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Καταστρέφουν το παρόν - Υπονομεύουν το μέλλον! 

Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών η μόνη λύση! 

   

 Η κατάσταση στην εκπαίδευση σε ό,τι αφορά τα κενά είναι τραγική. Οι μνημονιακές 
πολιτικές λιτότητας των τελευταίων χρόνων, έχουν στερήσει από τα σχολεία το αναγκαίο 
"οξυγόνο" που θα πρόσφεραν οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Αν σε αυτό προσθέσουμε 
τον μεγάλο αριθμό συνταξιοδοτήσεων, αντιλαμβάνονται όλοι, πως η κατάσταση είναι πια 
εκρηκτική. 

 Τα κενά στα σχολεία ήταν πάντοτε πολλά, στην παρούσα συγκυρία όμως - δύο μήνες 
μετά την έναρξη των μαθημάτων - είναι τεράστια, εξαιτίας και της ανικανότητας της 
Κυβέρνησης να διαχειριστεί ακόμα και τα στοιχειώδη. 

 Μπροστά στη γενικότερη κοινωνική κατακραυγή για την ασκούμενη εκπαιδευτική 
πολιτική, το Υπουργείο Παιδείας με σπασμωδικές και πρόχειρες κινήσεις, προσπαθεί να 
εμφανιστεί ως δύναμη που τάχα αγωνιά και εργάζεται για λύσεις στην εκπαίδευση. 

 Έχοντας διαγράψει από τη σκέψη και την πρακτική τους τις προεκλογικές, αλλά και 
μετεκλογικές τους δεσμεύσεις για 7000 μόνιμους διορισμούς, προσπαθούν να δημιουργήσουν 
ψευδαισθήσεις πως δήθεν υπάρχουν μαγικές λύσεις κάλυψης όλων των κενών, όπως αυτή της 
επιστροφής των αποσπασμένων εκτός τάξης! Αποσπασμένων που συνειδητά παραλείπουν να 
πουν πως οι ίδιοι απέσπασαν με αδιαφανείς διαδικασίες και σε μεγαλύτερο αριθμό από κάθε 
άλλη φορά και κανένας δεν τους εμποδίζει να τους επαναφέρουν! 

 Η επιλογή τους να προχωρούν σε προσλήψεις με το σταγονόμετρο, αναπληρωτών κύρια 
από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ αλλά και από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μπορεί να δίνει 
μία πρόσκαιρη μικρή ανάσα αλλά αφήνει πίσω της "απόνερα"... 

 Είναι χαρακτηριστικό, πως από το μεν ΕΣΠΑ, έχουν ήδη από τον συνολικό αριθμό 
προσλήψεων (5000 εκπαιδευτικοί) που προβλέπεται με βάση το τεχνικό δελτίο για την Ειδική 
Αγωγή, για την εξαετία 2014-2020, εξαντλήσει τους 3900(!!) τους οποίους θα προσλάβουν τη 
σχολική χρονιά που διανύουμε. Δηλαδή για τα επόμενα 5 χρόνια, μέχρι το 2020 απομένουν 
μόλις 1100 πιστώσεις για την Ειδική Αγωγή από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ!!! Οι ρεαλιστικές ελπίδες 
δε, για πιθανή τροποποίηση του τεχνικού δελτίου για την εξασφάλιση μεγαλύτερου αριθμού, 
είναι πολύ μικρές και σε καμία περίπτωση ακόμα και αν γίνουν πράξη, δε θα καλύπτουν παρά 
ένα πολύ μικρό ακόμη κομμάτι διορισμών που σε καμία περίπτωση δε θα απαντά στο μεγάλο 
πρόβλημα που θα υπάρχει. 

 Σε ό,τι αφορά το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ), συνεχίζεται η απαράδεκτη 
κατάσταση των τελευταίων χρόνων, κονδύλια που έπρεπε να διατίθενται για κτήρια και 
εξοπλισμό των σχολείων, να καλύπτουν τις ανάγκες για προσλήψεις προσωπικού, ενώ αυτό 
θα έπρεπε να γινόταν στο σύνολό του από τον Κρατικό προϋπολογισμό. 



 Και οι δύο αυτές πρακτικές, στην ουσία υπονομεύουν όχι μόνο το παρόν, αλλά και το 
μέλλον της εκπαίδευσης. Όλοι, μπορούν να αντιληφθούν τι σημαίνουν μόλις 1100 πιστώσεις 
από το ΕΣΠΑ για την Ειδική Αγωγή, για την επόμενη πενταετία. Όλοι, μπορούν να αντιληφθούν 
τι σημαίνει, κονδύλια για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να μην αξιοποιούνται. Όλοι, 
μπορούν να αντιληφθούν ότι παίρνοντας χρήματα από τα κτήρια και τις υποδομές, τα 
νηπιαγωγεία θα εξακολουθούν να στεγάζονται σε ακατάλληλα μισθωμένα κτήρια, τα δημοτικά 
θα εξακολουθούν να στερούνται υλικοτεχνικής υποδομής, οι μαθητές θα στερούνται 
αξιοπρεπών συνθηκών στέγασης. 

 Καλούμε την Κυβέρνηση, να αντιληφθεί πως τα προβλήματα δε λύνονται με ευχολόγια, 
ιδεοληψίες και καλές προθέσεις. Χρειάζονται σχεδιασμό, πρόβλεψη και γενναίες αποφάσεις. 
Χρειάζεται να ξεπεραστούν οι παλαιοκομματικές αντιλήψεις μέριμνας μόνο όσων νομίζει, η 
κάθε λογής εξουσία, ότι είναι η εκλογική της πελατεία... 

 Η αναγκαιότητα μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση, δεν είναι ένα, εκτός τόπου και 
χρόνου, συντεχνιακό αίτημα που δεν αντιλαμβάνεται την πραγματική κατάσταση της Χώρας. 
Είναι η μοναδική ελπίδα εξόδου από τα τραγικά αδιέξοδα της επόμενης σχολικής χρονιάς, 
μπροστά στα οποία η σημερινή κατάσταση θα φαίνεται ιδανική! Τα σχολεία είναι αδύνατο να 
λειτουργήσουν την επόμενη χρονιά με αυτές τις προϋποθέσεις. 

 Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
αναδεικνύει έγκαιρα και ενημερώνει υπεύθυνα για την πραγματική κατάσταση που θα 
δημιουργηθεί. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αν δεν προγραμματίσει και υλοποιήσει μόνιμους 
διορισμούς θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το χάος που θα δημιουργηθεί και καμία 
ρητορική, καμία παρελθοντολογία δε θα μπορέσει να κρύψει τη σκόπιμη και επικίνδυνη 
ολιγωρία της. 

 Η εποχή των εύκολων και ανέξοδων ρητορικών έχει τελειώσει. Τώρα είναι η ώρα της 
αλήθειας, η ώρα της πράξης! Η εκπαίδευση δεν μπορεί να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα 
μόνο στις αντιπολιτευτικές κορώνες. 
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