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Ανακοίνωζη 
 

Λίγερ μέπερ ππιν ηιρ διακοπέρ ηων Υπιζηοςγέννων, και ζςγκεκπιμένα ηην Σεηάπηη 19 

Γεκεμβπίος, αναμένεηαι από ηον Τποςπγό Παιδείαρ, καηά ηη διάπκεια ηηρ ζςνεδπίαζηρ ηος 

ςποςπγικού ζςμβοςλίος, να παποςζιαζηεί ηο νέο ζύζηημα διοπιζμών. Ένα ζύζηημα πος 

κινείηαι ζε απνηηική καηεύθςνζη από ηιρ θέζειρ ηος κλάδος ζύμθωνα με ηοςρ άξονερ 

κπιηηπίων πος έσει πποαναγγείλει ζηιρ εκπαιδεςηικέρ Ομοζπονδίερ ο Τποςπγόρ Παιδείαρ, 

καθώρ και με όζα, ο ίδιορ, ο Τποςπγόρ ανακοίνωζε ζηη Βοςλή ζηιρ 17-12-2018 ζσεηικά με 

ηο ζύζηημα διοπιζμών. 

 

Η πξφηαζε πνπ αλαθνίλσζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο ν Τπνπξγφο Παηδείαο 

(πξνυπεξεζία – αθαδεκατθά – θνηλσληθά θξηηήξηα) δελ εμαζθαιίδεη «ηην αναγνώπιζη 

ηος ζςνόλος ηηρ πποϋπηπεζίαρ ωρ κςπίαπσο κπιηήπιο διοπιζμού» (απφθαζε ηεο 87
εο

 Γ.. 

Δ.Ο.Ε.), απνηειεί πξφθιεζε και θάζε ζπδήηεζε γηα «νξνθή» ζηελ πξνζκέηξεζε ηεο 

πξνυπεξεζίαο ζα καο βξεη απέλαληη. 

 

ύμθωνα με ηη Νομική ύμβοςλο ηηρ Γ.Ο.Δ. Μαπία – Μαγδαληνή Σζίππα: «Οροθή» 

ζηην προζμεηρούμενη προϋπηρεζία δεν επιβάλλεηαι από ηον ζσνηαγμαηικό νομοθέηη, 

όπως αβάζιμα διαηείνονηαι κάποιοι αλλά ανηιθέηως η επιλογή μοριοδόηηζης είηε απλής 

είηε ενιζτσμένης αποηελεί καθαρά επιλογή ηης πολιηείας. Πρέπει να ληθθεί σπόυη ηο 

γεγονός όηι ζηην περίπηφζη ηφν εκπαιδεσηικών σθίζηαηαι παράβαζη ηης Κοινοηικής Οδηγίας 

1999/70, όπφς έτει νομολογηθεί  ζε ανηίζηοιτες περιπηώζεις από ηο Εσρφπαχκό  Δικαζηήριο, 

κάηι ποσ η Δ.Ο.Ε. έτει ήδη καηαγγείλει ζηην Επιηροπή Αναθορών ηοσ Εσρφπαχκού 

Κοινοβοσλίοσ, η οποία ότι μόνο έκρινε παραδεκηή ηην αναθορά ηης Δ.Ο.Ε. αλλά παρέπεμυε 

ηο θέμα προς διερεύνηζη ζηην επιηροπή Απαζτόληζης και Κοινφνικών Υποθέζεφν. 

 

Σο Γ.. ηηρ Γ.Ο.Δ. με απόθαζή ηος καθόπιζε ηο πλαίζιο ανηίδπαζηρ ηος κλάδος ζηοςρ 

ζσεδιαζμούρ ηος Τποςπγείος Παιδείαρ και ηηρ Κςβέπνηζηρ ζσεηικά με ηο ζύζηημα 

διοπιζμών. ηο πλαίζιο αςηό αποθαζίζηηκε θηλεηνπνίεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, ηελ Πέκπηε 20 Δεθεκβξίνπ 2018 ζηηο 13.00. 
 

Για ηη ζςμμεηοσή ηων ζςναδέλθων ζηην κινηηοποίηζη ην Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε. έσει κηπύξει 

ηξίσξε ζηάζε εξγαζίαο ηιρ ηπειρ ηελεςηαίερ ώπερ ηος ππωινού και ηιρ ηπειρ ώπερ ηος 

απογεςμαηινού ππογπάμμαηορ. 

 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιφγνπ «ν Μαθξπγηάλλεο» θεξχζζεη επηπιένλ 3σξε δηεπθνιπληηθή 

ζηάζε εξγαζίαο, ηηο ηξεηο πξψηεο ψξεο ηνπ πξσηλνχ πξνγξάκκαηνο, κεηαηξέπνληαο ηε 

ζηάζε εξγαζίαο ζε 24σξε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα καδηθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζπγθέληξσζε θαη θαιεί ηα κέιε ηνπ λα πάξνπλ 

κέξνο βάδνληαο θξέλν ζηα ζρέδηα θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 
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Αγσληδφκαζηε γηα: 

 

 κφληκνπο, καδηθνχο δηνξηζκνχο κε βάζε ην βαζηθφ πηπρίν γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ 

αλαγθψλ ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο  

 πξνζκέηξεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνυπεξεζίαο 

 14ρξνλν δεκφζην δσξεάλ ζρνιείν κε 2ρξνλε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή θαη 

εθπαίδεπζε ζε φιε ηε ρψξα 

 ζηήξημε ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο 

 εμίζσζε δηθαησκάησλ αλαπιεξσηψλ θαη κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ 

 αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία 

 

 

Για ηο Γ.. 

 

 

Ο Ππόεδπορ 
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