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για την ανάγκη μαζικών διορισμών εκπαιδευτικών,  
για να έχουν όλα τα παιδιά το δάσκαλό τους  

και να διδάσκονται όλα τα διδακτικά αντικείμενα 
 

3-4 χιλιάδες μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα διοριστούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για 

την επόμενη σχολική χρονιά, δήλωσε ο υπουργός Παιδείας Αρ. Μπαλτάς. Κι αν σκεφτεί κανείς τους 

δύο (2) όλους κι όλους περσινούς διορισμούς (κι αυτούς σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης…) ή 

τους 272 συνολικά της τελευταίας 4ετίας, σίγουρα οι αριθμοί του κ. Μπαλτά φαίνονται τεράστιοι. 

Αυτό όμως είναι το μέτρο; Να κάνουμε κάτι καλύτερο (ή αρκετά καλύτερο, για να ικανοποιήσουμε 

και κάποιους αενάως υπομένοντες και αναμένοντες…) σε σχέση με τη μαυρίλα που είχε απλωθεί 

τα προηγούμενα χρόνια πάνω από την εκπαίδευση (και όχι μόνο) ή πώς θα λύσουμε τα 

προβλήματα, θα καλύψουμε τις ανάγκες και θα ικανοποιήσουμε τα δικαιώματα της κοινωνικής 

πλειοψηφίας; 

 Γιατί την τελευταία τετραετία έχουν συνταξιοδοτηθεί και δεν έχουν αντικατασταθεί 9 

χιλιάδες μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες που κάλυπταν οι συγκεκριμένοι 

εκπαιδευτικοί, αν μάλιστα σ’ αυτούς προσθέσουμε τους περισσότερους από 4 χιλιάδες που 

προβλέπεται να συνταξιοδοτηθούν φέτος; 

 Γιατί μόνο στην Π.Ε. σήμερα εργάζονται περίπου 12 χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 

και συνεχίζουν να υπάρχουν (Απρίλη μήνα…) περίπου 2500 κενά. Πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες 

της επόμενης χρονιάς, όταν εκτός των άλλων είναι γνωστό ότι και τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για 

προσλήψεις θα είναι κατά 40% μειωμένα; 

 Γιατί τη φετινή χρονιά και μόνο από τον κλάδο των δασκάλων προσλήφθηκαν ως 

αναπληρωτές περισσότεροι από 4 χιλιάδες και συνεχίζουν να υπάρχουν σ’ όλη τη χώρα 

εκατοντάδες τμήματα καθώς και ολοήμερα σχολεία που δεν έχουν δάσκαλο για να λειτουργήσουν 

(για να μη μιλήσουμε για τα νηπιαγωγεία, τις ειδικές τάξεις κ.ά.). Πώς λοιπόν θα έχουν όλα τα 

τμήματα το δάσκαλό τους την επόμενη χρονιά όταν με βάση την ανακοίνωση του υπουργού ο 

αριθμός των υπό διορισμό δασκάλων προβλέπεται να είναι μερικές εκατοντάδες; 

 Γιατί σήμερα υπάρχουν 2636 τμήματα σ’ όλη τη χώρα με περισσότερους από 25 μαθητές 

και χιλιάδες σχολεία έχουν συγχωνευθεί-καταργηθεί ή υποβαθμιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Πώς 

θα αποκατασταθούν και θα βελτιωθούν οι συνθήκες μόρφωσης γι αυτά τα παιδιά, αν δε γίνουν οι 

αναγκαίοι διορισμοί εκπαιδευτικών; 

 Γιατί λίγους μήνες πριν τα κόμματα της σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κι οι 

υπουργοί της κατήγγειλαν σ’ όλους τους τόνους τα μνημόνια που επιβάλλουν Ε.Ε. και ΔΝΤ και 

καταδικάζουν εκατομμύρια ανθρώπους σ’ αυτή τη χώρα στην ανεργία και την ελαστική 

(υποαμειβόμενη ή απλήρωτη) εργασία. Γιατί χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν να εργάζονται 

με ελαστικές σχέσεις εργασίας (αναπληρωτές, ΕΣΠΑ, μειωμένου ωραρίου κ.ά.) και πολύ 

περισσότεροι θα συνεχίσουν να είναι άνεργοι ενώ υπάρχουν τεράστιες εκπαιδευτικές ανάγκες; 



 Γιατί η σημερινή κυβέρνηση και τα κόμματα που την αποτελούν δεσμεύονταν 

προεκλογικά να καταργήσουν και όχι να συνεχίσουν τις πολιτικές των μνημονίων. Γιατί λοιπόν 

σήμερα περιορίζει (και) τους διορισμούς των εκπαιδευτικών στα πλαίσια του μνημονιακού 

προϋπολογισμού του 2015; Για όλο το δημόσιο 15 χιλιάδες διορισμοί, αφαιρώντας μάλιστα από 

αυτό τον αριθμό (τα γνωστά ισοδύναμα μέτρα…) τις 4 χιλιάδες επαναπροσλήψεις των διαθέσιμων-

απολυμένων; 
 

Το δικαίωμα όλων των παιδιών στη μόρφωση, το δικαίωμα των εκπαιδευτικών (και όλων 

των εργαζόμενων) στη δουλειά είναι αδιαπραγμάτευτο! 

Η ΔΟΕ και Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. στο επόμενο διάστημα πρέπει να σχεδιάσουμε τους 

αγώνες μας για: 

 Άμεση κάλυψη όλων των κενών  θέσεων εκπαιδευτικών, γενικής και ειδικής αγωγής  

 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους 

 Μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών με βάση το χρόνο λήψης του πτυχίου και την 

προϋπηρεσία για την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών και σε σχέση 1 

διορισμός για κάθε συνταξιοδότηση της τελευταίας 5ετίας - Μονιμοποίηση των 

αναπληρωτών και όσων έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα διορισμού (επιτυχόντες, 24μηνο 

κ.ά.) -  Κατάργηση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 

 

 

 


