταν δυνατό ομόφωνης, που με βάση τη θέση του κλάδου για
μόνιμο διορισμό όλων των αναπληρωτών, θα

απαντούσε τεκμηριωμένα στις

προτάσεις του Υπουργείου που ανατρέπουν τους ισχύοντες πίνακες και τις ζωές
χιλιάδων εκπαιδευτικών.

Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό. Δε θα κρίνουμε ούτε τη στάση ούτε τις
θέσεις των άλλων παρατάξεων. Δημοσιοποιούμε όμως τη δική μας πρόταση για να
κριθεί και να προβληματίσει.
Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. θα συνεχίσει να αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις της για:


Μαζικούς διορισμούς στην εκπαίδευση



Μόνιμο διορισμό όλων των αναπληρωτών τώρα



Κατάργηση του Ν.3848/10

Ακολουθεί το κείμενο της πρότασης που κατέθεσαν τα 3 μέλη της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Διορισμοί εκπαιδευτικών.
Μετά τις πομπώδεις εξαγγελίες, η αποκάλυψη της απάτης με τις απαράδεκτες
προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το «προσωρινό» σύστημα πρόσληψης
αναπληρωτών
Όταν στις 11 Μαρτίου συναντούσαμε τον Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη με θέμα
τους διορισμούς μόνιμων και τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
είχαμε ζητήσει από τον Υπουργό Παιδείας να ανακοινώσει τον αριθμό των
μόνιμων διορισμών που θα πραγματοποιηθούν φέτος καθώς και την πρόταση
του Υπουργείου σχετικά με τον τρόπο πρόσληψης μόνιμων και αναπληρωτών
εκπαιδευτικών.
Ο Υπουργός Παιδείας δεν το έπραξε, αλλά δήλωσε με έμφαση ότι η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είχε ολοκληρωμένη πρόταση – μελέτη
πραγματοποίησης 20.000 μόνιμων διορισμών την επόμενη τριετία την οποία
επρόκειτο να καταθέσει στους εκπροσώπους των θεσμών και αμέσως μετά θα
καλούσε τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες για να τους κάνει γνωστή την πρόταση
της για το σύστημα διορισμών – προσλήψεων επί των οποίων θα ακολουθούσε
διαβούλευση.
Τις διακηρύξεις ακολούθησε, αρχικά η σιωπή ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκαν
δηλώσεις του Υφυπουργού Παιδείας κ. Πελεγρίνη που έδιναν τον τραγικό τόνο
της κατάστασης στο χώρο της παιδείας όπου αν δε γίνουν διορισμοί «θα
κλείσουν σχολεία» (όπως είπε).

Tην Παρασκευή 8/4/2016 ο κ. Υπουργός μας κάλεσε εσπευσμένα για να μας
δώσει αυτή τη φορά, πέρα από τις «μουδιασμένες», πλέον, υποσχέσεις περί
διορισμών όταν και αν εγκριθούν από τους «θεσμούς», προτάσεις της πολιτικής
ηγεσίας για ένα, προσωρινής ισχύος μόνο για την επόμενη σχολική χρονιά,
σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών.
Αποτέλεσμα των προτάσεων του Υπουργείου ήταν… η κινητοποίηση που
οργανώνει η Δ.Ο.Ε. την Παρασκευή 15 Απριλίου και ώρα 11.30 π.μ. στο
Υπουργείο Παιδείας, ενάντια στον εμπαιγμό που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί
από την κυβέρνηση.
Είναι κάτι παραπάνω από φανερό ότι μόνιμοι διορισμοί δεν πρόκειται να
πραγματοποιηθούν για μια ακόμη χρονιά και η ομηρία χιλιάδων εκπαιδευτικών
αναμένεται να συνεχιστεί. Άλλωστε ο Υπουργός δεν μπήκε καν στον κόπο να
καταθέσει ενιαία πρόταση που να περιλαμβάνει και τους μόνιμους διορισμούς.
Είναι, επίσης, φανερή η πρόθεση του Υπουργείου να… «πετάξει τη μπάλα
στην
κερκίδα»
δημιουργώντας
κλίμα
διαμάχης
μεταξύ
των
αλληλοσυγκρουόμενων επιδιώξεων που έχουν ομάδες εκπαιδευτικών μέσα
στον κλάδο εξαιτίας της ανικανότητας και της επικίνδυνης πολιτικής όλων των
πολιτικών ηγεσιών των μνημονιακών κυβερνήσεων των τελευταίων ετών στο
θέμα των διορισμών και των προσλήψεων.
Είναι, τι τραγική ειρωνεία, ξεκάθαρη η υιοθέτηση από τον Υπουργό Παιδείας
της πολιτικής της κυρίας Διαμαντοπούλου με την αναγωγή του Ν. 3848/10 σε
νόμο Ευαγγέλιο για την πραγματοποίηση προσλήψεων – διορισμών στην
εκπαίδευση. Οι προεκλογικές υποσχέσεις της κυβέρνησης για κατάργησή του,
ξεχάστηκαν όπως τόσες άλλες...
Ο κ. Υπουργός «κρύβεται» πίσω από τις αποφάσεις του Σ.τΕ. ανάγοντάς τες σε
θέσφατο, χρησιμοποιώντας τες για να εξαφανίσει χρόνια προσφοράς
εκπαιδευτικών στις εσχατιές της Ελλάδας, για να μηδενίσει χρόνια αναμονής
για διορισμό.
Υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις απέναντι σ’ αυτή την απάτη. Η νομική
σύμβουλος της Δ.Ο.Ε. στην από 28-3-2016 γνωμοδότησή της αναφέρει: «Είναι
στρεβλή η ερμηνεία, που δίνεται από πολλούς, ότι η απόφαση του Σ.τΕ. αποκλείει
τον διορισμό εκπαιδευτικών μέσω πινάκων προϋπηρεσιών ή ότι καταλείπει ως
μοναδικό τρόπο πρόσληψης την διενέργεια γραπτού διαγωνισμού... Η μοναδική
προσέγγιση για την οριστική και δίκαιη επίλυση του χάους, που έχουν κατά
καιρούς προκαλέσει και συνεχίζουν να προκαλούν οι ασύνταχτες και ασυνάρτητες
λογικά και νομικά διατάξεις, που έχουν θεσπιστεί είναι η δημιουργία ενός νέου
συστήματος, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που αξιοποιώντας τα εργαλεία του

Συντάγματος, όπως ερμηνεύτηκαν από το Σ.τΕ. θα οδηγήσει στην σταδιακή και
τελικώς οριστική επίλυση του προβλήματος των αδιόριστων εκπαιδευτικών όλων
των κατηγοριών… Το κεντρικό ζητούμενο, τελικώς, είναι εάν υφίσταται πολιτική
βούληση για την οριστική, έντιμη και δίκαιη επίλυση ενός προβλήματος, που
διαχρονικά αντιμετωπίστηκε αποσπασματικά και με σκοπιμότητες, που δεν
βοήθησαν ούτε τον κλάδο των εκπαιδευτικών ούτε βεβαίως και την ίδια την
εκπαίδευση.».
Υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις στην επιχείρηση κλοπής της
προσφερθείσας προϋπηρεσίας και της ανατροπής της σημερινής σειράς στους
πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που δεν είναι άλλες από:


Τη μοριοδότηση του συνόλου της προϋπηρεσίας χωρίς περιορισμούς με
ένα (1) μόριο για κάθε μήνα.



Τη μοριοδότηση με ένα (1) μόριο για κάθε έτος από το έτος λήψης
πτυχίου μέχρι την πρόσληψη σε θέση αναπληρωτή με την προϋπόθεση
να μη συμπίπτει με προϋπηρεσία.

Η αναφορά και σε άλλα σημεία (όπως η μετατροπή της ποσόστωσης των
κοινωνικών κριτηρίων σε μοριοδότηση, η
μοριοδότηση επιτυχιών σε
διαγωνισμούς ΑΣΕΠ κτλ.- δεν πρέπει να δημιουργείται σύγχυση με τους
διοριστέους του ΑΣΕΠ, που σαφέστατα πρέπει να δικαιωθούν) μπορεί να
αποτελέσει αντικείμενο μιας συζήτησης που θα διεξαχθεί υπό μια βασικότατη
προϋπόθεση.
Την άμεση πραγματοποίηση όλων των μόνιμων διορισμών που έχει ανάγκη η
εκπαίδευση
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η τραγική ολιγωρία από την
πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας φανερώνει τον
εγκλωβισμό της στις μνημονιακές δεσμεύσεις και την απουσία πολιτικής
βούλησης και τόλμης και ο πρωθύστερος τρόπος με τον οποίο θέτει το
σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών σε σχέση με την πραγματοποίηση
μαζικών διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών, είναι αρκούντως αποκαλυπτικός.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει τον Υπουργό Παιδείας για την παρελκυστική
τακτική, τον εμπαιγμό και την υποκρισία που έχει επιλέξει ως μέθοδο
αντιμετώπισης του κορυφαίου ζητήματος των διορισμών στην εκπαίδευση.
Η Δ.Ο.Ε. δημοσιοποιεί σήμερα (όχι για να διευκολύνει αλλά για να ξεσκεπάσει
την ηγεσία του Υ.Π.Ε.Θ. ) τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της η οποία
απαντά σε όλες τις αιτιάσεις του Υπουργείου Παιδείας περί των ανυπέρβλητων
περιορισμών που θέτουν οι αποφάσεις του Σ.τΕ. και καταδεικνύει ότι αυτό που

χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση για την καθιέρωση ενός δίκαιου
συστήματος αλλά κυρίως η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από την πλευρά
της κυβέρνησης να βγάλει την εκπαίδευση από τα δεσμά των μνημονίων (όπως
είχε δεσμευτεί ότι θα πράξει), να προχωρήσει άμεσα σε μαζικούς μόνιμους
διορισμούς ικανοποιώντας το αίτημα για σταθερή και μόνιμη δουλειά και να
αποδείξει έμπρακτα ότι η στήριξη του δημόσιου σχολείου είναι, πράγματι,
προτεραιότητά της.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους εκπαιδευτικούς σε μαζική και δυναμική
συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας την
Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 στις 11:30 π. μ. με αιτήματα:
- Μαζικοί διορισμοί στην εκπαίδευση
- Μόνιμος διορισμός όλων των αναπληρωτών τώρα
- Κατάργηση του Ν.3848/10

Τα 3 μέλη της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Κικινής Θανάσης
Ανδρουλάκης Μάνος
Οικονόμου Τριαντάφυλλος

