
 

 
  Θϋμα: Απεργιακό κινητοπούηςη ενϊντια ςτα ςχϋδια τησ κυβϋρνηςησ για το 
ςύςτημα διοριςμών 
 
 Τισ τελευταύεσ μϋρεσ εμφανύζεται, μϋςω διαρροών ςτον τύπο, η πρόθεςη 
του Υπουργεύου να προχωρόςει ϊμεςα ςτη θεςμοθϋτηςη του νϋου ςυςτόματοσ 
πρόςληψησ - διοριςμών. Την ύδια ςτιγμό ο Υπουργόσ Παιδεύασ από τη Λειβαδιϊ 
διαμηνύει ότι το ςχϋδιο εύναι ϋτοιμο και προσ ανακούνωςη. Μϊλιςτα, 
δημοςιεύματα αναφϋρουν ότι η παρουςύαςη ςτο Υπουργικό Συμβούλιο 
ενδϋχεται να γύνει ςτισ 19/12, δύο μόλισ μϋρεσ πριν το κλεύςιμο των ςχολεύων για 
τισ γιορτϋσ των Χριςτουγϋννων. 
 Η Δ.Ο.Ε. με ςαφό και κατηγορηματικό τρόπο δηλώνει ότι δε θα ανεχτεύ 
τον αιφνιδιαςμό των εκπαιδευτικών. Η πρόταςη που ανακούνωςε ςτισ 
Ομοςπονδύεσ ο Υπουργόσ Παιδεύασ (προώπηρεςύα – ακαδημαώκϊ – κοινωνικϊ 
κριτόρια)  με την εμμονό να μην εξαςφαλύζει  «την αναγνώριςη του ςυνόλου 
τησ προώπηρεςύασ ωσ κυρύαρχο κριτόριο διοριςμού» (απόφαςη  τησ 87ησ Γ.Σ. 
Δ.Ο.Ε.) κλοπό, δηλαδό, τησ προώπηρεςύασ με την, κατϊ το δοκούν απόλυτα 
παραπλανητικό, ερμηνεύα των αποφϊςεων του ΣτΕ, αποτελεύ πρόκληςη.  Κϊθε 
δε ςυζότηςη για «οροφό» ςτην προςμϋτρηςη τησ προώπηρεςύασ θα μασ βρει 
απϋναντι. Η προςμϋτρηςη του ςυνόλου τησ προώπηρεςύασ, εύναι για τη Δ.Ο.Ε. 
αδιαπραγμϊτευτη.  
 Σύμφωνα με τη Νομικό Σύμβουλο τησ Δ.Ο.Ε. Μαρύα – Μαγδαληνό 
Τςύπρα: «Οροφή» ςτην προςμετρούμενη προώπηρεςία δεν επιβάλλεται από τον 
ςυνταγματικό νομοθέτη, όπωσ αβάςιμα διατείνονται κάποιοι αλλά αντιθέτωσ η 
επιλογή μοριοδότηςησ, είτε απλήσ είτε ενιςχυμένησ, αποτελεί καθαρά επιλογή τησ 
πολιτείασ. Πρϋπει να ληφθεύ υπόψη το γεγονόσ ότι ςτην περύπτωςη των 
εκπαιδευτικών υφύςταται παρϊβαςη τησ Κοινοτικόσ Οδηγύασ 1999/70, όπωσ ϋχει 
νομολογηθεύ  ςε αντύςτοιχεσ περιπτώςεισ από το Ευρωπαώκό  Δικαςτόριο, κϊτι που 
η Δ.Ο.Ε. ϋχει όδη καταγγεύλει ςτην Επιτροπό Αναφορών του Ευρωπαώκού 
Κοινοβουλύου, η οπούα όχι μόνο ϋκρινε παραδεκτό την αναφορϊ τησ Δ.Ο.Ε. αλλϊ 
παρϋπεμψε το θϋμα προσ διερεύνηςη ςτην επιτροπό Απαςχόληςησ και Κοινωνικών 
Υποθϋςεων. 
 Δε θα επιτρϋψουμε την αλληλοςφαγό των ςυναδϋλφων μασ για μια 
θϋςη ςτουσ ελϊχιςτουσ διοριςμούσ που ϋχει αναγγεύλει η κυβϋρνηςη (όταν και 
αν αυτού πραγματοποιηθούν, και εφόςον δεν αποτελούν για ακόμη μύα φορϊ 
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επικοινωνιακό εξαγγελύα ςε βϊθοσ τριετύασ). Πολύ δε περιςςότερο, δε θα 
επιτρϋψουμε να βρεθούν ςτην ανεργύα χιλιϊδεσ ςυνϊδελφού μασ, καθώσ οι 
ελϊχιςτεσ ςυνταξιοδοτόςεισ των τελευταύων ετών, οι αντιεκπαιδευτικϋσ 
αναδιαρθρώςεισ και πολιτικϋσ ςτη δημόςια εκπαύδευςη, διαχρονικϊ, εύχαν και 
ϋχουν ωσ ςτόχευςη την εξοικονόμηςη προςωπικού, οδηγούν ςε τεχνητϊ 
πλεονϊςματα, αύξηςη μαθητών ανϊ τμόμα με υποχρεωτικϋσ μετακινόςεισ 
μαθητών ςε όμορεσ ςχολικϋσ μονϊδεσ, επιβϊρυνςη και ελαςτικοπούηςη 
ωραρύου και εργαςιακών ςχϋςεων.  
 Αταλϊντευτα θα δώςουμε τη μϊχη για μαζικούσ μόνιμουσ διοριςμούσ 
εκπαιδευτικών ςε όλεσ τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ του δημόςιου ςχολεύου, 
ςύμφωνα με τισ θϋςεισ του ςυνδικαλιςτικού κινόματοσ για τη δομό τησ 
εκπαύδευςησ. Εύναι επιτακτικό η ανϊγκη τησ ενεργοπούηςησ των δυνϊμεων του 
κλϊδου για να βϊλουμε φρϋνο ςτισ επιδιώξεισ του Υπουργεύου Καλούμε 
όλουσ/όλεσ τουσ/τισ ςυναδϋλφουσ/-ιςςεσ ςε εγρόγορςη! Η ανακούνωςη του 
ςχεδύου ςυςτόματοσ ςε περύπτωςη που βρύςκεται ςε αντύθετη κατεύθυνςη από 
όςα ωσ κλϊδοσ διεκδικούμε, να μασ βρει ςτουσ δρόμουσ.  
 Η Δ.Ο.Ε. μόλισ ανακοινωθεύ ςχϋδιο διοριςμών που κινεύται ςε αρνητικό 
κατεύθυνςη, προχωρϊ ςε: 

 ςυνϊντηςη με τον Υπουργό Παιδεύασ 

 πραγματοπούηςη ςυλλαλητηρύου ςτο Υπουργεύο Παιδεύασ με κόρυξη 
3ωρησ ςτϊςησ εργαςύασ, με δυνατότητα κόρυξησ 3ωρησ ςτϊςησ εργαςύασ από 
τουσ Συλλόγουσ όλησ τησ χώρασ 

 κόρυξη 24ωρησ απεργύασ και πανελλαδικόσ ςυγκϋντρωςησ την ημϋρα  
ψόφιςησ του ςχετικού νόμου. 
       
 Καλούμε τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. όλησ τησ χώρασ να 
αναλϊβουν ϊμεςα πρωτοβουλύεσ ενημϋρωςησ και οργϊνωςησ του αγώνα. 
 

 


