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Ειςαγωγι 
 

Θ παροφςα μελζτθ ςυντάχκθκε το πρϊτο τρίμθνο του 2010 από ομάδα εργαςίασ μελϊν του 
Δ.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ μετά από ςχετικό αίτθμα του Δ.Σ. τθσ ΟΛΜΕ και τίκεται προσ ζγκριςθ ςτο Δ.Σ. 
του ΚΕΜΕΤΕ. Αντικείμενό τθσ είναι θ ανάλυςθ των βαςικϊν πλευρϊν του ςυςτιματοσ 
διοριςμοφ των εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

Θ μελζτθ αποτελείται από πζντε μζρθ.  
Στο πρϊτο μζροσ περιγράφεται και αναλφεται το ςφςτθμα διοριςμοφ των εκπαιδευτικϊν 

ςτθν ελλθνικι δθμόςια πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.  Μετά από μια ςφντομθ 
ιςτορικι αναδρομι παρουςιάηεται το ιςχφον ςφςτθμα διοριςμοφ μζςω του διαγωνιςμοφ του 
ΑΣΕΡ και των παράλλθλων πινάκων διοριςμϊν, και διατυπϊνονται κριτικζσ παρατθριςεισ.  

Στο δεφτερο μζροσ εκτίκεται θ διεκνισ εμπειρία, θ οποία ουςιαςτικά περιορίηεται ςτισ 
χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ραρουςιάηονται και αντιπαραβάλλονται, καταρχάσ, τα 
ςυςτιματα επιλογισ και πρόςλθψθσ ςτισ χϊρεσ μζλθ τθσ ΕΕ, επιςθμαίνονται οι διαφορζσ ωσ 
προσ το επίπεδο τθσ αρχισ που είναι αρμόδια για τισ προςλιψεισ ςτισ διάφορεσ χϊρεσ, και 
εκτίκενται οι βαςικοί τφποι ςυςτθμάτων πρόςλθψθσ (διαγωνιςτικζσ εξετάςεισ, κατάλογοσ 
υποψθφίων/λίςτα και «ανοιχτι» πρόςλθψθ. 

Στο τρίτο μζροσ επιχειρείται μια αναλυτικι περιγραφι των κζςεων και προτάςεων που 
κατά καιροφσ ζχει διαμορφϊςει θ ΟΛΜΕ ςε διάφορα επίπεδα (ςυνδικαλιςτικϊν ςυνεδρίων, 
Γενικϊν Συνελεφςεων Ρροζδρων ΕΛΜΕ και Δ.Σ. ΟΛΜΕ). 

Στο Τζταρτο Μζροσ παρατίκενται πορίςματα ςχετικϊν μελετϊν του Κζντρου Μελετϊν και 
Τεκμθρίωςθσ τθσ ΟΛΜΕ. 

Στο Ρζμπτο Μζροσ παρουςιάηονται οι κζςεισ και απόψεισ επί του κζματοσ άλλων φορζων 
και παραγόντων. 
 



 
 
 

Μζροσ Πρϊτο: Σο ςφςτθμα διοριςμοφ ςτθν ελλθνικι δθμόςια 
εκπαίδευςθ 
 

1. φντομθ ιςτορικι αναδρομι 
 

1.1 Πρϊτα ςυςτιματα πρόςλθψθσ 

Μετά τθν ίδρυςθ του Ελλθνικοφ Κράτουσ, με νόμο του 1834, οι διοριςμοί και οι 
μετακζςεισ των δθμοδιδαςκάλων γίνονταν με Βαςιλικι Απόφαςθ μετά από πρόταςθ τθσ επί 
των Εκκλθςιαςτικϊν κ.λπ. Γραμματείασ. Το 1835 (22-2), όμωσ, εκδόκθκε διάταγμα που 
παραχωροφςε το δικαίωμα αυτό ςτον υπουργό Ραιδείασ, που  είχε τθν υποχρζωςθ να 
υποβάλλει κάκε μινα ςτον βαςιλζα κατάλογο των διοριηομζνων.1  

Με το νόμο 240/1914 «Ρερί διοικιςεωσ τθσ δθμοτικισ και μζςθσ εκπαιδεφςεωσ» (επί 
υπουργοφ Ραιδείασ Λ.Δ. Τςιριμϊκου), ο διοριςμόσ των εκπαιδευτικϊν τθσ δθμοτικισ 
εκπαίδευςθσ ανατζκθκε ςτο εποπτικό ςυμβοφλιο αντί του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Το 
εποπτικό ςυμβοφλιο είχε ιδρυκεί το 1911 με το νόμο ΓΩΚΘϋ (ο οποίοσ τροποποιικθκε 
μεταγενζςτερα με τουσ νόμουσ 567/1915 και 826/1917) και αποτελοφνταν από πζντε μόνιμα 
τακτικά μζλθ. Κατά τον Χρ. Λζφα (ςελ. 303), με αυτζσ τισ αλλαγζσ διαςφαλίςτθκαν οι δάςκαλοι 
από πολιτικζσ παρεμβάςεισ.2 

1.2 Σο ςφςτθμα τθσ επετθρίδασ διοριςμοφ 

Το ςφςτθμα διοριςμοφ που ίςχυςε για πολλζσ δεκαετίεσ και καταγράφθκε ςτθ 
ςυνείδθςθ του εκπαιδευτικοφ κόςμου ωσ το πιο αδιάβλθτο, αντικειμενικό και δίκαιο ιταν 
αυτό τθσ επετθρίδασ, το οποίο καταργικθκε με το ν. 2525/97, επί υπουργίασ του Γ. Αρςζνθ. 
Δεν υπάρχει απόλυτθ ςυμφωνία ανάμεςα ςτουσ ερευνθτζσ και ςτισ οργανϊςεισ του 
εκπαιδευτικοφ κινιματοσ για το πότε θ επετθρίδα κακιερϊκθκε, τουλάχιςτο νομοκετικά. Οι 
περιςςότεροι ςυμφωνοφν ότι πρόκειται για ζνα πολφ παλιό ςφςτθμα, το οποίο αποτελεί μζροσ 
τθσ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ των εκπαιδευτικϊν.  

Ζχει υποςτθριχκεί ότι θ πρϊτθ φορά που αποτυπϊκθκε ςε νόμο το δικαίωμα να αιτείται 
κάποιοσ το διοριςμό του ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ με μόνο προςόν το πτυχίο του 
Ρανεπιςτθμίου και να κεωρείται ωσ κριτιριο ο αρικμόσ τθσ αίτθςισ του, ιταν ςτο Ν. 692/37, 
του Λ. Μεταξά. Αυτι θ ρφκμιςθ, όμωσ, φαίνεται πωσ απθχοφςε περιςςότερο τθ ςυγκεντρωτικι 
φιλοςοφία ενόσ δικτατορικοφ-αυταρχικοφ κράτουσ παρά τα αιτιματα των ςυνδικάτων των 
εκπαιδευτικϊν, θ λειτουργία των οποίων είχε τεκεί υπό απαγόρευςθ από το 1935. Είναι 
χαρακτθριςτικό ότι με το άρκρο 6 του παραπάνω νόμου επιτυγχανόταν ο «ζλεγχοσ» των 
διοριςμϊν, κακϊσ οριηόταν ότι «θ επιτροπι διατθροφςε το δικαίωμα τθσ μθ εγγραφισ ι τθσ 
διαγραφισ κάποιου εκπαιδευτικοφ από τθ λίςτα, ςτθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ ιταν 
ακατάλλθλοσ να αςκιςει το επάγγελμα του εκπαιδευτικοφ εξαιτίασ ανατρεπτικϊν φρονθμάτων 

                                                           
1
 Λζφασ, Χρ.: Ιςτορία τθσ Εκπαιδεφςεωσ, ΟΕΣΒ, Ακινα 1942, ςελ. 197. 

2 Π.π., ςελ. 302-305. 



ι ανθκικότθτασ».3 Ζτςι γίνεται φανερό ότι ςε αυτι τθν περίοδο θ επετθρίδα δε λειτουργοφςε 
με τον τρόπο που ζχει καταγραφεί μετζπειτα ςτθ ςυνείδθςθ του εκπαιδευτικοφ κόςμου, 
κακϊσ θ αρχαιότθτα δεν αποτελοφςε οφτε το μοναδικό οφτε το κυρίαρχο κριτιριο τθσ 
πρόςλθψθσ και ςαφϊσ υπερίςχυε θ «εκνικοφροςφνθ».4 

Ενδιαφζροντα ςτοιχεία ςχετικά με τθ διαδικαςία διοριςμϊν των εκπαιδευτικϊν ςτα δθμόςια 
ςχολεία κατά τθ δεκαετία του ’60 παρζχει θ «Μεγάλθ Ραιδαγωγικι Εγκυκλοπαίδεια».5 
Συγκεκριμζνα, ςτο λιμμα του Κ. Βάγια «Διοριςμόσ Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν» αναφζρεται 
ότι διοριςμόσ των εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν διζπεται γενικά από τα όςα προβλζπει ο 
Υπαλλθλικόσ Κϊδικασ για όλουσ γενικά τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ. Πλα τα ςχετικά 
ρυκμίηονται από το ν. 1811/1951 (άρκρα 13-35). Σφμφωνα με τισ ςχετικζσ ρυκμίςεισ, οι 
εκπαιδευτικοί (Μζςθσ και Στοιχειϊδουσ Εκπαίδευςθσ), αντίκετα με όςα ιςχφουν για το 
διοριςμό δθμόςιων υπαλλιλων γενικά, διορίηονται χωρίσ διαγωνιςμό. Θ εξαίρεςθ αυτι 
(άρκρο 26 του Ν. 1811/1951) αιτιολογείται από το γεγονόσ ότι οι εκπαιδευτικοί προζρχονται 
από ειδικζσ ςχολζσ, ςτισ οποίεσ προετοιμάηονται επιςτθμονικά, για να μποροφν να 
ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ εκπαίδευςθσ των νζων. Ο διοριςμόσ των ενεργείται από 
πίνακεσ, που ςυντάςςονται με βάςθ τθ χρονολογία υποβολισ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. Πςοι 
υποβάλλουν αίτθςθ μζςα ςτο ίδιο ακαδθμαϊκό ζτοσ με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, 
ανεξάρτθτα από το ζτοσ λιψθσ πτυχίου, γράφονται ςε ενιαίο πίνακα διοριςτζων. Θ ςειρά που 
λαμβάνουν ςε αυτό τον πίνακα «κακορίηεται εκ του βακμοφ του πτυχίου των, επί 
ομοιοβάκμων εκ τθσ χρονολογίασ λιψεωσ του πτυχίου, και επί ταυτοχρόνου λιψεωσ του 
πτυχίου εκ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ αιτιςεωσ.» 

Στουσ πίνακεσ που ςυντάςςονται ετθςίωσ με αυτό τον τρόπο προτάςςονται όςοι ζχουν κατά 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθν ιδιότθτα: α) του κφματοσ πολζμου ι του αναπιρου ι του τζκνου 
αυτϊν, β) του πολυτζκνου ι του τζκνου αυτϊν. Επίςθσ, με εξαιρετικι διάταξθ προβλζπεται 
ςτισ κενζσ κζςεισ των ςχολείων Β. Ελλάδασ (Θπείρου, Μακεδονίασ και Κράκθσ) να διορίηονται 
όςοι κατάγονται από αυτζσ τισ περιοχζσ κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων ςχετικά με τθ ςειρά 
διοριςμοφ. 

Ρροβλζπεται, επίςθσ, ο διοριςμόσ ζκτακτων εκπαιδευτικϊν: (α) προςωρινϊν και (β) 
αναπλθρωτϊν ςτισ περιπτϊςεισ που παρίςταται ανάγκθ να πλθρωκοφν επειγόντωσ κζςεισ 
διδακτικοφ προςωπικοφ που δεν μποροφν να καλυφκοφν με μόνιμο προςωπικό. Οι δφο αυτζσ 
κατθγορίεσ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ προςδιορίηονται ωσ εξισ: 

Προςωρινοί: Διορίηονται με τισ διατάξεισ του Ν. 1114/1949 με Υπουργικι Ρράξθ μετά από 
πρόταςθ των οικείων Διμων και Κοινοτιτων ι των οικείων Σχολικϊν Εφορειϊν, μετά γνϊμθ 
του Εκπαιδευτικοφ Συμβουλίου και μόνον εφόςον οι Διμοι ι οι Κοινότθτεσ ι οι Σχολικζσ 
Εφορείεσ αναλαμβάνουν τθ μιςκοδοςία τουσ.  

                                                           
3Ν. 692/37. Βλ. ςχετικά ςτο A. Patramanis, The Changes in Appointment System of Teachers in Greece: 
The Transition from Epetirida to Competition, διδακτορικι διατριβι ςτο University of Bristol, 
Management and Policy Studies, ςελ. .......... (θ μετάφραςθ δικι μασ)   
 
4 Patramanis,  A.: The Changes in Appointment System of Teachers in Greece: The Transition from 
Epetirida to Competition, διδακτορικι διατριβι ςτο University of Bristol, Management and Policy 
Studies, ςελ.  
5 Βλ.: Βάγιασ, Κ.: «Διοριςμόσ Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν», Μεγάλθ Ραιδαγωγικι Εγκυκλοπαίδεια, εκδ. 
Ελλθνικά Γράμματα-Herder, τόμοσ 2οσ, Ακινα 1967, ςελ. 231-233. 



Αναπλθρωτζσ: διορίηονται ςε κζςεισ άλλων μόνιμων ςυναδζλφων τουσ, οι οποίοι για νόμιμθ 
αιτία μποροφν για κάποιο χρονικό διάςτθμα να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτα ςχολεία 
ςτα οποία είναι οργανικά τοποκετθμζνοι/-εσ. Τζτοιεσ κζςεισ είναι οι εξισ περιοριςτικά: (α) των 
μετεκπαιδευομζνων ςτθν θμεδαπι ι αλλοδαπι, (β) των τελοφντων ςε μακρά αναρρωτικι 
άδεια, (γ) των αποςπαςμζνων άνευ αποδοχϊν ςε ςχολεία των Ελλθνικϊν Κοινοτιτων τθσ 
αλλοδαπισ και (δ) των με αποδοχζσ και για περιοριςμζνο αρικμό αποςπαςμζνων ςτα 
παραπάνω ςχολεία. 

Ραρόμοιεσ διαδικαςίεσ φαίνεται ότι ιςχφουν και κατά τθ διάρκεια τθσ δικτατορίασ (1967-
1974). Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το Ν.Δ. 651/27.8.1970 «Ρερί οργανϊςεωσ τθσ Γενικισ 
Εκπαιδεφςεωσ και διοικιςεωσ του προςωπικοφ αυτισ» (ΦΕΚ 179/29.8.1970, τ. Αϋ) 
προβλζπονται τα εξισ:6 

Άρκρον 32: Διοριςμοί. 1.α) Οι διοριςμοί του διδακτικοφ προςωπικοφ Δθμοτικισ Εκπαιδεφςεωσ 
ενεργοφνται υπό του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων δι’ αποφάςεων αυτοφ 
βάςει ενιαυςίων πινάκων, εισ ουσ περιλαμβάνονται άπαντεσ οι υποβαλόντεσ εντόσ του αυτοφ 
ζτουσ αιτιςεισ διοριςμοφ κατά ςειράν του βακμοφ πτυχίου των και επί ιςοβακμίασ κατά 
χρονολογίαν κατακζςεωσ τθσ αιτιςεωσ, προτιμωμζνων των τζκνων κυμάτων και αναπιρων 
πολζμου κατά τθν ζννοιαν των ιςχυουςϊν διατάξεων, ςυνταξιοδοτουμζνων ι μθ, και των 
τζκνων πολυτζκνων. 

Η ςειρά αρχαιότθτοσ εν τθ αποφάςει των διοριςμϊν κακορίηεται βάςει του βακμοφ του 
πτυχίου και επί ιςοβακμίασ βάςει τθσ χρονολογίασ υποβολισ τθσ αιτιςεωσ. *…+ 

2.α) Οι διοριςμοί του διδακτικοφ προςωπικοφ Μζςθσ Εκπαιδεφςεωσ ενεργοφνται δι’ 
αποφάςεων του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. Οι επικυμοφντεσ διοριςμόν 
και ζχοντεσ τα υπό των διατάξεων του παρόντοσ  νόμου κακοριηόμενα κατ’ ειδικότθτα 
προςόντα υποβάλλουν προσ το Υπουργείον ςχετικιν αίτθςιν μετά των νομίμων 
πιςτοποιθτικϊν. Αι αιτιςεισ αφται καταγράφονται κατ’ ειδικότθτασ και εν εκάςτθ ειδικότθτι 
κατά φφλον, εισ ίδιον βιβλίον διοριςτζων κατά τθν ςειράν τθσ κατακζςεϊσ των. Κατά τθν 
ςειράν δε ταφτθν ενεργοφνται εκάςτοτε κατά ειδικότθτασ και κατά φφλον οι διοριςμοί, εφ’ 
όςον κατά τον χρόνον τθσ ενεργείασ αυτϊν είναι πλιρθ τα δικαιολογθτικά των αιτθςαμζνων 
διοριςμόν και εχόντων ςειράν, προτιμωμζνων μεταξφ των υποβαλόντων αίτθςιν  κατά το αυτόν 
ζτοσ των τζκνων κυμάτων και αναπιρων πολζμου κατά τθν ζννοιαν των ιςχυουςϊν διατάξεων, 
ςυνταξιοδοτουμζνων ι μθ, και των τζκνων πολυτζκνων, των αριςτοφχων, των εχόντων  εν τω 
πτυχίω μεγαλφτερον βακμόν και επί ιςοβακμίασ κατά τθν ςειράν κατακζςεωσ τθσ αιτιςεωσ 
προσ διοριςμόν. Η κατά φφλον αναλογία των εκάςτοτε διοριςτζων δφναται να ορίηεται δι’ 
αποφάςεωσ του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων αναλόγωσ των υπθρεςιακϊν 
αναγκϊν και μετά ςφμφωνον γνϊμθν του Α.Ε.Σ. Η ςειρά αρχαιότθτοσ εν τθ αποφάςει των 
διοριςμϊν κακορίηεται βάςει του βακμοφ του πτυχίου και επί ιςοβακμίασ βάςει τθσ 
χρονολογίασ τθσ υποβολισ τθσ αιτιςεωσ. *…+ 

3. Εκπαιδευτικοί Δθμοτικισ και Μζςθσ Εκπαιδεφςεωσ διοριηόμενοι και μθ αποδεχόμενοι τον 
διοριςμόν ι παραιτοφμενοι εντόσ ζτουσ από τθσ δθμοςιεφςεωσ του διοριςμοφ των δεν 
δικαιοφνται νζου διοριςμοφ εισ δθμόςια ςχολεία προ τθσ παρελεφςεωσ δφο πλιρων ετϊν από 
τθσ δθμοςιεφςεωσ του προθγουμζνου διοριςμοφ, αι δε υπ’ αυτϊν υποβαλλόμεναι αιτιςεισ 
νζου διοριςμοφ κατά παράβαςιν του όρου τοφτου είναι απαράδεκτοι. 

                                                           
6 Βλ. ςχετικά: Ραπαδάκθσ, Γ.Λ.: Σφγχρονοσ Οδθγόσ του Εκπαιδευτικοφ, Λ. Σιδζρθσ, Ακινα 1971 (κυρίωσ, 
ςελ. 377-379). 



Κατά τθ Μεταπολίτευςθ το ςφςτθμα διοριςμοφ των εκπαιδευτικϊν ςτα δθμόςια ςχολεία δεν 
φαίνεται να ζχει μεταβλθκεί ςθμαντικά. Σφμφωνα με τον ιςχφοντα από το 1977 «Υπαλλθλικό 
Κϊδικα»7 (άρκρο 47 παρ. 1), «Κατ’ εξαίρεςιν επιτρζπεται ο διοριςμόσ άνευ διαγωνιςμοφ, εάν 
ειδικαί ι εξαιρετικαί ςυνκικαι επιβάλλον τοιαφτθν παρζκκλιςιν…» Σε αυτι τθν περίπτωςθ 
(47.2) «ο Υπουργόσ Ρροεδρίασ τθσ Κυβερνιςεωσ *…+ κακορίηει απαραιτιτωσ τθν διαδικαςίαν 
ελζγχου των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, ςυγκροτεί δε προσ τοφτο ειδικιν, τριμελι 
τουλάχιςτον, επιτροπιν δυνάμενοσ να ορίςει ωσ τοιαφτθν το οικείον υπθρεςιακόν ςυμβοφλιον 
τθσ ενδιαφερομζνθσ υπθρεςίασ.» 

Εξάλλου, ςφμφωνα με το άρκρο 50 παρ. 2, «Διαγωνιςμόσ δεν απαιτείται διά τθν πλιρωςιν 
κζςεων, καταλαμβανομζνων κατόπιν επιτυχοφσ αποφοιτιςεωσ εξ ειδικϊν δθμοςίων ςχολϊν 
προπαραςκευισ δθμοςίων υπαλλιλων ωριςμζνου κλάδου, κατά χρόνον υποβολισ αιτιςεωσ, 
κατά χρόνον αποφοιτιςεωσ εκ τθσ ςχολισ και κατά τθν ςειράν ι τον βακμόν επιτυχίασ, ωσ 
ειδικϊτερον ορίηεται διά Ρροεδρικϊν διαταγμάτων, εκδιδομζνων επί τθ προτάςει του 
αρμοδίου Υπουργοφ και του Υπουργοφ Ρροεδρίασ Κυβερνιςεωσ, μζχρισ εκδόςεωσ των οποίων 
κζλουν ιςχφει αι κείμεναι διατάξεισ. Ωσ τοιαφται ειδικαί ςχολαί κεωροφνται και αι 
φιλοςοφικαί, φυςικομακθματικαί, κεολογικαί, γεωπονικαί και δαςολογικαί ςχολαί των 
Ρανεπιςτθμίων, αι παιδαγωγικαί ακαδθμίαι και αι ακαδθμία ςωματικισ αγωγισ.» 

Τζλοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 143 («Ετιςιοι πίνακεσ αρχαιότθτοσ»), «Τα περί τθσ αρχαιότθτοσ, 
ωσ και τθσ βακμολογικισ ι μιςκολογικισ κατατάξεωσ των δθμοςίων υπαλλιλων ςτοιχεία, 
δθλωτικά τθσ ςυνολικισ και κατά βακμόν ι μιςκόν υπθρεςίασ αυτϊν, καταχωρίηονται εισ 
‘πίνακασ αρχαιότθτοσ’, οι οποίοι ςυντάςςονται κατ’ ζτοσ και οριςτικοποιοφνται, κατά τα 
οριηόμενα υπό Ρροεδρικοφ διατάγματοσ, εκδιδομζνου επί τθ προτάςει του Υπουργοφ 
Ρροεδρίασ Κυβερνιςεωσ».  

Κατά τθν πρϊτθ περίοδο διακυβζρνθςθσ του ΡΑΣΟΚ, με τθν ψιφιςθ του Ν. 1566/1985 
επιβεβαιϊνεται θ ιςχφσ του ςυςτιματοσ τθσ «επετθρίδασ διοριςμϊν». Συγκεκριμζνα, 
ςφμφωνα με το άρκρο 15, οι διοριςμοί δαςκάλων-νθπιαγωγϊν και εκπαιδευτικϊν 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ γίνονται «… με απόφαςθ του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, από ετιςιουσ πίνακεσ διοριςτζων που ςυντάςςονται ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ.»  
Για τουσ/τισ δαςκάλουσ/-εσ και νθπιαγωγοφσ, ςτουσ πίνακεσ αυτοφσ περιλαμβάνονται όςοι 
υπζβαλαν αίτθςθ διοριςμοφ μζςα ςτο ίδιο ζτοσ και με ςειρά που κακορίηεται από το βακμό 
του πτυχίου τουσ και, δευτερευόντωσ, από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Ειδικά για 
τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, οι πίνακεσ ςυντάςςονται κατά κλάδουσ. Για τον κλάδο ΑΤ4 
(όπωσ χαρακτθριηόταν τότε ο κλάδοσ των φυςικϊν), «… διορίηονται ανάλογα με τισ 
υπάρχουςεσ ανάγκεσ για κάλυψθ των διδαςκόμενων μακθμάτων, πτυχιοφχοι φυςικοφ, 
χθμικοφ, φυςιογνωςτικοφ, βιολογικοφ και γεωλογικοφ τμιματοσ των Α.Ε.Ι.» (άρ. 14, παρ. 11). 
Για τουσ κλάδουσ ΑΤ12, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18, Α1 ΚΑΛ ΜΕ18, οι πίνακεσ αυτοί ςυντάςςονται και 
κατά ειδικότθτεσ, ςφμφωνα με το άρ. 14. Στουσ πίνακεσ αυτοφσ «… περιλαμβάνονται όλοι όςοι 
υπζβαλαν αιτιςεισ διοριςμοφ μζςα ςτο ίδιο ζτοσ και με ςειρά που κακορίηεται από τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ.» (άρ. 15, μζροσ Βϋ, παρ. 1). 

                                                           
7 ΡΔ 611/15-7-1977 «Ρερί κωδικοποιιςεωσ εισ ενιαίον κείμενον, υπό τίτλον ‘Υπαλλθλικόσ Κϊδιξ’, των 
ιςχυουςϊν διατάξεων των αναφερομζνων εισ τθν κατάςταςιν των υπαλλιλων του Δθμοςίου και των 
ν.π.δ.δ.». 
8 Οι κλάδοι αυτοί είναι: ΑΤ12: μθχανικοί πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ, ΑΤ14: ιατρικισ, οδοντιατρικισ, 
φαρμακευτικισ και γεωπονίασ,  ΑΤ17: τεχνολόγων, ΑΤ18: πτυχιοφχων λοιπϊν τμθμάτων ΤΕΛ, Α1: 
πτυχιοφχων ΡΑΤΕΣ τθσ ΣΕΛΕΤΕ (ςιμερα ΑΣΡΑΛΤΕ) και ΜΕ1: πτυχιοφχων κατϊτερων τεχνικϊν και 
επαγγελματικϊν, ι τεχνικϊν και επαγγελματικϊν ςχολϊν. 



Σφμφωνα με το άρ. 15 μζροσ Βϋ, παρ. 2, εξάλλου, «Οι αιτιςεισ για διοριςμό υποβάλλονται , 
μαηί με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ςτισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ διευκφνςεισ ι γραφεία 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι προϊςτάμενοι των οποίων ελζγχουν τθ νομιμότθτα και 
πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν…» προκειμζνου να διαβιβαςτοφν ςτθ ςυνζχεια ςτθν κεντρικι 
υπθρεςία του Υπ. Ραιδείασ.  

Σφμφωνα με το ίδιο άρκρο (άρ. 15, μζροσ Βϋ, παρ. 3 ωσ 9), ςε ςυνδυαςμό και με το άρκρο 14 
(παρ. 5 ωσ 9) προβλζπονται και τα εξισ: 

(α) Κατά τθ ςφνταξθ του πίνακα διοριςτζων προτάςςονται υποχρεωτικά και ανεξάρτθτα από 
το βακμό του πτυχίου τουσ κατά ςειρά όςοι ζχουν διδακτορικό δίπλωμα, τα κφματα πολζμου 
ι εκνικισ αντίςταςθσ ι ειρθνικισ περιόδου, οι ανάπθροι πολζμου ι εκνικισ αντίςταςθσ ι 
ειρθνικισ περιόδου και τα τζκνα τουσ και ακολουκοφν οι πολφτεκνοι και τα τζκνα πολυτζκνων. 

(β) Θ κατάταξθ όςων ανικουν ςε κακεμία από τισ κατθγορίεσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 
γίνονται με βάςθ τθν θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων ςτισ διευκφνςεισ και τα γραφεία τθσ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

(γ) Οι διοριηόμενοι, που δεν αποδζχονται το διοριςμό τουσ ι παραιτοφνται μζςα ςε ζνα ζτοσ 
από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ διοριςμοφ τουσ, δεν ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν νζα 
αίτθςθ διοριςμοφ πριν να περάςουν δφο χρόνια από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ διοριςμοφ 
ι αποδοχισ τθσ αίτθςθσ. 

Ειδικά για τουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΑΤ16 Μουςικισ που ζχουν πτυχίο αναγνωριςμζνου μθ 
πανεπιςτθμιακοφ μουςικοφ ιδρφματοσ δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ που ιςχφουν για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ άλλων ειδικοτιτων, αλλά «… διορίηονται φςτερα από διαγωνιςμό ςτισ κζςεισ 
που απομζνουν, όπωσ ειδικότερα ορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και 
Θρθςκευμάτων.» (άρ. 15, μζροσ Βϋ, παρ. 9). 

Τζλοσ, «… κατεξαίρεςθ είναι δυνατι θ πλιρωςθ περιοριςμζνου αρικμοφ κζςεων 
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ από 
εκπαιδευτικοφσ που ζχουν αυξθμζνα επιςτθμονικά προςόντα με επιλογι φςτερα από 
προκιρυξθ» (άρ. 15, μζροσ Γϋ, παρ. 1 ωσ 3).9  

Τα ςχετικά με τθν τοποκζτθςθ των νεοδιοριηομζνων περιγράφονται ςτθν ενότθτα Γϋ του 
άρκρου 15 («Τοποκζτθςθ νεοδιοριηομζνων»). Κατ’ αυτά, οι νεοδιοριηόμενοι εκπαιδευτικοί 
τίκενται ςτθ διάκεςθ των οικείων διευκφνςεων εκπαίδευςθσ, τοποκετοφνται προςωρινά ςε 
κενζσ κζςεισ των ςχολείων του νομοφ με απόφαςθ των προϊςταμζνων και φςτερα από 
πρόταςθ του οικείου περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου μζχρι να λιξει το εκπαιδευτικό 
ζτοσ για το οποίο διορίηονται, και ςτθ ςυνζχεια τοποκετοφνται οριςτικά ςε κζςεισ ςχολείων 
του νομοφ που απομζνουν κενζσ μετά τισ γενικζσ μετακζςεισ των εκπαιδευτικϊν.10 Ειδικά για 
τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με ειδικότθτεσ που προβλζπονται από 
το πρόγραμμα για διδαςκαλία και ςε γυμνάςια και ςε λφκεια, θ τοποκζτθςθ γίνεται μόνο ςε 
γυμνάςια, όπου διδάςκουν για μια πενταετία τουλάχιςτον. Εξαίρεςθ αυτοφ του μζτρου 
δικαιολογείται μόνο εφόςον υπάρχει «… ανυπζρβλθτθ υπθρεςιακι ανάγκθ». Επίςθσ, δεν 
επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν κατά το διοριςμό τουσ ςε ςχολεία των νομϊν 

                                                           
9 Θ ρφκμιςθ αυτι ζχει τροποποιθκεί με το Ν. 2413/1996, άρ. 22, παρ. 5. 
10 Με μεταγενζςτερθ ρφκμιςθ προβλζπεται ότι θ τοποκζτθςθ των νεοδιορίςτων γίνεται οριςτικά ςε 
κενζσ οργανικζσ κζςεισ των ςχολείων των περιοχϊν μετάκεςθσ του νομοφ με βάςθ τισ δθλϊςεισ 
προτίμθςισ τουσ και τα ιςχφοντα κριτιρια για τισ τοποκετιςεισ των νεοδιοριηομζνων. 



Αττικισ και Κεςςαλονίκθσ παρά μόνον εφόςον οι κενζσ κζςεισ ςε αυτοφσ τουσ νομοφσ δεν 
μποροφν να καλυφκοφν με μετακζςεισ. 

Συμπεραςματικά, θ «επετθρίδα διοριςμϊν» ίςχυςε ςε γενικζσ γραμμζσ -με το κυρίαρχο 
πνεφμα και τουσ «περιοριςμοφσ», όμωσ, που περιγράψαμε παραπάνω- ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 
περιόδου, από τθ Δικτατορία του Μεταξά και εφεξισ.  

 

1.3 Η αμφιςβιτθςθ του ςυςτιματοσ τθσ επετθρίδασ 

Βαςικό επιχείρθμα που προβλικθκε από τθν πλευρά τθσ κυβζρνθςθσ ςτισ αρχζσ τθσ 
δεκαετίασ του ’90 για τθν κατάργθςθ του ςυςτιματοσ τθσ Επετθρίδασ ιταν θ μεγάλθ ζλλειψθ 
αντιςτοίχθςθσ ανάμεςα ςτθν προςφορά και τθ ηιτθςθ εκπαιδευτικϊν. Το ηιτθμα αυτό είχε 
ιδθ απαςχολιςει τθν ίδια περίοδο πολλοφσ εκπαιδευτικοφσ παράγοντεσ όπωσ και κάποιουσ 
μελετθτζσ. Ωσ χαρακτθριςτικό παράδειγμα αναφζρεται εργαςία του Καν. Λαΐνα, που 
εκπονικθκε ςτισ αρχζσ του 1990 και δθμοςιεφτθκε ςτθ ςυνζχεια ςτο περιοδικό «Νζα 
Ραιδεία».11 Σε αυτι υποςτθρίηεται ότι το ςφςτθμα τθσ επετθρίδασ ζχει μεν το αδιαμφιςβιτθτο 
πλεονζκτθμα ότι «εγγυάται αδιάβλθτουσ και αμερόλθπτουσ διοριςμοφσ», αλλά «… ζχει 
φκάςει ςιμερα ςε αδιζξοδο εξ αιτίασ τθσ υπερπροςφοράσ πτυχιοφχων και του μεγάλου 
διαςτιματοσ που μεςολαβεί μζχρι το διοριςμό τουσ, διάςτθμα το οποίο διαρκϊσ 
επιμθκφνεται.» Τονίηει, ςυνεπϊσ, ότι υπό αυτοφσ τουσ όρουσ κακίςταται επιβεβλθμζνθ θ 
«ριηικι αναμόρφωςθ του ςυςτιματοσ». Ωσ βαςικά προβλιματα αναφζρονται από τον 
μελετθτι τα εξισ: (α) θ αφξθςθ τθσ μζςθσ θλικίασ των νεοδιοριηομζνων χρόνο με το χρόνο, 
πράγμα που ςθμαίνει ότι μεςοπρόκεςμα πολλοί υποψιφιοι για διοριςμό δεν κα μποροφν να 
διοριςτοφν όταν ζλκει θ ςειρά τουσ, γιατί κα ζχουν υπερβεί ιδθ το προβλεπόμενο από τθν 
τότε νομοκεςία όριο θλικίασ (δθλ. τα 40 ι 45 χρόνια)·12 (β) θ αποκάρρυνςθ πολλϊν ικανϊν 
υποψιφιων για διοριςμό εκπαιδευτικϊν και θ αναηιτθςθ από αυτοφσ επαγγελματικισ 
απαςχόλθςθσ ςε άλλουσ τομείσ εκτόσ τθσ εκπαίδευςθσ· θ ςυνακόλουκθ απαξίωςθ των 
λεγόμενων «κακθγθτικϊν» πανεπιςτθμιακϊν ςχολϊν και θ ςτροφι ικανϊν αποφοίτων του 
Λυκείου ςε άλλεσ ςχολζσ, που παρείχαν πιο ευοίωνεσ προοπτικζσ διοριςμοφ.  

Ωσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ηιτθςθ εκπαιδευτικϊν και που, ειδικά για τθν 
ελλθνικι περίπτωςθ, κατά βάςθ περιορίηουν τα περικϊρια αιςιοδοξίασ αναφζρονται ςτθν ίδια 
μελζτθ οι εξισ: (α) οι δθμογραφικζσ τάςεισ και ειδικότερα θ ςτακερι μείωςθ του ποςοςτοφ 
των γεννιςεων· (β) ο δείκτθσ παρακολοφκθςθσ (ςυμμετοχισ) ςτθν εκπαίδευςθ (που ςυνδζεται 
με τθ μακθτικι διαρροι), ο οποίοσ δεν αφινει πολλά περικϊρια για κεαματικζσ κετικζσ 
εξελίξεισ· γ) θ ςυνολικι διάρκεια τθσ υποχρεωτικισ  και τθσ μθ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, 
που όμωσ κα απζφερε μικρι αφξθςθ των οργανικϊν κζςεων των εκπαιδευτικϊν ςτθ Δ.Ε.· (δ) ο 
αρικμόσ των μακθτϊν ανά τμιμα, που, όμωσ, κατά τον μελετθτι κινείται ςε επίπεδα που είναι 
ευρφτερα αποδεκτά ςτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ· (ε) θ οργάνωςθ των ςπουδϊν ςτα ςχολεία και 
ειδικότερα θ φπαρξθ επιλεγόμενων μακθμάτων και κατευκφνςεων (π.χ. δεςμϊν, τομζων 
κφκλων κ.λπ.), που επίςθσ αφινει μικρά περικϊρια αφξθςθσ τθσ ηιτθςθσ· και (ε) το 

                                                           
11 Βλ. Λαΐνάσ, Κανάςθσ: «Θ επιλογι των κακθγθτϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ: Ρροβλιματα και 
προοπτικζσ», Νζα Ραιδεία, τ. 56, 1990, ς. 110-125. 

12 Σφμφωνα με τισ τότε ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν. 1566/1985 (άρκρο 15), ο διοριςμόσ εκπαιδευτικϊν 
δεν επιτρεπόταν μετά τθ ςυμπλιρωςθ του 40οφ ζτουσ τθσ θλικίασ ι, κατ’ εξαίρεςθ, του 45ου, εφόςον 
όμωσ διζκεταν ιδθ πενταετι τουλάχιςτον υπθρεςία ςτο Δθμόςιο ι ςε Ν.Ρ.Δ.Δ. ι ςτθν ιδιωτικι 
εκπαίδευςθ. 



εβδομαδιαίο πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ από τουσ μακθτζσ κακϊσ και το αντίςτοιχο 
εβδομαδιαίο ωράριο διδαςκαλίασ των κακθγθτϊν, όπου επίςθσ τα περικϊρια αφξθςθσ τθσ 
ηιτθςθσ, κατά τον μελετθτι, είναι εξαιρετικά περιοριςμζνα.  

Θ επιχειρθματολογία αυτι ςυμπλθρϊνεται από τθν επίκλθςθ τθσ αρχισ τθσ 
αξιοκρατίασ: αφοφ θ προςφορά εκπαιδευτικϊν είναι πολφ μεγάλθ ςε ςχζςθ με τθ ηιτθςθ, 
γιατί να μθν αναηθτθκοφν διαδικαςίεσ επιλογισ και πρόςλθψθσ των πιο «ικανϊν» και 
«κατάλλθλων» από αυτοφσ. Ζτςι, αφοφ απορρίπτεται από τον μελετθτι το «ςφςτθμα των 
κοινωνικϊν κριτθρίων» ωσ απαράδεκτο, γιατί κα αγνοοφςε «… τισ ποιοτικζσ διαφοροποιιςεισ 
και τισ ικανότθτεσ των υποψθφίων», προτείνονται και εξετάηονται ςτθ ςυνζχεια τρία κριτιρια 
επιλογισ: ο βακμόσ του πτυχίου, θ αξιολόγθςθ με ςυνζντευξθ και θ αξιολόγθςθ μζςω 
διαγωνιςμοφ. Θ τελικι πρόταςθ ςτθν οποία καταλιγει θ μελζτθ προκφπτει από το ςυνδυαςμό 
ενόσ διαγωνιςμοφ μετά τθν ολοκλιρωςθ των βαςικϊν ςπουδϊν με ζνα πρόγραμμα 
«παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ και πρακτικισ εξάςκθςθσ μονοετοφσ τουλάχιςτο διάρκειασ» μετά 
τθν αρχικι επιλογι, ςτο τζλοσ του οποίου «κα γίνεται αξιολόγθςθ και αποκλειςμόσ των 
ακαταλλιλων..». Αλλά και οι προκρινόμενοι «… κα πρζπει να αξιολογοφνται και πάλι μετά από 
μια περίοδο πραγματικισ δοκιμαςτικισ εργαςίασ ςτο ςχολείο και πριν από τθ μονιμοποίθςι 
τουσ.». 

Θ παραπάνω επιχειρθματολογία ςυνάντθςε ζντονθ αμφιςβιτθςθ. Ειδικότερα, ςε ό,τι 
αφορά τα αίτια τθσ παρατεταμζνθσ αδιοριςτίασ των εκπαιδευτικϊν, ο Patramanis ςε 
αναλυτικι μελζτθ του (1999, ς. 41 κ.ε.),13 προςεγγίηοντασ από εντελϊσ διαφορετικι ςκοπιά το 
κζμα, τθν αποδίδει ςτα ακόλουκα αίτια: 

α) Μείωςθ των δαπανϊν του δθμόςιου τομζα (ωσ μζρουσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ)  και 

*…+ του αρικμοφ προςλιψεων. Αυτι θ μείωςθ ςτουσ μόνιμουσ διοριςμοφσ ςυνοδεφεται από 

τθ ςτακερι αφξθςθ του αρικμοφ των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν. Συνεπϊσ, αν και υπάρχουν 

κενζσ κζςεισ απαςχόλθςθσ, οι διαδοχικζσ κυβερνιςεισ ζχουν ςυμβάλει ςτον πλθκωριςμό τθσ 

επετθρίδασ μζςω τθσ μθ πρόςλθψθσ εκπαιδευτικϊν ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. *…+ 

β) Χαμθλό επίπεδο ςυμμετοχισ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ *…+  

γ) Υψθλό ποςοςτό διαρροισ από τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ (από 33,6% το 1979-81 ωσ το 

20,7% το 1988-89) (Ανδρζου 1996). *…+  

δ) Ζλλειψθ εκπαιδευτικισ πρόνοιασ για τισ πιο υποβακμιςμζνεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. 

Συγκεκριμζνα, παιδιά των ομά (που φτάνουν τισ 30.000) και παιδιά που επαναπατρίςτθκαν 

από τθν πρϊθν Σοβιετικι Ζνωςθ (περίπου 40.000), παιδιά προςφφγων, μζλθ εκνικϊν 

μειονοτιτων και μεταναςτϊν, που ζχουν περιοριςμζνθ, ανεπαρκι ι κακόλου πρόςβαςθ ςτθν 

υποχρεωτικι εκπαίδευςθ *…+ 

ε) Ρολφ υψθλι αναλογία εκπαιδευτικϊν προσ μακθτζσ  (1:30-35). Αν και ο Ραπανδρζου 

(1997), όπωσ και ο Λαΐνασ (βλ. παραπάνω), υποςτθρίηουν ότι θ αναλογία είναι ανάμεςα ςτισ 

χαμθλότερεσ τθσ Ευρϊπθσ (1:14,5), ο Patramanis, βαςιςμζνοσ ςε ςτοιχεία των Ανδρζου (1996) 

και Τςιπλθτάρθ (1996), υποςτθρίηει μια άποψθ παρόμοια με εκείνθ των ςυνδικάτων. Αν 

υψθλόσ μζςοσ όροσ φαίνεται (1:14.5) κυρίωσ οφείλεται ςτθν φπαρξθ πολλϊν μικρϊν ςχολείων, 

ειδικά ςε δυςπρόςιτεσ περιοχζσ. Επιπλζον, εκπαιδευτικοί που κατζχουν οργανικζσ κζςεισ 

                                                           
13 Βλ. Patramanis,  A.: The Changes in Appointment System of Teachers in Greece: The Transition from 
Epetirida to Competition, University of Bristol, Management and Policy Studies. 



αποςπϊνται και ςτακερά απαςχολοφνται είτε ςε ςυμβουλευτικζσ κζςεισ είτε ςε διοικθτικζσ 

(ςε κεντρικό και τοπικό επίπεδο), ςε ελλθνικά ςχολεία ςτο εξωτερικό, ςε πανεπιςτιμια ακόμθ 

και ςε πολιτικά γραφεία βουλευτϊν. Αν και το προςωπικό αυτό καλφπτει πραγματικζσ και 

μόνιμεσ ανάγκεσ, αντικακίςταται από αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ και όχι από μόνιμουσ, ενϊ 

υπολογίηεται ςτθν αναλογία εκπαιδευτικϊν προσ μακθτζσ. *…+ 

Υποςτθρίηεται, ακόμθ, ότι ο «πλθκωριςμόσ τθσ επετθρίδασ» είναι, ςε ζνα ςθμαντικό βακμό, 

πλαςματικόσ, κακϊσ θ Επετθρίδα ποτζ δεν εκκακαρίςτθκε, αν και αυτό τίκεται ςαφϊσ ςτο 

νόμο 1566/1985. 

Στθν επιχειρθματολογία υπζρ τθσ κατάργθςθσ τθσ επετθρίδασ το ςυνδικαλιςτικό 

κίνθμα των εκπαιδευτικϊν, μζςω των δφο ομοςπονδιϊν τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ, ΟΛΜΕ και 

ΔΟΕ -όπωσ και άλλοι εκπαιδευτικοί φορείσ, ειδικοί επιςτιμονεσ και εκπαιδευτικοί-, 

αντιπαρζκεςε τθ δικι του, αναλυτικι επιχειρθματολογία. 

Οι κζςεισ τθσ ΟΛΜΕ ςχετικά με τα ηθτιματα του διοριςμοφ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ 
ςυμπυκνϊνονται ςε μεταγενζςτερο κείμενο τθσ ΟΛΜΕ, με το οποίο αντιπαρατίκεται ςτθν 
πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ επί υπουργίασ Γερ. Αρςζνθ για κατάργθςθ τθσ επετθρίδασ (Ν. 
2525/1997) και προβάλλει τισ αντίςτοιχεσ κζςεισ του κλάδου (βλ. ανακοίνωςθ τθσ ΟΛΜΕ τθσ 
14/4/98, που δθμοςιεφτθκε ςτο Ρλθροφοριακό Δελτίο τθσ ΟΛΜΕ, τεφχοσ 657/1997). Στο 
κείμενο αυτό, θ ΟΛΜΕ χαρακτθρίηει το Ν. 2525/1997, που προωκικθκε «παρά τθν ιδθ 
διαπιςτωμζνθ κακολικι αντίδραςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ»,   νόμο αντιεκπαιδευτικό 
και το διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ «διαγωνιςμό παρωδία».14 

Για τθν ΟΛΜΕ θ επετθρίδα είναι «… το μόνο αξιόπιςτο και φερζγγυο ςφςτθμα 
διοριςμϊν, *…+ που διαςφαλίηει διαφάνεια, αξιοπρζπεια και ζνα ςτακερό εργαςιακό 
κακεςτϊσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ» και «… δθμιουργεί καλφτερεσ προχποκζςεισ για μαηικοφσ 
διοριςμοφσ.» Αντίκετα, «ο διαγωνιςμόσ αμφιςβθτεί τισ πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ και ευτελίηει 
τθν κατοχι επιςτθμονικοφ τίτλου και το κφροσ του επιςτιμονα. Θ κυβζρνθςθ μετατρζπει το 
πανεπιςτθμιακό πτυχίο ςε ζνα απλό πιςτοποιθτικό αποφοίτθςθσ με εκμθδενιςμζνθ αξία χρι-
ςθσ». Τονίηει, ακόμθ, ότι θ de facto κατάργθςθ των πανεπιςτθμίων και γενικότερα θ αντίλθψθ 
ότι όποιοσ ενδιατρίψει ςτθν αποςτικιςθ διδακτικϊν και παιδαγωγικϊν μεκοδολογιϊν για τισ 
ανάγκεσ μιασ τρζχουςασ εξεταςτικισ διαδικαςίασ είναι ο εκπαιδευτικόσ που κα αναλωκεί ςτθν 
τάξθ του απειλεί ςοβαρά τθν εκπαίδευςθ και το ςχολείο. Ρροςκζτει, επίςθσ, ότι θ διαδικαςία 
προςδιοριςμοφ τθσ εξεταςτζασ φλθσ του διαγωνιςμοφ επιβεβαιϊνει τθν εκτίμθςθ ότι 
επιδιϊκεται ο ιδεολογικόσ ζλεγχοσ των υποψθφίων και θ ςυμμόρφωςι τουσ προσ τισ 
κυρίαρχεσ εκπαιδευτικζσ και παιδαγωγικζσ αντιλιψεισ. 

Θ ΟΛΜΕ αποδίδει τθ ςυγκεκριμζνθ επιλογι του Υπ. Ραιδείασ ςτουσ εξισ παράγοντεσ:  

• Το κράτοσ με τθν κατάργθςθ τθσ επετθρίδασ επιδιϊκει «άρνθςθ και κεςμικά τθσ 
υποχρζωςθσ που είχε αναλάβει μζχρι τϊρα: να εγγυάται με μόνο κριτιριο το πτυχίο και τθν 
θμερομθνία λιψθσ του, τθ μόνιμθ και ςτακερι εργαςία για τον εκπαιδευτικό ςτο δθμόςιο 
ςχολείο». 

• Θ ςθμερινι πολιτικι για τουσ εργαηόμενουσ, ςε ζνα ςχολείο που χάνει το δθμόςιο χαρακτι-
ρα του, είναι «θ πολιτικι τθσ μθ μόνιμθσ εργαςίασ, τθσ περιςταςιακισ απαςχόλθςθσ». 

• Θ κατάργθςθ τθσ επετθρίδασ «ανοίγει το δρόμο για τθν άρςθ τθσ μονιμότθτασ για όςουσ 
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μελζτθσ. 



ιδθ δουλεφουν ςτο ςχολείο, για τισ ςυνεχείσ εξετάςεισ και κρίςεισ, για τισ αςφαλιςτικζσ 
περικοπζσ, για τθν αφξθςθ του ορίου ςυνταξιοδότθςθσ». 

Συμπεραςματικά, «ο διαγωνιςμόσ όχι μόνο δεν ςθμαίνει το τζλοσ τθσ αδιοριςτίασ για τον 

εκπαιδευτικό, αλλά αντίκετα επικυρϊνει, κεςμοκετεί και ςυμβολίηει τθ μονιμότθτα αυτισ 

τθσ αδιοριςτίασ, ςθμαίνει τθν ςυνεχιηόμενθ ανεργία και εργαςιακι αναςφάλεια όλων των 

πτυχιοφχων». 

Στο πλαίςιο αυτό, δθλϊνεται θ αποφαςιςτικότθτα του οργανωμζνου κλάδου των κακθγθτϊν 

να προχωριςουν ςε απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ κατά τισ θμζρεσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ 

του ΑΣΕΡ, που «… δεν ζχει και οφτε πρόκειται να νομιμοποιθκεί ςτθ ςυνείδθςθ του 

εκπαιδευτικοφ κόςμου».  

Ωσ αιτιματα του κλάδου προβάλλονται τα παρακάτω:  

• Να γίνουν οι αναγκαίοι 8.000 διοριςμοί με βάςθ τθν επετθρίδα, ϊςτε να καλυφκοφν όλα τα 
υπάρχοντα κενά ςτο διδακτικό προςωπικό και αυτά που κα προκφψουν από τισ αναγκαίεσ 
αλλαγζσ. 

• Να μειωκεί ο αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα ςτουσ 25 κατ’ ανϊτατο όριο. 

• Να ενταχκοφν όλα τα ιδρφματα και οι φορείσ παροχισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (ΙΕΚ, 
ΚΕΚ, ΟΑΕΑ,ΝΕΛΕ, ΙΑΕΚΕ κ.λπ.) ςε ςυνολικό ςχεδιαςμό με δθμόςιο χαρακτιρα και πλιρθ 
διαφάνεια. 

• Να μειωκεί το όριο θλικίασ για ςυνταξιοδότθςθ των εκπαιδευτικϊν. 

• Να γενικευκοφν τα προγράμματα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ. 

• Να κεςμοκετθκεί άμεςα το πιςτοποιθτικό ψυχοπαιδαγωγικισ κατάρτιςθσ για τουσ προσ 
διοριςμό εκπαιδευτικοφσ και να ξεκινιςει θ ειςαγωγικι επιμόρφωςθ μετά το διοριςμό. 

• Να γίνει εκκακάριςθ τθσ επετθρίδασ (διπλοεγγραφζσ, διαγραφι όςων δεν αποδζχτθκαν 
διοριςμό κ.λπ.). 

 Ο Patramanis ςυμμερίηεται ςε μεγάλο βακμό τθν επιχειρθματολογία τθσ ΟΛΜΕ που 

εκτζκθκε παραπάνω, τθν οποία και τεκμθριϊνει αναλυτικά. Επιχειρϊντασ μια ςυνοπτικι 

παρουςίαςθ των ποριςμάτων τθσ μελζτθσ του ωσ προσ το ηιτθμα αυτό επιςθμαίνει τα εξισ 

(Patramanis 1999, ς. 45-46): 

 

 Η επετθρίδα δεν είναι ζνα αναχρονιςτικό ςφςτθμα, αλλά ακρογωνιαίοσ λίκοσ τθσ 

χρονικισ διάρκειασ, τθσ ακϊλυτθσ μιςκολογικισ προαγωγισ, τθσ μιςκολογικισ 

προαγωγισ και του ενιαίου χαρακτιρα των εργαςιακϊν δικαιωμάτων. Συνεπϊσ, 

διαςφαλίηει ςτακερζσ και αξιοπρεπείσ εργαςιακζσ ςχζςεισ.  

 Είναι κεςμόσ που διαςφαλίηει τθν ανεξαρτθςία των δθμόςιων υπαλλιλων από τισ 

πελατειακζσ ςχζςεισ, που χαρακτθρίηουν τυπικά τθ ςχζςθ κράτουσ-πολίτθ από τθν 

ίδρυςθ του νεοελλθνικοφ κράτουσ. 

 Ρροςτατεφει τθν αξία του πανεπιςτθμιακοφ πτυχίου, κακϊσ το εκλαμβάνει ςτακερά ωσ 

μοναδικό κριτιριο για διοριςμό και απαςχόλθςθ, και διαςφαλίηει ενιαία δικαιϊματα 

ςτθν απαςχόλθςθ ςε όλουσ τουσ υποψιφιουσ. 

 Διαςφαλίηει τθν ενότθτα των εργαηομζνων και τθ ςυλλογικι διαπραγμάτευςθ ςχετικά 

με τουσ υλικοφσ όρουσ τθσ φπαρξισ τουσ. 



 υκμίηει, ςε κάποιο βακμό, τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ και ςτον ιδιωτικό (εκπαιδευτικό) 

τομζα, κακϊσ ενιςχφει (ατομικά και ςυλλογικά) τθ διαπραγματευτικι δφναμθ των 

εκπαιδευτικϊν. Ωσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ του ιδιωτικοφ τομζα, διαςφαλίηει, ςε 

περίπτωςθ απόλυςθσ, τθν πλιρθ πρόςλθψθ ςτο δθμόςιο τομζα. Σε ό,τι αφορά τα 

φροντιςτιρια, θ προοπτικι τθσ πρόςλθψθσ ςτο δθμόςιο τομζα κρατά το επίπεδο των 

αμοιβϊν και τθσ εργαςιακισ αςφάλειασ υψθλότερο από ό,τι κα επζτρεπε θ προςφορά 

των εκπαιδευτικϊν. 

 Συμβολίηει, τζλοσ, τθν υποχρζωςθ από τθν πλευρά του κράτουσ του διοριςμοφ όλων 
των αδιόριςτων εκπαιδευτικϊν και νομιμοποιεί τθ ηιτθςι τουσ για διοριςμό και 
απαςχόλθςθ. 

Συνεχίηοντασ τθν επιχειρθματολογία του ςτο ηιτθμα τθσ κατάργθςθσ τθσ επετθρίδασ 

και τθσ ειςαγωγισ του διαγωνιςμοφ, ο Patramanis (ό.π., ς. 62-63) υποςτθρίηει ότι «… θ 

πολιτικι αυτι επιτρζπει ςτουσ ςχεδιαςτζσ τθσ πολιτικισ να περικόψουν περαιτζρω τισ 

εκπαιδευτικζσ δαπάνεσ (με το να μθ διορίηουν εκπαιδευτικοφσ ι με τθν πρόςλθψθ 

αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν) και να το πράττουν αυτό με ζνα νόμιμο τρόπο 

(«επιτρζποντασ» ςτο κακζνα να διαγωνίηεται με ίςεσ ευκαιρίεσ). Με αυτό τον τρόπο 

μετακινοφν το πρόβλθμα από τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ (το κράτοσ πρζπει να διορίςει τουσ 

εκπαιδευτικοφσ) ςτθν πλευρά τθσ προςφοράσ (μόνο οι πιο ανταγωνιςτικοί δικαιοφνται να 

διοριςτοφν). Επιπλζον, δθμιουργεί τθν ψευδαίςκθςθ διοριςμοφ ςε 120.000 αδιόριςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ και εξατομικεφει τθν «αποτυχία». «Τελικά», καταλιγει, «θ πίεςθ για 

αφξθςθ του αρικμοφ των διοριςμϊν μειϊνεται όχι μόνο γιατί αυτό κα «απειλοφςε τθν 

ποιότθτα» και κα «μείωνε τα ςτάνταρντ», αλλά επίςθσ γιατί το υποκείμενο που κα 

αςκοφςε αυτι τθν πίεςθ ζχει εξαφανιςτεί.»  

Επικαλοφμενοσ και ςχετικζσ μελζτεσ του G. Neave (1998), ο Patramanis (ό.π.) υποςτθρίηει 

ότι ςτα ςυςτιματα διοριςμοφ που βαςίηονται ςε πιςτοποίθςθ θ ανεργία των 

εκπαιδευτικϊν αναγνωρίηεται επίςθμα, ενϊ ςτα ςυςτιματα που βαςίηονται ςτο 

διαγωνιςμό εκπαιδευτικοί είναι «μόνον εκείνοι που κατζχουν μια κζςθ» και οι υπόλοιποι, 

ανεξάρτθτα από τισ πιςτοποιιςεισ, δεν είιναι εκπαιδευτικοί αλλά «πτυχιοφχοι» 

(«απόφοιτοι») και κάκε απαίτθςθ που εγείρουν είναι «μθ νομιμοποιθμζνθ». Επιπλζον, το 

νζο ςφςτθμα διοριςμϊν κεςμοποιεί το ανταγωνιςμό μεταξφ των εκπαιδευτικϊν και 

απειλεί τθν ενότθτα που θ κοινι τουσ απαίτθςθ παρζχει. 

 

Και καταλιγει (ό.π., ς. 63-64):  

«Αυτό μασ οδθγεί ςτον πυρινα του προβλιματοσ: τθν υποβάκμιςθ του ‘κεφαλαίου’ που 

κατζχουν οι εκπαιδευτικοί ςτισ διαπραγματεφςεισ τουσ με το κράτοσ. Επειδι αυτό είναι θ 

κεντρικι απαίτθςθ όλων εκείνων που υποςτθρίηουν τθν κατάργθςθ τθσ επετθρίδασ: θ 

αποδζςμευςθ του πτυχίου από τα επαγγελματικά δικαιϊματα και, εν μζρει, το δικαίωμα ςτο 

διοριςμό. *…+ Ρροφανϊσ, θ ζννοια του «επαγγελματικοφ δικαιϊματοσ» είναι αςφμβατθ με τθν 

φπαρξθ μιασ αγοράσ· *…+. Η φπαρξι τθσ και μόνο αυξάνει τθ διαπραγματευτικι ιςχφ εκείνου 

που ελζγχει και διαςτρζφει τθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ δεν επιτρζπει τθν αςφμμετρθ 

ςτρατθγικι ικανότθτα προςφοράσ και ηιτθςθσ για να προςδιορίςει τθν ‘τιμι’ μιασ υπθρεςίασ. 

Το γεγονόσ ότι θ ςχζςθ ιςχφοσ μεταξφ εργοδότθ και εργαηομζνου είναι μια αςφμμετρθ ςχζςθ 

δεν φαίνεται να ενοχλεί τουσ υποςτθρικτζσ τθσ κατάργθςθσ. *…+  



Τονίηει, επιπλζον, ότι θ ρθτορικι τθσ ποιότθτασ υπιρξε κομβικισ ςθμαςίασ χαρακτθριςτικό 

των κυβερνθτικϊν μεταρρυκμίςεων. «Δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα, θ κυβζρνθςθ 

προςπάκθςε να παρουςιάςει τθν αλλαγι ωσ νόμιμθ και ςφμφωνθ με το δθμόςιο ςυμφζρον. 

Ωςτόςο, αυτι θ ςυγκεκριμζνθ εκδοχι τθσ ποιότθτασ ζχει ειςαχκεί άμεςα από το δθμόςιο 

τομζα και αντανακλά μια γενικότερθ πίςτθ ςτθν υπεροχι τθσ εμπορικισ επιχείρθςθσ και ςτισ 

αξίεσ και τισ παραδοχζσ του μάνατημεντ του δθμόςιου τομζα.» (ό.π.). 

Θ πρϊτθ απόπειρα κατάργθςθσ τθσ επετθρίδασ γίνεται το Νοζμβρθ του 1990, με 

πολυνομοςχζδιο που κατατίκεται από τον τότε Υπουργό Ραιδείασ Βας. Κοντογιαννόπουλο. Θ 

ςυνολικι εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ που προωκοφςε θ τότε κυβζρνθςθ ζμεινε ςτθν ιςτορία 

ωσ «νομοςχζδιο Κοντογιαννόπουλου και προζβλεπε, εκτόσ από τθν κατάργθςθ τθσ 

επετθρίδασ και τθν πρόςλθψθ των εκπαιδευτικϊν μετά από ςυνζντευξθ, μεταξφ άλλων και 

τα παρακάτω: μείωςθ αργιϊν, κατάργθςθ αδικαιολόγθτων απουςιϊν, γραπτζσ εξετάςεισ και 

επιςτροφι τθσ αρικμθτικισ βακμολογίασ ςτο δθμοτικό, ςφςτθμα πόντων για τον ζλεγχο τθσ 

ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν, ακόμα και εξωςχολικά, κατάργθςθ των μακθτικϊν γενικϊν 

ςυνελεφςεων του ςχολείου, επιβολι «ομοιόμορφθσ εμφάνιςθσ», ζπαρςθ ςθμαίασ, 

υποχρεωτικό εκκλθςιαςμό, ενϊ για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ προζβλεπε κατάργθςθ των 

δωρεάν ςυγγραμμάτων, εντατικοποίθςθ, περικοπι φοιτθτικισ ςυμμετοχισ ςτα όργανα 

ςυνδιοίκθςθσ των ΑΕΛ και κατάργθςθ του πανεπιςτθμιακοφ αςφλου. 

Μετά τθν κατάκεςθ του ςχετικοφ νομοςχεδίου ακολοφκθςε ζντονοσ αναβραςμόσ 
ςυνολικά ςτο χϊρο τθσ παιδείασ και μαηικό κφμα καταλιψεων ςχολείων και πανεπιςτθμιακϊν 
ιδρυμάτων ςτισ περιςςότερεσ πόλεισ τθσ χϊρασ. Το κίνθμα εκείνθσ τθσ περιόδου εντάκθκε 
κυρίωσ λόγω τθσ πολιτικισ δολοφονίασ του κακθγθτι Νίκου Τεμπονζρα ςτθν Ράτρα, ςτισ 8 
Λανουαρίου 1991. Στισ 9, 10 και 11 Γενάρθ γίνονται τα μεγαλφτερα πανεκπαιδευτικά 
ςυλλαλθτιρια αυτισ τθσ περιόδου ςτθν Ακινα. Το αποτζλεςμα αυτοφ του αγϊνα του 
εκπαιδευτικοφ κινιματοσ ιταν θ ματαίωςθ τθσ επιχειροφμενθσ μεταρρφκμιςθσ. Τθν επομζνθ 
τθσ δολοφονίασ, ο Υπουργόσ Ραιδείασ Βας. Κοντογιαννόπουλοσ υπζβαλε τθν παραίτθςι του. 
Στθ κζςθ του ςτο Υπουργείο Ραιδείασ τοποκετικθκε ο Γιϊργοσ Σουφλιάσ, ο οποίοσ 
ανακοίνωςε τθν απόςυρςθ όλων των επίμαχων νομοκετθμάτων και τθν ζναρξθ διαλόγου για 
τθν παιδεία «από μθδενικι βάςθ». 

1.4 Η κακιζρωςθ του διαγωνιςμοφ του ΑΕΠ 

Θ δεφτερθ, επιτυχθμζνθ αυτι τθ φορά, απόπειρα κατάργθςθ τθσ επετθρίδασ, αποτυπϊνεται 
ςτο ν. 2525/97, ςτο πλαίςιο μιασ γενικότερθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ, που 
χαρακτθρίςτθκε και πάλι με το όνομα του τότε Υπουργοφ Ραιδείασ, ωσ «μεταρρφκμιςθ 
Αρςζνθ». Σφμφωνα με όςα προζβλεπε ο 2525/97, καταργοφνταν θ επετθρίδα διοριςμϊν και τθ 
κζςθ τθσ ζπαιρνε γραπτόσ διαγωνιςμόσ από «ανεξάρτθτθ αρχι», το ΑΣΕΡ (Ανϊτατο Συμβοφλιο 
Επιλογισ Ρροςωπικοφ). Αρχικά προβλζφκθκε μόνο μια «μεταβατικι περίοδοσ» για τθ 
μετάβαςθ από τθν  επετθρίδα ςτθν επιλογι μζςω διαγωνιςμοφ. Συγκεκριμζνα, προβλεπόταν 
ότι το 1998 κα γίνονταν το 80% των μόνιμων διοριςμϊν από τθν επετθρίδα και το 20% από τον 
πρϊτο διαγωνιςμό, το 1999 το 60% από τθν επετθρίδα και το 40% από το διαγωνιςμό, το 2000 
το 40% από τθν επετθρίδα και το 60% από το διαγωνιςμό κ.ο.κ. Θ διεξαγωγι του πρϊτου 
διαγωνιςμοφ του ΑΣΕΡ το 1998 ελζγχεται για ζλλειψθ διαφάνειασ και αδιαβλθτότθτασ, κακϊσ 
πραγματοποιικθκε ςε ςυνκικεσ κάκε άλλο παρά ομαλζσ. Το εκπαιδευτικό κίνθμα κατζβαλε 
κάκε προςπάκεια να ματαιϊςει το διαγωνιςμό. Ζγιναν ςκλθρζσ ςυγκροφςεισ με αςτυνομικζσ 
δυνάμεισ ζξω από τα εξεταςτικά κζντρα και μαηικζσ, αποφαςιςτικζσ κινθτοποιιςεισ 
πανελλαδικά, ενϊ οι εκπαιδευτικζσ οργανϊςεισ αποφάςιςαν να καλζςουν τουσ 



εκπαιδευτικοφσ να μθ ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιτιρθςθσ του διαγωνιςμοφ. Επιπλζον, 
θ ΟΛΜΕ με «Ανοιχτι Επιςτολι» (3-6-1998) κάλεςε τουσ εκπαιδευτικοφσ που επρόκειτο να 
αξιοποιθκοφν ςτο διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ ωσ βακμολογθτζσ/-τριεσ να μθ ςυμμετάςχουν ςε 
αυτι τθ διαδικαςία, που ο κλάδοσ των εκπαιδευτικϊν ζχει απορρίψει.15 Το αποτζλεςμα ιταν 
να ακολουκιςουν ςωρεία καταγγελιϊν ςχετικά με τθν αξιοπιςτία και τθν εγκυρότθτα του 
διαγωνιςμοφ. 

Το ίδιο ςχολικό ζτοσ (1998-1999) ςθμειϊνονται οι μαηικότεροι μόνιμοι διοριςμοί, κάτω 
από τθν πίεςθ τθσ μάχθσ που ζδωςε το εκπαιδευτικό κίνθμα, αμζςωσ μετά τθ μεγάλθ απεργία 
του 1997. Επίςθσ, προωκικθκε από τθ μεριά του Υπ. Ραιδείασ θ πρϊτθ ρφκμιςθ τθσ 
διαδικαςίασ διοριςμϊν, αυτι «του 16μινου». Συγκεκριμζνα, ςτο άρκρο 138 του Ν. 2725/99 
που ψθφίςτθκε από τθ Βουλι προβλεπόταν θ κατά προτεραιότθτα πρόςλθψθ ωσ προςωρινϊν 
αναπλθρωτϊν όςων είχαν ςυμπλθρϊςει 16μθνθ υπθρεςία (δθλαδι 2 εκπαιδευτικά ζτθ) ςτθ 
δθμόςια εκπαίδευςθ μζχρι τον Λοφνιο του 1998. Αναγνωρίςτθκε, ςυνεπϊσ, θ προχπθρεςία ωσ 
προςόν για τισ προςλιψεισ αναπλθρωτϊν αλλά και για τθ μελλοντικι μονιμοποίθςι τουσ, 
αφοφ δζςμευςθ του ΥΡΕΡΚ ιταν ότι όλοι αυτοί κα διορίηονταν ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ μετά 
το 2003.16 Θ ρφκμιςθ αυτι αφοροφςε ζνα μικρό κομμάτι αναπλθρωτϊν, οι οποίοι από το 2003 
και μετά, που κα άρχιηε θ μονιμοποίθςι τουσ, κα είχαν το λιγότερο 7 χρόνια προχπθρεςίασ.17 
Τελικά, θ απορρόφθςι τουσ ολοκλθρϊκθκε τθ ςχολικι χρονιά 2004-2005. 

Εν τω μεταξφ, με το ν. 2942/2001 ανοίγονται για πρϊτθ φορά οι πίνακεσ υποψιφιων 
αναπλθρωτϊν και δίνεται θ δυνατότθτα τθσ πρόςλθψθσ καταρχάσ ςε κζςθ αναπλθρωτι, με 
μόνο κριτιριο τθν προχπθρεςία. 

Τζςςερα χρόνια μετά τθν εφαρμογι του πρϊτου (επειςοδιακοφ) διαγωνιςμοφ του ΑΣΕΡ, ο 
τρόποσ επιλογισ για τθν πρόςλθψθ των εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία αλλάηει. Με πάγια 
ρφκμιςθ του υπουργείου Ραιδείασ, που εφαρμόηεται  από το 2003 (Ν. 3027/2002), οι 
διοριςμοί των μόνιμων εκπαιδευτικϊν γίνονται με μεικτό ςφςτθμα ωσ εξισ: 

 Σε ποςοςτό 75% από το διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ.  

 Σε ποςοςτό 25% από τουσ 16μθνίτεσ αναπλθρωτζσ, όπωσ είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 
ςχετικό πίνακα. 

Για τθ χρονιά 2002 οι κενζσ κζςεισ καλφπτονται ςφμφωνα με το νόμο του Αρςζνθ, δθλαδι 
κατά 90% από το διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ του ζτουσ 2000 και κατά 10% από τθν επετθρίδα, θ 
οποία κλείνει οριςτικά το 2003. 

Οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ που κα καταγραφοφν, μετά τουσ διοριςμοφσ αυτοφσ, κα καλυφκοφν 
από τρεισ κατθγορίεσ εκπαιδευτικϊν ωσ εξισ: 

 κατά 50% από τουσ 16μθνίτεσ αναπλθρωτζσ, 

 κατά 25% από τουσ αναπλθρωτζσ του πίνακα Γ με βάςθ τθ ςειρά εγγραφισ τουσ, και 

                                                           
15 Το πλιρεσ κείμενο τθσ «Ανοιχτισ Επιςτολισ» περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα τθσ παροφςασ 
Εργαςίασ. 
16 Ανδρζου, Απ. – Κουτοφηθσ, Μαν.: «Ο κεςμόσ των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν τθσ δθμόςιασ 

εκπαίδευςθσ. Επαγγελματικι εξζλιξθ και εργαςιακι κατάςταςθ», Ρυρφόρον Φδωρ, τ. 3, 2002, ς. 18. 

 
17 Π.π. ς. 19. 



 κατά 25% από όςουσ ζλαβαν τθ βακμολογικι βάςθ ςτο διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ το 2000 
ςφμφωνα με τθ βακμολογία τουσ. 

Με μεταγενζςτερθ νομοκετικι παρζμβαςθ, το καλοκαίρι του 2004, επί υπουργίασ Μαρ. 
Γιαννάκου (Ν. 3255/2004), αποφαςίηεται οι προςλιψεισ να γίνονται κατά 60% μζςω του 
διαγωνιςμοφ του Α.Σ.Ε.Ρ. και κατά 40% από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν. Επιπλζον, 
δίνεται θ δυνατότθτα ςτον εκάςτοτε υπουργό παιδείασ ςε ςυμφωνία με τον υπουργό Εκνικισ 
Οικονομίασ, χωρίσ να απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Βουλισ, να διορίηει επιπλζον 
εκπαιδευτικοφσ που είχαν ςυμπλθρϊςει τριάντα (30) μινεσ προχπθρεςία μζχρι τισ 30/6/2004, 
με τθν επιδίωξθ ςτθν τριετία 2005-2007 να απορροφθκοφν όλοι οι εκπαιδευτικοί τθσ 
παραπάνω κατθγορίασ. 
Εξάλλου, ςε νόμο που προωκικθκε επί υπουργοφ Ραιδείασ Ευρ. Στυλιανίδθ (Ν. 3687/2008, 
άρκρο 5) προβλζπονταν και τα παρακάτω:  

«1. Πςοι εκπαιδευτικοί ςυμπλθρϊνουν τθν 30.6.2008 πραγματικι προχπθρεςία τουλάχιςτον 
τριάντα (30) μθνϊν προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ ςε δθμόςια 
ςχολεία Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αρμοδιότθτασ του Υπουργείου 
Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, διορίηονται από το ςχολικό ζτοσ 2008−2009 και το 
αργότερο μζχρι και το ςχολικό ζτοσ 2012−2013, ςε αναλογία που ορίηεται κατ’ ζτοσ ςτο ζνα 
πζμπτο (1/5) του ςυνολικοφ αρικμοφ των ωσ άνω εκπαιδευτικϊν και με ςειρά που εξαρτάται 
από τθν προαναφερκείςα ςυνολικι προχπθρεςία τθν 30.6.2008, κατά προτεραιότθτα… 

2. Εκπαιδευτικοί που ςυμπλθρϊνουν είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ πραγματικισ προχπθρεςίασ 
προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ ςε δθμόςια ςχολεία Ρρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, και ζχουν λάβει τθ βακμολογικι βάςθ ςε οποιονδιποτε διαγωνιςμό 
εκπαιδευτικϊν του Α.Σ.Ε.Ρ., διορίηονται από το ςχολικό ζτοσ 2008−2009 και εφεξισ ςτον κλάδο 
επιτυχίασ τουσ και μόνο, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ, και με ςειρά που εξαρτάται 
από τθν προαναφερκείςα ςυνολικι προχπθρεςία, κατά προτεραιότθτα …» 



2. Σο ιςχφον ςφςτθμα διοριςμοφ  

 

2.1 Περιγραφι 

 Σιμερα, και ενϊ βριςκόμαςτε ενόψει τθσ κατάκεςθσ νζου νομοςχεδίου για το ςφςτθμα 
διοριςμοφ των εκπαιδευτικϊν (μόνιμων, αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων), εφαρμόηεται ζνα 
μεικτό ςφςτθμα προςλιψεων, για τθν εφαρμογι του οποίου αξιοποιοφνται οι εξισ πίνακεσ: 

 Κλειςτόσ πίνακασ των υποψθφίων που ζχουν 30μθνθ υπθρεςία (ν. 3687/2008), των 
οποίων θ απορρόφθςθ δεν ζχει ολοκλθρωκεί. 

 Πίνακασ υποψθφίων με 24μθνθ υπθρεςία οι οποίοι όμωσ απαραίτθτα ζχουν επιτφχει 
ςτο διαγωνιςμό εκπαιδευτικϊν του ΑΣΕΡ.  
Πςοι ςυμπεριλαμβάνονται ςτουσ δφο αυτοφσ πίνακεσ διορίηονται με επιπλζον από το 
40% κζςεισ που αποφαςίηονται κάκε χρόνο, ανάλογα με τισ ανάγκεσ. Στθν πράξθ, τα 
τελευταία χρόνια, γίνονται επιπλζον διοριςμοί ςε αναλογία 1 προσ 3 επί των ςυνολικϊν 
κζςεων του 40%. 

 Ενιαίοσ πίνακασ μόνιμων διοριςμϊν: Στον πίνακα αυτόν περιλαμβάνονται οι 
υποψιφιοι των δφο προθγοφμενων πινάκων, οι οποίοι προθγοφνται, και ακολουκεί 
κάκε αδιόριςτοσ εκπαιδευτικόσ που ζχει μόρια μόνο από προχπθρεςία. Εκτόσ από 
όςουσ ανικουν και ςτουσ πίνακεσ των ειδικϊν ρυκμίςεων, οι υπόλοιποι διορίηονται 
από τον πίνακα αυτό ςε ποςοςτό 40% επί του αρικμοφ των κζςεων που 
προκθρφςςονται από τον εκάςτοτε διαγωνιςμό εκπαιδευτικϊν του ΑΣΕΡ. 

 Ενιαίοσ πίνακασ αναπλθρωτϊν: Σε αυτό τον πίνακα περιλαμβάνονται όλοι οι 
αδιόριςτοι που ζχουν μόρια είτε από επιτυχία ςτο διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ (με βακμό 
πάνω από 55, που κεωρείται θ βάςθ επιτυχίασ) είτε από προχπθρεςία είτε και από τα 
δυο μαηί. Ρεριζχει όλουσ τουσ προθγοφμενουσ πίνακεσ. 

 Πίνακεσ διοριςτζων του τελευταίου διαγωνιςμοφ του ΑΕΠ: Οι πίνακεσ αυτοί ιςχφουν 
κανονικά για δφο χρόνια και πάντωσ μζχρι να καταρτιςτοφν πίνακεσ διοριςτζων του 
επόμενου διαγωνιςμοφ εκπαιδευτικϊν του ΑΣΕΡ. 

 Πίνακεσ επιτυχόντων τελευταίου διαγωνιςμοφ εκπαιδευτικϊν του ΑΕΠ: 
Ρεριλαμβάνουν κατά κλάδο όλουσ του υποψθφίουσ που πιραν ςτον τελευταίο 
διαγωνιςμό εκπαιδευτικϊν του ΑΣΕΡ ςυνολικό βακμό πάνω από 55, που είναι θ βάςθ. 

 Πίνακεσ μθδενικισ προχπθρεςίασ: Ρεριλαμβάνονται κατά κλάδο όλοι οι αδιόριςτοι 
που δεν ζχουν κακόλου μόρια, ζχουν όμωσ δικαίωμα διοριςμοφ, με τθ ςειρά λιψθσ 
του πτυχίου τουσ. 

 Πίνακεσ ωρομίςκιων: Συντάςςονται ανά περιφζρεια με βάςθ τα μόρια κάκε 
υποψιφιου ωρομίςκιου. 

 



2.2 Αρικμθτικά ςτοιχεία   
 
Ειςαγωγικά ςχόλια 
 
Με το ιςχφον ςφςτθμα διοριςμοφ, όπωσ δείχνουν και οι παρακάτω πίνακεσ, δθμιουργικθκε 
μια μεγάλθ λίςτα εκπαιδευτικϊν, αντίςτοιχθ τθσ επετθρίδασ - χωρίσ τα αντικειμενικά κριτιρια 
κατάταξθσ αυτισ. Με τθν κατάργθςθ τθσ επετθρίδασ και τθ κεςμοκζτθςθ του διαγωνιςμοφ του 
ΑΣΕΡ επιτεφχκθκε ςε μεγάλο βακμό θ μετακφλιςθ τθσ ευκφνθσ για το διοριςμό ςτισ πλάτεσ 
του ίδιου του εκπαιδευτικοφ μζςω τθσ «επιτυχίασ» ι τθσ «αποτυχίασ» ςτο διαγωνιςμό, παρότι 
ο ίδιοσ ο διαγωνιςμόσ ελζγχεται για τθν εγκυρότθτα και τθν αξιοπιςτία του (βλζπε κεφ. για 
ΑΣΕΡ) και παρότι θ «επίδοςθ» ςε κάκε ανταγωνιςτικοφ τφπου διαγωνιςμό, όπωσ ο ΑΣΕΡ, 
αποτελεί ζνα πολυπαραγοντικό πρόβλθμα που επωμίηεται ο αδιόριςτοσ εκπαιδευτικόσ με 
μεγάλο προςωπικό κόςτοσ. 
Σιμερα, με τθν αλλαγι ςτον τρόπο διοριςμοφ (βλζπε πολυνομοςχζδιο Υπ. Ραιδείασ) 
βριςκόμαςτε ςε μια αντίςτοιχθ κατάςταςθ με το 1997 και το Υπ. Ραιδείασ για να ςτθρίξει τισ 
επιλογζσ του επιςτρατεφει ανάλογα επιχειριματα, τα οποία επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτο 
ηιτθμα τθσ «ποιότθτασ» του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. 
Συγκεκριμζνα, με το νζο ςφςτθμα διοριςμϊν κεςμοκετεί μια πραγματικι Οδφςςεια για τουσ 
αδιόριςτουσ εκπαιδευτικοφσ, που υποχρεϊνονται ςε ζνα ςυνεχζσ κυνθγθτό τίτλων ςπουδϊν 
και μορίων, για να αποκτιςουν τθ δυνατότθτα να ενταχκοφν ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ, από 
τθν οποία όμωσ μποροφν εφκολα πάλι να εξοςτρακιςτοφν με τθ λιξθ τθσ περιόδου 
δοκιμαςίασ. Με τισ ςχετικζσ ρυκμίςεισ θ εκπαιδευτικι προχπθρεςία εξαφανίηεται μζςα ςε ζνα 
ςφνολο ποικίλων μοριοδοτιςεων, με αποτζλεςμα δεκάδεσ χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί, που ζχουν 
προςφζρει επί πολλά χρόνια ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ ωσ αναπλθρωτζσ 
και ωρομίςκιοι, να αντιμετωπίηονται ουςιαςτικά ωσ «αναλϊςιμο προϊόν». 
Μόνο που από το 1997 μζχρι ςιμερα ζχουν δθμιουργθκεί ιδθ εντελϊσ διαφορετικοί όροι 
πρόςλθψθσ του νζου κομματιοφ των εκπαιδευτικϊν. Ζχει, δθλαδι, δθμιουργθκεί μια ςτρατιά 
εκπαιδευτικϊν που, όπωσ δείχνουν οι παρακάτω πίνακεσ, ζχει αυξθμζνθ διδακτικι εμπειρία 
και μεγάλο κομμάτι τθσ ζχει ταυτόχρονα τουλάχιςτον μία «επιτυχία» ςε διαγωνιςμό ΑΣΕΡ. 
Με τθν απαξίωςθ και ιςοπζδωςθ τθσ προχπθρεςίασ και πρόταξθ των ακαδθμαϊκϊν 
προςόντων, παραγκωνίηεται το πιο ζμπειρο διδακτικά εκπαιδευτικό προςωπικό και 
παραγνωρίηεται το γεγονόσ ότι ζχει υποςτεί επιτυχϊσ, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, και τθ 
βάςανο του διαγωνιςμοφ. 
Σφμφωνα με το γράφθμα (πίνακασ 4) που δείχνει τθν θλικία διοριςμοφ μόνο μζςω από το 
διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ για τουσ μεγάλουσ κλάδουσ ςτουσ τζςςερισ τελευταίουσ διαγωνιςμοφσ, 
παρατθρείται ότι οι θλικίεσ διοριςμοφ είναι αντίςτοιχεσ με τισ θλικίεσ διοριςμοφ επί εποχισ 
επετθρίδασ και καταρρίπτεται και το επιχείρθμα ότι με το διαγωνιςμό κα διορίηονταν «νζοι 
ςυνάδελφοι με όρεξθ για δουλειά». Για όςουσ διορίηονται μόνο με τθν προχπθρεςία, 
προφανϊσ οι θλικίεσ είναι ακόμα μεγαλφτερεσ ανά κλάδο, διότι θ ςυλλογι προχπθρεςίασ 
αντιςτοιχεί ςε αρκετά χρόνια δουλειάσ και ταυτόχρονθ επιτυχία ςτον ΑΣΕΡ. Αυτι θ «επιτυχία» 
βοθκοφςε απλά ςτθν επιτάχυνςθ τθσ δυνατότθτασ πρόςλθψθσ επό τον ενιαίο πίνακα 
(αναπλθρωτϊν), ϊςτε να αποκτθκεί θ απαραίτθτθ προχπθρεςία με ςκοπό το διοριςμό. 
Αυτό που γίνεται καταρχιν αντιλθπτό είναι ότι το Υπουργείο Ραιδείασ και θ εκάςτοτε πολιτικι 
θγεςία ανακυκλϊνει τθν επιχειρθματολογία τθσ, απευκυνόμενθ κυρίωσ προσ τθν κοινι γνϊμθ, 
ςε ότι αφορά τθν «ποιότθτα» του ςχολείου και τθν ευκφνθ του εκπαιδευτικοφ. Με αυτι τθ 
μεκόδευςθ κρφβει επιμελϊσ τισ δικζσ τθσ ευκφνεσ και ανεπάρκειεσ, οδθγϊντασ το δθμόςιο 
ςχολείο ςε ολοζνα και μεγαλφτερθ απαξίωςθ. 



Ραρά τα μεγάλα λόγια και τα «μεγαλεπίβολα» ςχζδια του Υπουργείου, βαςικι επιδίωξθ όλων 
των νομοκετικϊν ρυκμίςεων δεν ιταν θ αναβάκμιςθ του δθμόςιου ςχολείου και θ ανάδειξθ 
του «καλοφ» εκπαιδευτικοφ, αλλά θ ςυμπίεςθ του αρικμοφ των διοριςμϊν, ο αυςτθρόσ 
ζλεγχοσ τθσ ροισ και θ παραπζρα ελαςτικοποίθςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων ταυτόχρονα με 
τθν κακυπόταξθ του εκπαιδευτικοφ και του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ.  
Αυτζσ οι προκζςεισ κακίςτανται πλζον ςαφείσ και πρϊτθσ προτεραιότθτασ ςε μια πορεία 
ςυρρίκνωςθσ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ, αποκζντρωςθσ-κατθγοριοποίθςθσ των ςχολείων, 
λιτότθτασ και υποχρθματοδότθςθσ, υποχρεωτικϊν υπερωριϊν, αφξθςθσ τθσ αναλογίασ 
κακθγθτϊν-μακθτϊν, ςυγχωνεφςεων-καταργιςεων ςχολείων, ανοίγματοσ τθσ προοπτικισ των 
απολφςεων και τθσ άρςθσ τθσ μονιμότθτασ. 
 
 
 

Ρίνακασ  1 

Πλα τα ςτοιχεία που παρατίκενται προζκυψαν από τθν επεξεργαςία των πινάκων κατάταξθσ Αναπλθρωτϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

που ιταν αναρτθμζνοι ςτθν ιςτοςελίδα www.ypepth.gr από τισ 11 ωσ τισ 15 Λανουαρίου 2010. Θ ςτιλθ ΜΟΝΟ ΡΟΫΡΘΕΣΛΑ περιζχει τουσ 

αναπλθρωτζσ που ζχουν μόρια μόνο από προχπθρεςία ενϊ θ ςτιλθ ΜΟΝΟ ΑΣΕΡ τουσ αναπλθρωτζσ που ζχουν μόρια μόνο από τουσ 

διαγωνιςμοφσ του ΑΣΕΡ. Θ ςτιλθ ΡΟΫΡΘΕΣΛΑ ΚΑΛ ΑΣΕΡ περιζχει μόνο τουσ αναπλθρωτζσ που ζχουν μόρια και από τα δφο και θ ςτιλθ 

ςφνολο το ςφνολο των αναπλθρωτϊν ανά ειδικότθτα. Τζλοσ, οι δφο τελευταίεσ ςτιλεσ περιζχουν τουσ αναπλθρωτζσ που είτε ζχουν μόρια 

προχπθρεςίασ (ΜΕ ΡΟΫΡΘΕΣΛΑ) ανεξαρτιτωσ αν ζχουν μόρια ΑΣΕΡ ι όχι, είτε δεν ζχουν μόρια προχπθρεςίασ (ΧΩΛΣ ΡΟΫΡΘΕΣΛΑ). 

 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

ΜΟΝΟ 

ΠΡΟΤΠΗΡΕΙΑ 

ΜΟΝΟ 

ΑΕΠ 

ΠΡΟΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΕΠ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΤΠΗΡΕΙΑ ΧΩΡΙ ΠΡΟΤΠΗΡΕΙΑ 

1 ΚΕΟΛΟΓΟΛ (ΡΕ01) 212 237 231 680 443 237 

2 ΦΛΛΟΛΟΓΟΛ (ΡΕ02) 6237 1501 2634 10372 8871 1501 

3 ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΟΛ (ΡΕ03) 1975 191 781 2947 2756 191 

4 ΦΥΣΛΚΟΛ (ΡΕ04.01) 1101 296 747 2144 1848 296 

5 ΧΘΜΛΚΟΛ (ΡΕ04.02) 527 134 346 1007 873 134 

6 ΒΛΟΛΟΓΟΛ (ΡΕ04.04) 190 141 145 476 335 141 

7 ΓΕΩΛΟΓΟΛ (ΡΕ04.05) 85 78 63 226 148 78 

8 ΓΑΛΛΛΚΘΣ (ΡΕ05) 251 531 769 1551 1020 531 

9 ΑΓΓΛΛΚΘΣ (ΡΕ06) 407 1046 1489 2942 1896 1046 

10 ΓΕΜΑΝΛΚΘΣ (ΡΕ07) 275 193 731 1199 1006 193 

11 ΚΑΛΛΛΤΕΧΝΛΚΩΝ (ΡΕ08) 235 80 203 518 438 80 

12 ΟΛΝΟΜΟΛΟΓΟΛ (ΡΕ09) 474 252 157 883 631 252 

13 ΚΟΛΝΩΝΛΟΛΟΓΟΛ (ΡΕ10) 98 95 50 243 148 95 

14 ΦΥΣΛΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ (ΡΕ11) 2347 418 989 3754 3336 418 

15 
ΡΟΛ. ΜΘΧ.-ΑΧΛΤ.-

ΤΟΡΟΓ. (ΡΕ12.01) 71 66 28 165 99 66 

16 12,04 45 18 4 67 49 18 



17 ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ (12.05) 20 31 8 59 28 31 

18 12,06 20 4 4 28 24 4 

19 12,08 25 22 15 62 40 22 

20 12,13 15 0 0 15 15 0 

21 1300 50 116 25 191 75 116 

22 14,01 51 13 21 85 72 13 

23 14,04 106 21 12 139 118 21 

24 1500 16 12 4 32 20 12 

25 ΜΟΥΣΛΚΘΣ (16.00) 1241 1 4 1246 1245 1 

26 ΜΟΥΣΛΚΘΣ (16.01) 248 48 240 536 488 48 

27 
ΡΟΛΛΤΛΚΟΛ ΚΑΤΕΕ 

(17.01) 55 93 34 182 89 93 

28 17,02 313 7 2 322 315 7 

29 17,03 254 12 5 271 259 12 

30 17,04 122 7 2 131 124 7 

31 18,01 124 12 33 169 157 12 

32 18,02 137 61 28 226 165 61 

33 ΑΛΣΚΘΤΛΚΘΣ (18.04) 93 43 44 180 137 43 

34 
ΛΑΤΛΚΩΝ ΕΓΑΣΤΘΛΩΝ 

(18.07) 32 0 0 32 32 0 

35 
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΛΚΟΛ 

(18.08) 3 12 1 16 4 12 

36 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ 

(18.09) 3 0 0 3 3 0 

37 1810 116 17 22 155 138 17 

38 18,12 85 25 8 118 93 25 

39 18,18 64 3 2 69 66 3 

40 1820 1 17 2 20 3 17 

41 18,22 1 0 0 1 1 0 

42 18,23 11 1 1 13 12 1 

43 18,24 31 19 13 63 44 19 

44 18,29 19 0 0 19 19 0 

45 18,31 3 0 0 3 3 0 

46 18,33 45 24 18 87 63 24 

47 18,36 33 2 3 38 36 2 



48 18,37 1 0 0 1 1 0 

49 18,38 1 0 0 1 1 0 

50 18,41 33 0 0 33 33 0 

51 ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ (19.00) 1784 157 134 2075 1918 157 

52 
ΚΕΑΤΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

(32.00) 344 35 77 456 421 35 

53 ΜΛΚΕ (33.00) 0 20 0 20 0 20 

54 ΛΤΑΛΛΚΘΣ ΦΛΛ. (34.00) 82 228 71 381 153 228 

55 ΛΣΡΑΝΛΚΘΣ ΦΛΛ. (40.00) 22 0 0 22 22 0 

 ΤΝΟΛΟ 20134 6340 10200 36674 30334 6340 

 

                                                        

  
 
 

ΤΝΟΛΟ

ΜΟΝΟ 

Ρ ΟΥ ΡΘ Ε Σ ΛΑ

55%

ΜΟΝΟ ΑΣ Ε Ρ

17%

Ρ ΟΥ ΡΘ Ε Σ ΛΑ  Κ ΑΛ 

ΑΣ Ε Ρ

28%

ΤΝΟΛΟ  2

ΧΩ ΛΣ  

Ρ ΟΥ ΡΘ Ε Σ ΛΑ

17%

ΜΕ  Ρ ΟΥ ΡΘ Ε Σ ΛΑ

83%



Πίνακασ 2 

Κατάταξθ όςων περιλαμβάνονται ςτον ενιαίο πίνακα διοριςμοφ μόνο από προχπθρεςία ςε κλίμακεσ 
(ζωσ 6 μινεσ, 6-12 μινεσ, 12-24 μινεσ, 24-36 μινεσ, περιςςότερθ των 36 μθνϊν). 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 0<χ<6 6<x<12 12<x<24 24<x<36 x>36 

ΚΕΟΛΟΓΟΛ (ΡΕ01) 222 131 70 423 8 

ΦΛΛΟΛΟΓΟΛ (ΡΕ02) 6574 1220 893 109 74 

ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΟΛ (ΡΕ03) 1650 650 364 38 53 

ΦΥΣΛΚΟΛ (ΡΕ04.01) 411 297 38 38 34 

ΧΘΜΛΚΟΛ (ΡΕ04.02) 522 185 136 15 14 

ΒΛΟΛΟΓΟΛ (ΡΕ04.04) 237 56 41 1 0 

ΓΕΩΛΟΓΟΛ (ΡΕ04.05) 104 32 8 1 3 

ΓΑΛΛΛΚΘΣ (ΡΕ05) 510 487 15 4 3 

ΑΓΓΛΛΚΘΣ (ΡΕ06) 855 519 453 51 18 

ΓΕΜΑΝΛΚΘΣ (ΡΕ07) 433 479 90 0 3 

ΚΑΛΛΛΤΕΧΝΛΚΩΝ (ΡΕ08) 178 114 138 5 3 

ΟΛΝΟΜΟΛΟΓΟΛ (ΡΕ09) 478 86 37 21 9 

ΚΟΛΝΩΝΛΟΛΟΓΟΛ (ΡΕ10) 95 35 15 2 1 

ΦΥΣΛΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ (ΡΕ11) 986 699 880 440 328 

ΡΟΛ. ΜΘΧ.-ΑΧΛΤ.-ΤΟΡΟΓ. 

(ΡΕ12.01) 64 16 16 2 1 

12,04 39 7 3 0 0 

ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ (12.05) 20 3 4 1 0 

12,06 12 9 3 0 0 

12,08 33 4 1 2 0 

12,13 12 1 1 1 0 

1300 50 13 8 4 0 

14,01 42 17 6 4 3 

14,04 76 23 12 5 2 

1500 3 14 3 0 0 

ΜΟΥΣΛΚΘΣ (16.00) 344 254 326 177 143 



ΜΟΥΣΛΚΘΣ (16.01) 196 146 135 10 1 

ΡΟΛΛΤΛΚΟΛ ΚΑΤΕΕ (17.01) 59 11 13 5 1 

17,02 166 48 67 27 7 

17,03 140 48 57 11 3 

17,04 93 12 10 8 1 

18,01 55 38 40 4 5 

18,02 97 27 26 13 2 

ΑΛΣΚΘΤΛΚΘΣ (18.04) 54 27 32 19 5 

ΛΑΤΛΚΩΝ ΕΓΑΣΤΘΛΩΝ (18.07) 16 7 9 0 0 

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΛΚΟΛ (18.08) 3 1 0 0 0 

ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ (18.09) 1 0 2 0 0 

1810 16 0 0 0 0 

18,12 45 14 18 11 4 

18,18 24 18 18 4 2 

1820 3 0 0 0 0 

18,22 1 0 0 0 0 

18,23 3 1 4 3 0 

18,24 27 6 3 6 1 

18,29 7 4 6 2 0 

18,31 2 0 1 0 0 

18,33 37 9 10 6 1 

18,36 24 4 5 2 1 

18,37 1 0 0 0 0 

18,38 0 0 0 1 0 

18,41 33 0 0 0 0 

ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ (19.00) 808 665 395 41 5 

ΚΕΑΤΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (32.00) 121 79 183 38 0 

ΜΛΚΕ (33.00) 0 0 0 0 0 

ΛΤΑΛΛΚΘΣ ΦΛΛ. (34.00) 123 18 9 1 1 



ΛΣΡΑΝΛΚΘΣ ΦΛΛ. (40.00) 19 2 0 1 0 

ΤΝΟΛΟ 16124 6536 4604 1146 740 

 

Πίνακασ 3 (Ρροχπθρεςία τεχνικϊν ειδικοτιτων) 

  ΜΟΡΙΑ 

  ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΤΠΗΡΕΙΑ 0-6 
6-

12 

12-

24 
24-36 >36 

ΗΛΕΚΣΡΟΣΕΦΝΙΣΕ (ΔΕ1.01) 24 24 5 3 7 4 5 

ΜΗΦΑΝΟΣΕΦΝΙΣΕ (ΔΕ1.02) 14 14 2 4 3 2 3 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ (ΔΕ1.04) 4 4 0 0 1 1 2 

ΗΛΕΚΣΡΟΤΓΚΟΛΗΣΕ (ΔΕ1.08) 1 1 0 0 0 0 1 

ΣΕΦΝΙΣΕ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ (ΔΕ1.10) 15 15 3 5 3 2 2 

ΣΕΦΝΙΣΕ ΧΤΞΕΨ (ΔΕ1.11) 11 11 3 2 2 1 3 

ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΙ (ΔΕ1.12) 7 7 1 3 1 1 1 

ΞΤΛΟΤΡΓΟΙ (ΔΕ1.13) 3 3 0 0 0 0 3 

ΣΕΦΝ. ΑΜΑΞΨΜΑΣΨΝ (ΔΕ1.16) 2 2 0 2 0 0 0 

ΚΟΜΜΨΣΙΚΗ (ΔΕ1.17) 39 39 15 8 7 3 6 

ΤΝΟΛΑ ΔΕ 120 120 29 27 24 14 26 

ΦΕΔΙΑΣΕ (ΣΕ1.01) 2 2 0 0 1 0 1 

ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΟΙ (ΣΕ1.02) 22 22 6 4 7 5 0 

ΜΗΦΑΝ. ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ (ΣΕ1.03) 8 8 4 1 3 0 0 

ΧΤΚΣΙΚΟΙ (ΣΕ1.04) 18 18 5 5 2 5 1 

ΔΟΜΙΚΟΙ (ΣΕ1.05) 2 2 0 0 1 0 1 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ (ΣΕ1.06) 11 11 5 2 3 0 1 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ (ΣΕ1.07) 6 6 1 2 2 1 0 

ΦΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΨΝ (ΣΕ1.08) 2 2 2 0 0 0 0 

ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΥΕΙΟΤ (ΣΕ1.10) 1 1 0 0 0 1 0 

ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ (ΣΕ1.11) 5 5 2 0 0 1 2 

ΔΙΑΚΟΜΗΣΙΚΗ-ΓΡΑΥΙΚΨΝ -ΤΝΣΗΡΗΣΕ ΕΡΓΨΝ 

ΣΕΦΝΗ 
6 6 3 1 1 0 1 

ΧΗΥΙΔΟΓΡΑΥΟΙ-ΣΕΦΝΨΝΤΑΛΟΓΡΑΥΟΙ (ΣΕ1.12) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΕ Η/Τ (ΣΕ1.13) 12 12 1 3 2 5 1 

ΚΟΜΜΨΣΙΚΗ (ΣΕ1.19) 373 373 71 67 95 35 105 

ΑΙΘΗΣΙΚΗ (ΣΕ1.20) 25 25 7 5 3 5 5 



ΑΡΓΤΡΟΦΡΤΟΦΟΩΑ (ΣΕ1.25) 7 7 4 1 1 1 0 

ΟΔΟΝΣΟΣΕΦΝΙΚΗ (ΣΕ1.26) 2 2 0 1 1 0 0 

ΜΗΦΑΝΟΤΝΘΕΣΕ ΑΕΡΟΚΑΥΨΝ (ΣΕ1.28) 1 1 0 0 0 0 1 

ΒΟΗΘ.ΙΑΣΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣHΡΙΨΝ (ΣΕ1.29) 4 4 2 1 1 0 0 

ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΥΟΚΟΜΟΙ (ΣΕ1.30) 3 3 1 0 1 1 0 

  ΜΟΡΙΑ 

  ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΤΠΗΡΕΙΑ 0-6 
6-

12 

12-

24 
24-36 >36 

ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ (ΣΕ1.33) 2 2 0 1 0 1 0 

ΑΓΡΟΣΙΚΨΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΨΝ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΨΝ (ΣΕ1.36) 
2 2 0 1 1 0 0 

ΚΟΠΣΙΚΗ-ΡΑΠΣΙΚΗ (ΣΕ1.37) 1 1 0 0 1 0 0 

ΤΝΟΛΟ ΣΕ 515 515 114 95 126 61 119 

        

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 635 635 143 122 150 75 145 

        

 

 

 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Πίνακασ 4 

Γράφθμα που δείχνει τθ διακφμανςθ τθσ θλικίασ διοριςμοφ ςτουσ τζςςερισ τελευταίουσ 
διαγωνιςμοφσ αποκλειςτικά μζςω ΑΣΕΡ για τουσ μεγαλφτερουσ κλάδουσ. 



 

 

2.3 Ο διαγωνιςμόσ του ΑΕΠ  

Κριτικζσ παρατθριςεισ 

Ωσ προσ τουσ ςτόχουσ και τισ πραγματικζσ προκζςεισ του 

Πταν πριν από δϊδεκα χρόνια το Υπουργείο Ραιδείασ προςπακοφςε να νομιμοποιιςει ςτθ 
ςυνείδθςθ των εκπαιδευτικϊν και τθσ κοινωνίασ τθν αλλαγι ςτον τρόπο διοριςμοφ και το 
διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ, ζνα από τα βαςικά του επιχειριματα ιταν θ δυνατότθτα διοριςμοφ των 
εκπαιδευτικϊν ςτο δθμόςιο ςχολείο ςε μικρι θλικία και θ πρόςλθψθ εκπαιδευτικϊν 
διαβαςμζνων, με επικαιροποιθμζνεσ γνϊςεισ τόςο ςτο γνωςτικό αντικείμενο όςο και ςτθν 
παιδαγωγικι (βλζπε και προθγοφμενο κεφάλαιο, πίνακα 4) Οι υποςχζςεισ αυτζσ 
ςυνοδεφονταν από ςχετικι επιχειρθματολογία-κριτικι ςτο πρόςωπο του εκπαιδευτικοφ, ο 
οποίοσ παρουςιάηονταν ςτα μάτια τθσ κοινισ γνϊμθσ ωσ ελάχιςτα εργαηόμενοσ, μθ επαρκϊσ 
καταρτιςμζνοσ και αδιάφοροσ. Επειδι, όμωσ, δεν είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί ανάξιοι, 
χρειάηονται εργαλεία ανεφρεςθσ και επιβράβευςθσ των «άξιων» εκπαιδευτικϊν. Με τον τρόπο 
αυτό, θ επίκεςθ κατά των εκπαιδευτικϊν και, ζμμεςα, κατά των πραγματικϊν εκπαιδευτικϊν 
και μορφωτικϊν αξιϊν αποκτά προοδευτικό μανδφα. Σε όλα αυτά τα ηθτιματα φερόταν ότι 
απαντοφςε ο διαγωνιςμόσ του ΑΣΕΡ για το διοριςμό νζων εκπαιδευτικϊν. 
Θ δωδεκάχρονθ εμπειρία από τθν εφαρμογι του επιβεβαιϊνει, κατά τθ γνϊμθ μασ, τισ αρχικζσ 
εκτιμιςεισ του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ. 
Καταρχιν, με τθν κατάργθςθ τθσ επετθρίδασ αποςυνδζεται ο τίτλοσ ςπουδϊν από τθν 
εργαςία, διευκολφνεται θ ελαςτικοποίθςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων (όπωσ άλλωςτε 
αποδείχκθκε ςτθν πράξθ), ειςάγεται ζμμεςα θ ζννοια τθσ διά βίου εκπαίδευςθσ, 
κεςμοκετείται θ αβεβαιότθτα και ειςάγεται θ αξιολόγθςθ από όργανα του κράτουσ που 
χρίηεται υπερεκπαιδευτικόσ αξιολογθτισ, κακϊσ θ κατάργθςθ τθσ επετθρίδασ και θ κακιζρωςθ 



του ΑΣΕΡ περιείχε, επίςθσ, τα χαρακτθριςτικά και τθ ςαφι προςπάκεια αξιολόγθςθσ του 
προςλαμβανόμενου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. Ζτςι, επενδφοντασ ςτθ κεωρία των «άξιων», 
μαηί με τθν πρόκεςθ του κράτουσ για ςαφι ζλεγχο του αρικμοφ των διοριςμϊν και 
ελαςτικοποίθςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων ςτο δθμόςιο ςχολείο, επιχειροφνταν θ κζαςθ του 
ηθτιματοσ τθσ ανεργίασ από πρόβλθμα κοινωνικό ςε πρόβλθμα ατομικό, για το οποίο 
ευκφνονταν ο ίδιοσ ο εκπαιδευτικόσ. 
Mζχρι τθν εφαρμογι των νόμων 2525 και 2640 το πρόβλθμα τθσ αδιοριςτίασ κεωροφνταν 
πρόβλθμα κοινωνικό και, μζςω τθσ εγγραφισ ςτθν επετθρίδα, το κράτοσ αναγνϊριηε το πτυχίο 
και τα επαγγελματικά δικαιϊματα που προζκυπταν απ’ αυτό και αναλάμβανε τθν υποχρζωςθ 
τθσ αποκατάςταςθσ των πτυχιοφχων με το διοριςμό. H αναμονι ςτθν επετθρίδα από τθν άλλθ 
κεωροφνταν ευκφνθ του κράτουσ που ζκανε ελάχιςτουσ διοριςμοφσ και το εκπαιδευτικό 
κίνθμα μαηί με τισ ενϊςεισ των αδιόριςτων εκπαιδευτικϊν κινοφνταν ςτθ βάςθ τθσ απαίτθςθσ 
για μαηικοφσ διοριςμοφσ. 
Με το διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ θ ευκφνθ για τθν αδιοριςτία και γενικότερα τθν ανεργία 
μεταφζρεται ςτισ πλάτεσ του νζου εκπαιδευτικοφ, ο οποίοσ καλείται να αντεπεξζλκει ςε 
ανταγωνιςτικοφ τφπου δοκιμαςίεσ, θ αξιοπιςτία των οποίων οφτωσ ι άλλωσ αμφιςβθτείται 
ζντονα, προκειμζνου να αποδείξει τθν «ικανότθτά» του να κατζχει μια κζςθ ςτθ δθμόςια 
εκπαίδευςθ. 
Θ κακιζρωςθ του ΑΣΕΡ, μαηί με άλλεσ επιπτϊςεισ όπωσ θ ραγδαία ελαςτικοποίθςθ των 
εργαςιακϊν ςχζςεων, οδιγθςε ςε κατακερματιςμό τουσ αδιόριςτουσ εκπαιδευτικοφσ, ςε μια 
απόπειρα χειραγϊγθςθσ του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ. 
  

Ωσ προσ τθ διαδικαςία και το περιεχόμενο  

Στο διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ για τουσ εκπαιδευτικοφσ ζχει αςκθκεί ζντονθ κριτικι, που αφορά 
τθν καταλλθλότθτα, τθν επάρκεια, τθν αξιοπιςτία και τθν εγκυρότθτα τθσ διαδικαςίασ που 
ακολουκείται για τθν επιλογι των εκπαιδευτικϊν που ςτελεχϊνουν τα ςχολεία πρωτοβάκμιασ 
και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Οι διαγωνιςμοί που διενεργικθκαν ωσ ςιμερα παρζχουν 
επαρκζσ υλικό για τθν τεκμθρίωςθ αυτισ τθσ κριτικισ, τα βαςικά ςθμεία τθσ οποίασ 
αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια: 

Ο διαγωνιςμόσ του ΑΣΕΡ ακολουκεί το διεκνϊσ διαδεδομζνο ςφςτθμα τθσ «τυφλισ» γραπτισ 
εξζταςθσ, κατά τθν οποία το όνομα των υποψθφίων καλφπτεται, για να διαςφαλίηεται ζτςι θ 
αντικειμενικότθτα και θ αμερολθψία.  Κα μποροφςε ωςτόςο να αναρωτθκεί κανείσ πόςο 
αντικειμενικι και αξιόπιςτθ μπορεί να είναι μια ολιγόωρθ γραπτι εξζταςθ που βαςίηεται ςτθν 
διαπραγμάτευςθ ερωτιςεων που προζρχονται από ελάχιςτο μζροσ μιασ υπζρογκθσ 
εξεταςτζασ φλθσ.  Ο παράγοντασ τθσ «ςφμπτωςθσ» ςε τζτοιεσ ςυνκικεσ αποβαίνει 
κακοριςτικόσ. Συγκρίνοντασ, για παράδειγμα, τθν επίδοςθ υποψθφίου ςτο διαγωνιςμό ΑΣΕΡ 
με το βακμό του πτυχίου ι των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, που προζκυψε από αλλεπάλλθλεσ 
αξιολογικζσ διαδικαςίεσ, προφορικζσ και γραπτζσ, επί τζςςερα τουλάχιςτον ζτθ και με τθ 
διατφπωςθ κρίςθσ από ζνα πλικοσ ακαδθμαϊκϊν, αντιλαμβάνεται κανείσ πόςο ωχριά θ 
αξιοπιςτία το πρϊτου κριτθρίου ςε ςχζςθ με το δεφτερο. 
Λδιαίτερα θ κακιζρωςθ των ερωτιςεων πολλαπλισ επιλογισ, με το πρόςχθμα τθσ 
«αντικειμενικισ» και «αδιάβλθτθσ» κρίςθσ και τθσ «εφκολθσ», τυποποιθμζνθσ αξιολόγθςθσ, 
μείωςε ακόμθ περιςςότερο τθν αξιοπιςτία του διαγωνιςμοφ. Θ χριςθ τζτοιων ερωτιςεων, 
κυρίωσ ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ, δθμιουργεί δικαιολογθμζνα ςφγχυςθ και αγανάκτθςθ 
ανάμεςα ςτουσ υποψθφίουσ, που ζχουν υποχρεωκεί κατ’ επανάλθψθ να επιλζξουν τθ «μόνθ 
ορκι» απάντθςθ ανάμεςα ςε εναλλακτικζσ εκδοχζσ που κα μποροφςαν να υποςτθριχκοφν 
κακεμιά εξίςου πειςτικά με τθν κατάλλθλθ επιχειρθματολογία. Ζχει ςυμβεί, άλλωςτε, εκ των 
υςτζρων να ανακεωρείται θ αρχικι «ορκι» επιλογι ι να προτείνονται τελικά ωσ «ορκζσ» 



περιςςότερεσ από μια επιλογζσ.18 Γενικότερα, ςτο ςθμείο αυτό πρζπει να επιςθμανκεί ζνασ 
ςοβαρόσ κίνδυνοσ: Στο βακμό που κάκε εναλλακτικι εκδοχι ςυχνά προχποκζτει μια 
διαφορετικι ιδεολογικι αφετθρία, θ αναγόρευςθ τθσ μιασ από αυτζσ ςτθ μόνθ «ορκι», από 
τθν πλευρά τθσ εξουςίασ, δεν απζχει από τθν κακιζρωςθ μιασ «επίςθμθσ κρατικισ 
παιδαγωγικισ», τθν οποία πρζπει να αςπαςτεί ο/θ υποψιφιοσ/-α, για να ελπίηει ςε επιτυχία. 
Επιπλζον, ο διαγωνιςμόσ του ΑΣΕΡ είναι μονομερισ και γι’ αυτό ζχει περιοριςμζνθ 
προγνωςτικι εγκυρότθτα.  Θ διδαςκαλία είναι πολυδιάςτατθ διαδικαςία, απαιτεί ποικίλεσ 
γνϊςεισ,  δεξιότθτεσ και ςτάςεισ, και επθρεάηεται από το ςφνολο των χαρακτθριςτικϊν τθσ 
ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ και όχι μόνο από τθ απόδοςθ, κάτω από ςυγκεκριμζνεσ 
ςυνκικεσ, ςε εξετάςεισ που βαςίηονται ςτο γραπτό λόγο.  
Υπάρχει και μια άλλθ παράμετροσ που κακιςτά διαβλθτό το διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ: Είναι 
μεγάλο το ποςοςτό των υποψθφίων που υποχρεϊνονται να εξεταςτοφν ςε φλθ τθν οποία δεν 
είχαν τθν ευκαιρία ι και τθ δυνατότθτα να διδαχτοφν ςτισ προπτυχιακζσ τουσ ςπουδζσ, 
τουλάχιςτον ςε επαρκι βακμό. Αυτι αφορά τόςο μακιματα επιςτθμονικισ ειδικότθτασ, όςο 
και, κυρίωσ, τθ λεγόμενθ ψυχο-παιδαγωγικι κατάρτιςθ, που παρζχεται από ελάχιςτα ζωσ 
κακόλου ςτισ πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ που προετοιμάηουν τουσ μελλοντικοφσ εκπαιδευτικοφσ. 
Χαρακτθριςτικά παραδείγματα τθσ πρϊτθσ τθσ περίπτωςθσ  είναι οι φιλόλογοι (ΡΕ02) και οι 
φυςικϊν επιςτθμϊν (φυςικοί, χθμικοί, βιολόγοι και γεωλόγοι, ειδικότθτασ ΡΕ04). Στθν 
τελευταία αυτι περίπτωςθ, οι φυςικοί εξετάηονται και ςτθ βιολογία, οι βιολόγοι ςτθ φυςικι, 
οι χθμικοί ςτθ φυςικι κ.ο.κ. Στθν περίπτωςθ των φιλολόγων (ΡΕ02) διαγωνίηονται πτυχιοφχοι 
φιλολογίασ, ιςτορίασ και αρχαιολογίασ, φιλοςοφίασ-παιδαγωγικισ-ψυχολογίασ, φιλοςοφικϊν 
και κοινωνικϊν ςπουδϊν, και ιςτορίασ και εκνολογίασ, και κατατάςςονται όλεσ/-οι ςτον ίδιο 
πίνακα διοριςμοφ.19 
Αλλά και ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ, τθσ παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ, οι υποψιφιοι/-εσ για 
διοριςμό ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ ςτθ μεγάλθ πλειονότθτά τουσ δεν ζχουν 
παρακολουκιςει μακιματα οφτε γενικισ οφτε ειδικισ διδακτικισ, οφτε, πολφ περιςςότερο, 
ζχουν ςυμμετάςχει ςε πρακτικι άςκθςθ ςε ςχολικζσ τάξεισ. Αυτό ςυμβάνει, μάλιςτα, ςε 
μεγάλο βακμό και ςτουσ/τισ αποφοίτουσ των χαρακτθριηόμενων ωσ «κακθγθτικϊν» ςχολϊν.20 
Και εδϊ εγείρονται αμείλικτα ερωτιματα για τα αρμόδια όργανα:  Ρόςο μπορεί να βεβαιϊςει 
για τθν ειλικρίνεια των προκζςεϊν του για αναβάκμιςθ του επιπζδου των εκπαιδευτικϊν ζνα 
κράτοσ που επί δεκαετίεσ αγνοεί ςυςτθματικά αυτι τθν παςίδθλθ ζλλειψθ;  Θ κατάςταςθ αυτι 
ζχει οδθγιςει ςε ςοβαρζσ εκπαιδευτικζσ και κοινωνικζσ παρενζργειεσ.  Αναπτφχκθκε ζνα 
ακόμθ, ανεξζλεγκτο ουςιαςτικά, επιχειρθματικό πεδίο, ςτο οποίο ςυνωςτίηονται ειδιμονεσ και 
αδαείσ αυτοχριηόμενοι «παιδαγωγοί», που επιδιϊκουν με τυποποιθμζνεσ τεχνικζσ 
αποςτικιςθσ να καλφψουν το κενό των επίςθμθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ παρζχοντασ 

                                                           
18 Ζχει υποςτθριχκεί (Λγνατιάδθσ, Γ.Μ.: «Ο διαγωνιςμόσ του ΑΣΕΡ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, μια 
αμφιλεγόμενθ διαδικαςία. Ραρατθριςεισ και Ρροτάςεισ», Φιλόλογοσ, τόμοσ ΚΘϋ, τ. 117, 2004, ς. 435-
441) ότι οι ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ «ευνοοφν *...+ τον παράγοντα τφχθ, περιορίηουν τθ 
δυνατότθτα αξιολόγθςθσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, ακυρϊνουν τθν παραγωγι λόγου και δε δίνουν τθ 
δυνατότθτα αξιολόγθςθσ τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ και τθσ γενικότερθσ πνευματικισ ςυγκρότθςθσ των 
υποψθφίων», ενϊ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ «ελζγχουν κυρίωσ τθν απομνθμονευτικι ικανότθτα και 
προςπάκεια, τθν πλθροφορία και όχι τθ βακφτερθ γνϊςθ και κριτικι ςκζψθ» (ό.π., ς. 439). 
19 Βλ. ςχετικά και: Λγνατιάδθσ, Γ.Μ.: «Ο διαγωνιςμόσ του ΑΣΕΡ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, μια 
αμφιλεγόμενθ διαδικαςία. Ραρατθριςεισ και Ρροτάςεισ», Φιλόλογοσ, τόμοσ ΚΘϋ, τ. 117, 2004, ς. 435-
441 (θ παραπομπι εδϊ για τισ ςελ. 435-437). 
20 Βλ. και: Λγνατιάδθσ, Γ.Μ., ό.π., ςελ. 437 κ.ε.). Ο ς. υποςτθρίηει μάλιςτα ότι, μζχρισ ότου εφαρμοςτεί 
και ςτθν πράξθ το πιςτοποιθτικό παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ, οι εξετάςεισ του ΑΣΕΡ πρζπει 
να διεξάγονται μόνο ςτα γνωςτικά αντικείμενα που διδάχτθκαν ςτο πανεπιςτιμιο και να ακολουκεί, 
μετά τισ εξετάςεισ, «γενναία και ουςιαςτικι ειςαγωγικι επιμόρφωςθ» (ςελ. 438). 



αμφίβολθσ εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ παιδαγωγικι γνϊςθ ςτουσ μελλοντικοφσ 
εκπαιδευτικοφσ. 
Πςο για τθ γνϊμθ των ίδιων των ςυμμετεχόντων ςτον διαγωνιςμό, ενδεικτικζσ είναι οι 
απαντιςεισ που ζδωςαν ςε ςχετικι ερϊτθςθ, ςε ςφυγομζτρθςθ (γκάλοπ) του Εκπαιδευτικοφ 
Ενθμερωτικοφ Δικτφου «alfavita.gr» (Λανουάριοσ του 2010), ςτθν οποία πιραν μζροσ 2.060 
αδιόριςτοι εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμζνα, ςτο ερϊτθμα «Τι ςασ ζρχεται ςτο νου όταν ςασ λζνε 
τθ φράςθ “διαγωνιςμόσ εκπαιδευτικϊν με ΑΣΕΡ”», οι απαντιςεισ που δόκθκαν ζχουν ωσ εξισ: 
 
 Προτεινόμενθ απάντθςθ Ποςοςτό 

1. Αξιοκρατία, κα διοριςτοφν οι καλφτεροι 15 % 

2. Αναγκαίο κακό, δεν υπάρχει άλλοσ τρόποσ για να διοριςτϊ 35,49 % 

3. Το υπουργείο μετακζτει ςε εμάσ τισ ευκφνεσ για τουσ λίγουσ διοριςμοφσ 47,62 % 

4. Δεν ξζρω / Δεν απαντϊ 1,89 % 

 
Γενικότερα, με τθν κακιζρωςθ του διαγωνιςμοφ του ΑΣΕΡ αναπτφχκθκε, όπωσ ιδθ 
αναφζρκθκε, ζνα ευρφ πεδίο επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, που κατζςτθςε τθ ςυμμετοχι 
ςτο διαγωνιςμό εξαιρετικά δαπανθρι. Μια ςφντομθ αναφορά ςε οριςμζνα ποςοτικά ςτοιχεία 
είναι αναγκαία. Σε 2.000.000 ανιλκαν οι αιτιςεισ για διοριςμό ςτο Δθμόςιο μζςω του ΑΣΕΡ 
κατά τθν οκταετία 2000-2008. Για τθν επίτευξθ του ςτόχου, που είναι θ κατάκτθςθ μιασ 
μόνιμθσ κζςθσ ςτο δθμόςιο τομζα, 50.000 άνκρωποι ετθςίωσ καταφεφγουν ςτα ειδικά για το 
ςκοπό αυτό φροντιςτιρια (περίπου 700 ςε όλθ τθν Ελλάδα) για να πετφχουν ςτουσ 
διαγωνιςμοφσ πρόςλθψθσ ςτο δθμόςιο (ΑΣΕΡ) (διαγωνιςμοί εκπαιδευτικϊν, Εκνικισ Σχολισ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, υπουργείου Οικονομικϊν, Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, Λιμενικοφ Σϊματοσ, 
Τεςτ Γνϊςεων και Δεξιοτιτων, Δικαςτϊν κ.λπ.), καταβάλλοντασ το αντίςτοιχο τίμθμα, που 
κυμαίνεται περί τισ 2.000 ευρϊ για μακιματα διάρκειασ λίγων μθνϊν. Σχετικά δθμοςιεφματα 
αναφζρουν ότι περίπου 100.000.000 ευρϊ (!) το χρόνο δαπανϊνται από τισ ελλθνικζσ 
οικογζνειεσ ςτθν ιδιωτικι φροντιςτθριακι εκπαίδευςθ, όχι πλζον για υποψιφιουσ φοιτθτζσ 
αλλά για υποψιφιουσ… υπαλλιλουσ!21  
Ειδικότερα, για τον διαγωνιςμό ΑΣΕΡ των Εκπαιδευτικϊν το κόςτοσ των φροντιςτθρίων, 
ςφμφωνα με τον κατάλογο των τιμϊν που αναρτοφν ςτισ ιςτοςελίδεσ τουσ,  ενδεικτικά είναι: 

 Φιλόλογοι ΡΕ02: 2.290 € για πρόγραμμα 240 ωρϊν 

 Μακθματικοί: 1.349 € για πρόγραμμα 148 ωρϊν  

 Φυςικοί, Χθμικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι: 2.300 € περίπου για πρόγραμμα 250 ωρϊν 

 Ξζνων Γλωςςϊν: 1260€ για πρόγραμμα 148 ωρϊν  
(βλ. Ρίνακα 1). 

Είναι φανερό ότι θ προςφυγι ςτθ φροντιςτθριακι προπαραςκευι ενιςχφεται από τον ζντονο 
ανταγωνιςμό πολλϊν υποψθφίων για τθ διεκδίκθςθ λίγων κζςεων. Σφμφωνα με τα ςχετικά 
ςτατιςτικά  ςτοιχεία ,22 (βλ. Ρίνακα 2), θ αναλογία των προςφερόμενων κζςεων προσ τον 
αρικμό των ςυμμετεχόντων/-ουςϊν ςτο διαγωνιςμό ιταν για τουσ Φιλολόγουσ 1:33, για τουσ 
Μακθματικοφσ 1:15 και για τουσ κλάδουσ ΡΕ04 (Φυςικϊν, Χθμικϊν, Βιολόγων, Γεωλόγων) 
1:19. Και αν αναλογιςτοφμε ότι κατά μζςο όρο οι υποψιφιοι/-εσ ςυμμετζχουν ςε τρεισ 
διαγωνιςμοφσ μζχρι να επιτφχουν το διοριςμό τουσ, μπορεί κανείσ να αναλογιςτεί το ςυνολικό 
οικονομικό κόςτοσ που απαιτείται για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου. 

                                                           
21 Βλ., π.χ., ςχετικό δθμοςίευμα τθσ Λίασ Νικθτάκθ, ςτθν εφθμ. «Απογευματινι», φφλλο τθσ Τετάρτθσ, 
20 Λανουαρίου 2010. 
22 Βλ. ςτοιχεία ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ 2Ρ/2008 ςτισ 31 Λανουαρίου 2009 του 
Ανϊτατου Συμβουλίου Επιλογισ Ρροςωπικοφ-Κεντρικι Επιτροπι Διαγωνιςμοφ Εκπαιδευτικϊν. 



Ασ ςθμειωκεί, ωςτόςο, ότι θ δραςτθριότθτα αυτι των φροντιςτθρίων δεν είναι ςφννομθ. 
Συγκεκριμζνα, ςτθν παράγραφο 8 του άρκρο 15 «Ρλιρωςθ κζςεων με διαγωνιςμό-είδθ 
διαγωνιςμϊν-προετοιμαςία υποψθφίων» του νόμου 2190/1994 αναφζρεται ρθτά (άρκρο 15, 
παρ. 8):  

«Απαγορεφεται  λειτουργία ιδιωτικϊν φροντιςτθρίων ι θ οργάνωςθ προγραμμάτων ι 
μακθμάτων από ιδιωτικά φροντιςτιρια ι «ινςτιτοφτα» ι ςχολζσ, περιλαμβανομζνων και 
εκείνων που λειτουργοφν ωσ παραρτιματα ι κατϋ εξουςιοδότθςθ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, κάκε 
βακμίδασ και μορφισ, για προετοιμαςία ςυμμετοχισ ςε διαγωνιςμοφσ κακιεροφμενουσ ι 
προβλεπόμενουσ με τον παρόντα νόμο.  

Ραράβαςθ τθσ παροφςασ διάταξθσ από ςχολζσ, φροντιςτιρια […] που λειτουργοφν για 
υποψθφίουσ άλλων κατθγοριϊν, ςυνεπάγεται τθν αφαίρεςθ τθσ αδείασ λειτουργίασ…».  

Ραρ’ όλα αυτά, φροντιςτιρια με  αυτι τθ δραςτθριότθτα λειτουργοφν ςε όλθ τθν Ελλάδα (Βλ. 
ενδεικτικά ςτον Ρίνακα 3). 

Πίνακασ 1 (www.kollintzas.gr) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (Διαγωνιςμόσ 2010) 

ΠΕ 01 Θεολόγων Θρθςκευτικά 50 ϊρεσ 450 € 

ΠΕ 02 Φιλολόγων 

Αρχαία Γνωςτό 42 ϊρεσ 320 € 

Νζα 44 ϊρεσ 400 € 

Ιςτορία 40 ϊρεσ 360 € 

Αρχαία Άγνωςτο 30 ϊρεσ 250 € 

ΠΕ 03 Μακθματικϊν Μακθματικά 56 ϊρεσ 500 € 

ΠΕ 0401 Φυςικϊν 

Φυςικι (βαςικό) 65 ϊρεσ 600 € 

Χθμεία (ςυνεξεταηόμενο) 46 ϊρεσ 400 € 

Βιολογία (ςυνεξεταηόμενο) 28 ϊρεσ 250 € 

Γεωλογία (ςυνεξεταηόμενο) 20 ϊρεσ 180 € 

ΠΕ 0402 Χθμικϊν 

Χθμεία (βαςικό) 56 ϊρεσ 520 € 

Φυςικι (ςυνεξεταηόμενο) 46 ϊρεσ 430 € 

Βιολογία (ςυνεξεταηόμενο) 28 ϊρεσ 250 € 

Γεωλογία (ςυνεξεταηόμενο) 20 ϊρεσ 180 € 

ΠΕ 0404 Βιολόγων Βιολογία 40 ϊρεσ 400 € 



Φυςικι (ςυνεξεταηόμενο) 46 ϊρεσ 430 € 

Χθμεία (ςυνεξεταηόμενο) 46 ϊρεσ 400 € 

Γεωλογία (ςυνεξεταηόμενο) 20 ϊρεσ 180 € 

ΠΕ 0405 Γεωλόγων 

Γεωλογία 32 ϊρεσ 340 € 

Φυςικι (ςυνεξεταηόμενο) 46 ϊρεσ 430 € 

Χθμεία (ςυνεξεταηόμενο) 46 ϊρεσ 400 € 

Βιολογία (ςυνεξεταηόμενο) 28 ϊρεσ 250 € 

ΠΕ 05 Γαλλικισ Φιλολ. Γαλλικά 46 ϊρεσ 400 € 

ΠΕ 06 Αγγλικισ Φιλολ. Αγγλικά 46 ϊρεσ 400 € 

ΠΕ 07 Γερμανικισ Φιλολ. Γερμανικά 46 ϊρεσ 400 € 

ΠΕ 08 Καλϊν Σεχνϊν Ιςτορία Σζχνθσ 42 ϊρεσ 450 € 

ΠΕ 09 Οικονομολόγων  

Οικ. Θεωρία 

90 ϊρεσ 780 € Λογιςτικι 

τατιςτικι 

ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων Κοινωνιολογία 46 ϊρεσ 460 € 

ΠΕ 11 Γυμναςτϊν Φυςικι Αγωγι 90 ϊρεσ 750 € 

ΠΕ 1201 Πολ. Μθχανικϊν-
Αρχιτεκτόνων-Σοπογράφων 

Κτιριακά & Οικοδομικι 60 ϊρεσ 560 € 

Μθχανολογία 60 ϊρεσ 560 € 

ΠΕ 13 Νομικϊν & Πολιτικϊν 
Επιςτθμϊν 

Δίκαια 

60 ϊρεσ 550 € Πολιτικι Επιςτιμθ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

ΠΕ 1701 Πολ. ΑΕΣΕΜ & 
Πολιτικϊν ΣΕΙ-ΚΑΣΕΕ 

Κτιριακά & Οικοδομικι 56 ϊρεσ 560 € 

ΠΕ 19-20 Πλθροφορικισ Πλθροφορικι 56 ϊρεσ 500 € 

ΠΕ 32 Θεατρικϊν πουδϊν   46 ϊρεσ 400 € 



ΠΕ 33 Μ.Ι.Θ.Ε Μ.Ι.Θ.Ε 46 ϊρεσ 400 € 

ΠΕ 34 Ιταλικισ Φιλολ. Ιταλικά 46 ϊρεσ 400 € 

ΠΕ 60 Νθπιαγωγϊν 
Γνωςτικό 

116 ϊρεσ 1000 € 
Παιδαγωγικά - Διδακτικι 

ΠΕ 70 Δαςκάλων 

Γλϊςςα & θ Διδακτικι τθσ 90 ϊρεσ 

800 € Μακθματικά & θ Διδακτικι τουσ 

Φυςικι & θ Διδακτικι τθσ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ 

Όλοι οι κλάδοι 40 ϊρεσ 360 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ 

Όλοι οι κλάδοι 20 ϊρεσ 200 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ 

Όλοι οι κλάδοι πλθν ΠΕ 60 32 ϊρεσ 300 € 

 

 
Πίνακασ 2 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  
ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ ΑΣΕΡ 2Ρ/2008  

Ακινα, 31 Λανουαρίου 2009 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ 
ΚΕΝΤΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ 

  

ΔΕΛΤΛΟ ΤΥΡΟΥ 

Γνωςτοποιείται ότι ολοκλθρϊκθκε ομαλά ςε 244 εξεταςτικά κζντρα ςε όλθ τθ χϊρα θ εξζταςθ 
των υποψθφίων ςτθν Α’ κεματικι ενότθτα (Γνωςτικό Αντικείμενο), ςτο πλαίςιο του γραπτοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν κατάρτιςθ πινάκων διοριςτζων εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν 
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των κλάδων ΡΕ 70 Δαςκάλων, ΡΕ02 
Φιλολόγων, ΡΕ03 Μακθματικϊν, ΡΕ04 Φυςικϊν (ΡΕ04.01 Φυςικϊν, ΡΕ04.02 Χθμικϊν, 
ΡΕ04.04 Βιολόγων και ΡΕ04.05 Γεωλόγων), ΡΕ08 Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων και ΡΕ15 
Οικιακισ Οικονομίασ *Ρροκιρυξθ 2Ρ/2008 - ΦΕΚ 515/8.10.2008, τεφχοσ προκθρφξεων ΑΣΕΡ+. 
Ρροβλιματα πρόςβαςθσ των υποψθφίων ςτα εξεταςτικά κζντρα δεν υπιρξαν. 
  



Το ςυγκεντρωτικό ποςοςτό ςυμμετοχισ των υποψθφίων ανιλκε ςτο 82%. Συγκεκριμζνα 
προςιλκαν 27.774 από τουσ 33.855 υποψθφίουσ. 
Τα ποςοςτά ςυμμετοχισ ανά κλάδο, κακϊσ και άλλα ςτατιςτικά ςτοιχεία για τον παραπάνω 
διαγωνιςμό, περιλαμβάνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΑΕΠ 2Π/2008 

ΚΛΑΔΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΤΜΜΕΣE- 

ΧΟΝΣΕ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

(%) 
ΘΕΕΙ 

ΘΕΕΙ /  

ΤΜΜΕΣΟΧΕ 

ΡΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΛ  2.755 
   2.352  - 
(2310) 

85.4 - (83,8) 2.120  1:1 

ΡΕ02 
ΦΛΛΟΛΟΓΟΛ 

 18.681 
 15.716-
(15,314) 

84.1 - (82) 480  1:33 - (1:32) 

ΡΕ03 
ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΟΛ 

 5.070 
  4.120  - 
(3,686) 

81.3 - (72,7) 270  1:15 - (1:14) 

ΡΕ0401 
ΦΥΣΛΚΟΛ 

 3.292 
  2.466 -  
(2,395) 

74.9 - (72,8) 156  1:16 - (1:15) 

ΡΕ0402 
ΧΘΜΛΚΟΛ 

 1.672 
  1.243 -  
(1,235) 

74.3 - (73,9)  78  1:16 

ΡΕ0404 
ΒΛΟΛΟΓΟΛ 

 1.080 
    825  -    
(809) 

76.4 - (74,9)  53  1:16 - (1:15) 

ΡΕ0405 
ΓΕΩΛΟΓΟΛ 

 628 
   468  -     
(459) 

74.5 - (73,1)  25  1:19 - (1:18) 

ΡΕ08 
ΚΑΛΛΛΤΕΧΝΛΚΩΝ 

 607 
   522 -      
(517) 

85.9 - (85,2)  48  1:11 

ΡΕ15 ΟΛΚΛΑΚΘΣ 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ 

 70 
     62 -         
(62) 

88.6 - (88,6)  30  1:2 

ΤΝΟΛΑ  33.855  27.774  82  3.260   

  (Μζςα ςε παρζνκεςθ αναγράφονται τα ςτατιςτικά τθσ 2θσ θμζρασ των εξετάςεων 
 
Πίνακασ 3 

 

Φροντιςτιρια Διαγωνιςμϊν Δθμοςίου (ΑΣΕΡ κ.λπ.) 

 



1. Καρφτςθ 5, τθλ. 210 3313155, www.alexander.edu.gr 
2. Σόλωνοσ 102, 1οσ όροφοσ, 210-3640040 (ATC) www.atc.edu.gr  
(και Νζα Μάκρθ) 

3. Ψαχοφλια, Ηωοδ. Ρθγισ 6 και Σόλωνοσ, 3οσ όροφοσ, τθλ. 210 3826005, 
www.psahoulias.gr  
4. Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ «Ρλάτων», Κεςςαλονίκθ: 2310 264858, Ακινα: 210 3811699, 
www.omilos-platon.gr  
5. Κατςιγιάννθ, Γ., Ακαδθμίασ 85, 1οσ όροφοσ, 210 3813841 και 3813811 
6. Μπόνια, Ρατθςίων 14 (ςτοά Φζξθ, ζναντι Μινιόν) 8οσ όροφοσ, 210 3800777 
7. «Ορίηοντεσ», Εμμ. Μπενάκθ 23, τθλ. 210 3801175 και Χολαργόσ 6526977. Ρερικλζουσ 
15) 
8. Ηαλόγγου 1, Ακινα, τθλ. 210 3808070 και Ρερικλζουσ 15, Χολαργόσ, τθλ. 210 6526977 
(για Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ) 
9. «Ρανεπιςτθμιακά Φροντιςτιρια», Κ. Ραπαϊωάννου, 3θσ Σεπτεμβρίου 91, Ρλ. Βικτωρίασ, 
Ακινα, τθλ. 210-8822362 και 8823214 www.Kpapaioannou.gr  
10. www.kollintzas.gr, Κάνιγγοσ 10, 5οσ όροφοσ, 210 33 00 296-7 (ΑΣΕΡ) 
11. Βιτάλθ, Εκν. Αντιςτάςεωσ και Μακράσ Στοάσ 7, επίςθσ: Δελθγιϊργθ 106Α (ζναντι Ρανεπ. 
Ρειραιά), Ρειραιάσ, τθλ. 210 42 20 970-1, www.vitali.gr 
 

http://www.alexander.edu.gr/
http://www.atc.edu.gr/
http://www.psahoulias.gr/
http://www.omilos-platon.gr/
http://www.kpapaioannou.gr/
http://www.kollintzas.gr/
http://www.vitali.gr/


2.4 Πρόςφατεσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα διοριςμοφ εκπαιδευτικϊν  
 

 

Οι νζεσ ρυκμίςεισ 

 

Σθμαντικζσ αλλαγζσ επιλκαν πρόςφατα ςτο ςφςτθμα διοριςμοφ εκπαιδευτικϊν ςτθ δθμόςια 

πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ μετά τθν ψιφιςθ του νόμοσ «Αναβάκμιςθ του 

ρόλου του εκπαιδευτικοφ – κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν 

εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ» (Μάιοσ 2010). Συγκεκριμζνα, ςτο κεφ. Αϋ του νόμου αυτοφ, 

με τίτλο: «Κάλυψθ κζςεων και λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ» προβλζπονται τα εξισ: 

 

Άρκρο 1. Διαγωνιςμόσ του Α.Σ.Ε.Ρ. 

Oι κενζσ κζςεισ εκπαιδευτικϊν και οι λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ καλφπτονται από όςουσ υποψθφίουσ ςυγκεντρϊνουν 

βακμολογία πάνω από τθ βάςθ ςτο διαγωνιςμό του Ανϊτατου Συμβουλίου Επιλογισ 

Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.), όπωσ ορίηεται ςτισ διατάξεισ αυτοφ του νόμου (άρ. 1). 

 

Θ διαδικαςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προςδιορίηεται από το άρ. 2 του νόμου ςφμφωνα 

με τα παρακάτω: 

1. Το Α.Σ.Ε.Ρ. προκθρφςςει και διενεργεί κάκε δφο ζτθ διαγωνιςμό για τθν κατάρτιςθ πίνακα 

κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν κατά κλάδο και ειδικότθτα με ςκοπό το διοριςμό ι τθν πρόςλθψι 

τουσ ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, φςτερα από αίτθμα του Υπουργείου 

Ραιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, το οποίο διαμορφϊνεται ανάλογα με τισ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

2. Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί όςοι διακζτουν τα ειδικά τυπικά προςόντα διοριςμοφ ςτθν 

πρωτοβάκμια ι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και 

πιςτοποιθμζνθ παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια που προκφπτει κατά τα οριηόμενα ςτισ 

επόμενεσ παραγράφουσ. 

3. Η παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια πιςτοποιείται: α) Με βεβαίωςθ περί επιτυχοφσ 

παρακολοφκθςθσ ειδικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν τουλάχιςτον εξαμθνιαίασ διάρκειασ, το 

οποίο παρζχεται από τμιμα Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.) ι από ομάδεσ 

ςυνεργαηόμενων τμθμάτων του ίδιου ι περιςςότερων Α.Ε.Ι. ςε αποφοίτουσ τμθμάτων που 

ζχουν τα ειδικά τυπικά προςόντα διοριςμοφ ςτθν πρωτοβάκμια ι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Tο πρόγραμμα αυτό καταρτίηεται με απόφαςθ του 

οικείου Α.Ε.Ι., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ραιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων, φςτερα από γνϊμθ του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, και αξιολογείται μετά το 

πρϊτο ζτοσ λειτουργίασ του, εν ςυνεχεία δε κάκε τζςςερα ζτθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 

άρκρων 1 ζωσ 9 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Αϋ), ι 

β) Με τθν κατοχι πτυχίου τμιματοσ Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα ςπουδϊν του οποίου εξαςφαλίηει τθν 

προσ τοφτο αναγκαία κεωρθτικι κατάρτιςθ και πρακτικι εξάςκθςθ και οι απόφοιτοι του 

οποίου ζχουν τα ειδικά τυπικά προςόντα διοριςμοφ ςτθν πρωτοβάκμια ι δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Το πρόγραμμα ςπουδϊν αξιολογείται ωσ 



προσ τθν εξαςφάλιςθ τθσ παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ μετά το πρϊτο ζτοσ 

λειτουργίασ του, εν ςυνεχεία δε κάκε τζςςερα ζτθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 1 

ζωσ 9 του ν. 3374/2005. Ωσ προσ τθν εξαςφάλιςθ τθσ παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ 

εκδίδεται διαπιςτωτικι απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων, φςτερα από γνϊμθ του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, ι 

γ) Με τθν κατοχι πτυχίου παιδαγωγικϊν τμθμάτων Α.Ε.Ι., ι 

δ) Με τθν κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςτισ επιςτιμεσ 

τθσ αγωγισ, ι 

ε) Με τθν κατοχι παιδαγωγικοφ πτυχίου τθσ Ραιδαγωγικισ Τεχνικισ Σχολισ (ΡΑ.ΤΕ.Σ.) ι τθσ 

Ανωτζρασ Σχολισ Εκπαιδευτικϊν Τεχνολόγων Μθχανικϊν (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) τθσ πρϊθν Σχολισ 

Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν Επαγγελματικισ και Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ι τθσ 

Ανϊτατθσ Σχολισ Ραιδαγωγικισ και Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.). 

4. Τα πτυχία που χορθγοφνται από εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ γίνονται δεκτά 

εφόςον ζχουν αναγνωριςκεί ωσ ιςότιμα και αντίςτοιχα από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό 

Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) / Διαπανεπιςτθμιακό 

Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ςφμφωνα με τισ οικείεσ 

διατάξεισ. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν και τα διδακτορικά διπλϊματα που χορθγοφνται 

από εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ γίνονται δεκτά εφόςον ζχουν αναγνωριςκεί ωσ 

ιςότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ και ςυνοδεφονται από βεβαίωςι 

του ότι το γνωςτικό αντικείμενό τουσ εμπίπτει ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ. 

5. Οι μετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κατατάςςονται αρχικϊσ ςε πίνακεσ κατά φκίνουςα ςειρά 

βακμολογίασ κατά κλάδο και ειδικότθτα, οι οποίοι καταρτίηονται και ελζγχονται από το 

Α.Σ.Ε.Ρ., ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Οι πίνακεσ δθμοςιοποιοφνται ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία περί Α.Σ.Ε.Ρ. και αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ, 

Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων και ςτισ διευκφνςεισ εκπαίδευςθσ. 

Ακολοφκωσ καταρτίηονται, κατά φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ, οι πίνακεσ όςων ςυγκζντρωςαν 

τθ βακμολογικι βάςθ, κατά κλάδο και ειδικότθτα. Η ςυνολικι βακμολογία προκφπτει από το 

μζςο όρο βακμολογίασ ςε όλεσ 

τισ κεματικζσ ενότθτεσ. Η βακμολογικι βάςθ επιτυγχάνεται εφόςον ο υποψιφιοσ 

ςυγκεντρϊνει μζςο όρο βακμολογίασ τουλάχιςτον πενιντα πζντε μονάδεσ με βακμολογικι 

κλίμακα από το ζνα ζωσ το εκατό και λαμβάνει τουλάχιςτον πενιντα μονάδεσ ςε κάκε 

κεματικι ενότθτα. 

6. Με απόφαςθ των Υπουργϊν Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων και 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, που εκδίδεται φςτερα από 

γνϊμθ του Α.Σ.Ε.Ρ. και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, κακορίηονται θ 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ του Α.Σ.Ε.Ρ., ο τρόποσ διεξαγωγισ του, τα γνωςτικά 

αντικείμενα και θ εξεταςτζα φλθ κατά κλάδο ι ειδικότθτα, ο τρόποσ επιλογισ των κεμάτων, ο 

χρόνοσ ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων και οριςτικοποίθςθσ των πινάκων επιτυχόντων και 

κάκε αναγκαία λεπτομζρεια. 

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί Α.Σ.Ε.Ρ. 

 

Οι τελικοί πίνακεσ κατάταξθσ των εκπαιδευτικϊν (Ρίνακεσ Επιλογισ Εκπαιδευτικϊν για τθν 

Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ – Ρ.Ε.Ε.Ρ.Δ.Ε.) ςυντάςςονται κατά κλάδο και 



ειδικότθτα μετά τθν οριςτικοποίθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ από το Α.Σ.Ε.Ρ. Σε 

αυτοφσ εντάςςονται όςοι ςυγκζντρωςαν τθ βακμολογικι βάςθ ςτο διαγωνιςμό αυτόν ι ςε 

ζναν τουλάχιςτον από τουσ δφο προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ.  

Θ ςειρά κατάταξθσ όςων μετζχουν ςτον τελικό πίνακα προςδιορίηεται από τισ μονάδεσ που 

ςυγκζντρωςαν ςτο διαγωνιςμό, από ακαδθμαϊκά κριτιρια, από τθν προχπθρεςία τουσ ωσ 

εκπαιδευτικϊν και από κοινωνικά κριτιρια ωσ εξισ: 

(α) Μονάδεσ από το διαγωνιςμό: 

Υπολογίηεται θ ςυνολικι βακμολογία που ςυγκζντρωςε ο υποψιφιοσ ςτο διαγωνιςμό ι ςε 

ζναν από τουσ δφο 

προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ του Α.Σ.Ε.Ρ.. Αν ο υποψιφιοσ ςυγκζντρωςε τθ βακμολογικι 

βάςθ ςε περιςςότερουσ διαγωνιςμοφσ, λαμβάνεται υπόψθ εκείνοσ ςτον οποίο ςυγκζντρωςε 

τθν υψθλότερθ βακμολογία. 

(β) Ακαδθμαϊκά κριτιρια: 

Ο βακμόσ του πτυχίου: για πτυχία με βακμολογικι κλίμακα από ζνα (1) ζωσ δζκα (10) 

υπολογίηεται μία (1) μονάδα για κάκε βακμό του πτυχίου πάνω από το βακμό πζντε (5), κακϊσ 

και κλάςματα αυτισ με αναγωγι ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. Σε περίπτωςθ που θ κλίμακα 

είναι διαφορετικι, ο βακμόσ υπολογίηεται με αναγωγι ςτθν κλίμακα αυτι. Η γλωςςομάκεια: 

δφο (2) μονάδεσ για τθν άριςτθ, μιάμιςθ (1,50) για τθν πολφ καλι και μία (1) μονάδα για τθν 

καλι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ, θ οποία αποδεικνφεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν για 

το προςοντολόγιο των δθμοςίων υπαλλιλων. Δεν παρζχονται μονάδεσ για τθ γνϊςθ δεφτερθσ 

ξζνθσ γλϊςςασ ι ξζνθσ γλϊςςασ που αποτελεί ειδικό προςόν διοριςμοφ. 

Η πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, όπωσ αποδεικνφεται ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ που ιςχφουν για το προςοντολόγιο των δθμοςίων υπαλλιλων, ι οι 

πιςτοποιθμζνεσ δεξιότθτεσ ςτισ Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) 

επιπζδου 1: μία (1) μονάδα. Δεν παρζχονται μονάδεσ για τθ γνϊςθ χειριςμοφ θλεκτρονικοφ 

υπολογιςτι που πιςτοποιείται από τίτλο ςπουδϊν που αποτελεί ειδικό προςόν διοριςμοφ. 

Η κατοχι δεφτερου πτυχίου ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ ι ςε γνωςτικό αντικείμενο ςχετικό με 

τα μακιματα που διδάςκονται ςτθν ίδια βακμίδα εκπαίδευςθσ: δυόμιςθ (2,50) μονάδεσ. 

Η κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ενόσ τουλάχιςτον ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ςτο γνωςτικό 

αντικείμενο του κλάδου ι τθσ ειδικότθτασ για τθν οποία διαγωνίςκθκε ο υποψιφιοσ: δφο (2) 

μονάδεσ. 

Η κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ενόσ τουλάχιςτον ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ςτθ διδακτικι 

του γνωςτικοφ 

αντικειμζνου του κλάδου ι τθσ ειδικότθτασ για τθν οποία 

διαγωνίςκθκε ο υποψιφιοσ ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ: δυόμιςθ (2,50) μονάδεσ. 

Η κατοχι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο του κλάδου ι τθσ ειδικότθτασ 

για τθν οποία διαγωνίςκθκε ο υποψιφιοσ: τρεισ (3) μονάδεσ. 

Η κατοχι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςτθ διδακτικι του γνωςτικοφ αντικειμζνου του κλάδου ι 

τθσ ειδικότθτασ 

για τθν οποία διαγωνίςκθκε ο υποψιφιοσ ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ: πζντε (5) μονάδεσ. 

Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 εφαρμόηονται και για τουσ τίτλουσ που 

αναφζρονται ςτθν πα- 

ροφςα περίπτωςθ. 



Σε περίπτωςθ υποψθφίου που ζχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο ςτο ίδιο επιςτθμονικό 

αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. 

(γ) Ρραγματικι εκπαιδευτικι προχπθρεςία: 

- Η προχπθρεςία από 0 ζωσ και 8 μινεσ: 0,10 μονάδεσ για κάκε μινα 

- Η προχπθρεςία από 8 ζωσ και 16 μινεσ: 0,15 μονάδεσ για κάκε μινα 

- Η προχπθρεςία από 16 ζωσ και 24 μινεσ: 0,20 μονάδεσ για κάκε μινα 

- Η προχπθρεςία από 24 ζωσ και 32 μινεσ: 0,30 μονάδεσ για κάκε μινα 

- Η προχπθρεςία από 32 ζωσ και 40 μινεσ: 0,35 μονάδεσ για κάκε μινα 

- Η προχπθρεςία από 40 ζωσ και 60 μινεσ: 0,40 μονάδεσ για κάκε μινα 

Το ανϊτατο ςυνολικό όριο μονάδων από προχπθρεςία είναι 16,80 μονάδεσ. 

Λαμβάνεται υπόψθ θ ςυνολικι διάρκεια τθσ πραγματικισ εκπαιδευτικισ προχπθρεςίασ, όπωσ 

αυτι ορίηεται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 6 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Αϋ) 

και τθσ παραγράφου 34 του άρκρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Αϋ), όπωσ ιςχφουν. Σε 

περιπτϊςεισ προχπθρεςίασ με μειωμζνο ωράριο γίνεται 

αναγωγι ςτο εκάςτοτε υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδαςκαλίασ. 

(δ) Κοινωνικά κριτιρια: 

- Η μόνιμθ αναπθρία 67% και άνω ι θ πάκθςθ από ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία ι θ 

ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ ι 

θ μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία: επτά (7) μονάδεσ 

- Η μόνιμθ αναπθρία 67% και άνω τζκνου: πζντε (5) μονάδεσ 

- Η φπαρξθ περιςςότερων των τριϊν τζκνων που είναι ανιλικα ι υπθρετοφν τθ ςτρατιωτικι 

τουσ κθτεία ι ςπουδάηουν: δζκα (10) μονάδεσ 

- Η φπαρξθ περιςςότερων των δφο τζκνων που είναι ανιλικα ι υπθρετοφν τθ ςτρατιωτικι τουσ 

κθτεία ι ςπουδάηουν: πζντε (5) μονάδεσ. 

 

Οι τελικοί πίνακεσ κατάταξθσ που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο αναρτϊνται 

ςτθν ιςτοςελίδα του Α.Σ.Ε.Ρ. και του Υπουργείου Ραιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και 

Κρθςκευμάτων, κακϊσ και ςτισ διευκφνςεισ εκπαίδευςθσ, και ελζγχονται από τα αρμόδια 

τμιματα του Α.Σ.Ε.Ρ., αυτεπαγγζλτωσ ι φςτερα από ζνςταςθ, θ οποία αςκείται ςε 

αποκλειςτικι προκεςμία δζκα θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του 

Α.Σ.Ε.Ρ.. Δεν αποτελεί λόγο ζνςταςθσ θ αμφιςβιτθςθ τθσ ορκότθτασ τθσ βακμολογίασ. 

 

Ο διοριςμόσ και θ τοποκζτθςθ των νεοδιοριηόμενων εκπαιδευτικϊν ορίηονται από το άρκρο 4 

του νόμου κατά τον εξισ τρόπο:  

1. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, που εκδίδεται 

το αργότερο εντόσ του πρϊτου δεκαπενκθμζρου του Ιουλίου κάκε ζτουσ και αναρτάται ςτθν 

ιςτοςελίδα του Υπουργείου, ανακοινϊνονται οι κενζσ κζςεισ που πρόκειται να καλυφκοφν, ο 

αρικμόσ κατά κλάδο και ειδικότθτα, κατά περιοχι διοριςμοφ και δυςπρόςιτο ςχολείο. Οι 

εκπαιδευτικοί τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που είναι 

εγγεγραμμζνοι ςτουσ τελικοφσ πίνακεσ κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν, με τθν ίδια απόφαςθ 

καλοφνται να υποβάλουν διλωςθ προτίμθςθσ μζςα ςε ςυγκεκριμζνθ προκεςμία. 

2. Ο διοριςμόσ των εκπαιδευτικϊν διενεργείται με βάςθ τθ ςειρά τουσ ςτον τελικό πίνακα 

κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν και τισ δθλωκείςεσ προτιμιςεισ. 



3. Ο νεοδιοριηόμενοσ εκπαιδευτικόσ τθσ πρωτοβάκμιασ ι τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

τοποκετείται ςε 

κενι κζςθ ςχολικισ μονάδασ με απόφαςθ του οικείου διευκυντι εκπαίδευςθσ, φςτερα από 

πρόταςθ του οικείου 

περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. 

4. Ο χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ πρϊτθσ τοποκζτθςθσ μετά το 

διοριςμό δεν 

μπορεί να είναι μικρότεροσ των τριϊν ετϊν. Ο τρίτοσ χρόνοσ τθσ υπθρεςίασ μοριοδοτείται με το 

διπλάςιο του 

αρικμοφ μονάδων μετάκεςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ όπου υπθρετεί ο νεοδιοριηόμενοσ. Κάκε 

διάταξθ που ρυκμίηει διαφορετικά το κζμα αυτό καταργείται. 

5. Ο νεοδιοριηόμενοσ εκπαιδευτικόσ υπθρετεί επί δφο ζτθ ωσ δόκιμοσ εκπαιδευτικόσ 

προκειμζνου να προετοιμαςκεί για να αναλάβει πλιρωσ το διδακτικό και παιδαγωγικό του 

ζργο. Η προετοιμαςία περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τθν εξοικείωςθ του νεοδιοριηόμενου 

εκπαιδευτικοφ με το εκπαιδευτικό περιβάλλον και τθν ειςαγωγικι επιμόρφωςθ. 

6. Για τθν κακοδιγθςθ και υποςτιριξθ του νεοδιοριηόμενου εκπαιδευτικοφ ορίηεται από τον 

αρμόδιο ςχολικό 

ςφμβουλο ςε ςυνεργαςία με τον διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ ο μζντοράσ του. Ο μζντορασ 

πρζπει να ζχει μεγάλθ εκπαιδευτικι και διδακτικι εμπειρία και να υπθρετεί ωσ εκπαιδευτικόσ 

ςτθν ίδια ςχολικι μονάδα ι τθν ίδια ομάδα ςχολείων. 

7. Το περιεχόμενο και θ διάρκεια τθσ ειςαγωγικισ επιμόρφωςθσ, τα ειδικότερα προςόντα των 

μεντόρων, ο τρόποσ επιλογισ τουσ, τα ειδικότερα κακικοντά τουσ, κακϊσ και κάκε αναγκαία 

λεπτομζρεια κακορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

8. Στο τζλοσ του δεφτερου ζτουσ ο νεοδιοριηόμενοσ εκπαιδευτικόσ αξιολογείται ϊςτε να κρικεί 

αν είναι κατάλλθλοσ να μονιμοποιθκεί ωσ εκπαιδευτικόσ. Τα όργανα, θ διαδικαςία και τα 

ειδικότερα κριτιρια μονιμοποίθςθσ των νεοδιοριηόμενων εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και τυχόν 

αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ κακορίηονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ του 

Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. 

9. Αν ο νεοδιοριηόμενοσ δεν κρικεί κατάλλθλοσ να μονιμοποιθκεί ωσ εκπαιδευτικόσ 

εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Αϋ του άρκρου 

16 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Αϋ). 

 

Για τισ διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν 

προβλζπονται τα εξισ (άρκρο 5): 

  

1. Αν για οποιαδιποτε αιτία απουςιάηουν από ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ ι 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικοί ι δθμιουργθκοφν ζκτακτα λειτουργικά κενά κατά 

τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ, προςλαμβάνονται, με αίτθςι τουσ, προςωρινοί 

αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου. Αν οι προβλεπόμενεσ από 

το πρόγραμμα ϊρεσ διδαςκαλίασ και αςκιςεων ςτο ίδιο ςχολείο τθσ ίδιασ πόλθσ ι περιοχισ 

μετάκεςθσ είναι περιςςότερεσ από τζςςερισ και λιγότερεσ από δεκαζξι και δεν δικαιολογοφν 

το διοριςμό 



μόνιμου εκπαιδευτικοφ, προςλαμβάνονται προςωρινοί α- ναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί με 

μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ. 

2. Η πρόςλθψθ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ γίνεται με βάςθ πίνακεσ κατάταξθσ, οι οποίοι 

ςυντάςςονται ανά κλάδο ι ειδικότθτα για κάκε ςχολικό ζτοσ από το Υπουργείο Ραιδείασ, Δια 

Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. Οι ανωτζρω πίνακεσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τθ ςειρά 

που ζχουν οι εκπαιδευτικοί ςτουσ τελικοφσ πίνακεσ του άρκρου 3 και τισ δθλϊςεισ προτίμθςισ 

τουσ. 

3. Αν οι εγγεγραμμζνοι ςτον ωσ άνω πίνακα δεν επαρκοφν, θ πρόςλθψθ προςωρινϊν 

αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν γίνεται με βάςθ ςυμπλθρωματικό πίνακα, ο οποίοσ ςυντάςςεται 

για κάκε ςχολικό ζτοσ από το Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων και 

ςτον οποίο κατατάςςονται οι υποψιφιοι εκπαιδευτικοί που δεν ςυγκζντρωςαν τθ 

βακμολογικι βάςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 2, κατά τθ ςειρά που ζχουν ςτουσ τελικοφσ 

πίνακεσ κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν του διαγωνιςμοφ του Α.Σ.Ε.Ρ.. Για τθ ςειρά κατάταξθσ 

υπολογίηονται οι μονάδεσ του άρκρου 3. 

4. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρζπουν τθν πρόςλθψθ 

προςωρινοφ αναπλθρωτι ςε ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, προςλαμβάνονται, με αίτθςι τουσ, ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί με ςχζςθ εργαςίασ 

ιδιωτικοφ δικαίου. 

5. Η πρόςλθψθ ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ γίνεται με βάςθ ενιαίο πίνακα ωρομιςκίων που ςυντάςςεται για 

κάκε ςχολικό ζτοσ κατά περιφερειακι διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ και ςτον οποίο κατατάςςονται 

οι εκπαιδευτικοί κατά τθ ςειρά που ζχουν ςτουσ τελικοφσ πίνακεσ κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν 

του διαγωνιςμοφ του Α.Σ.Ε.Ρ. υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτοί ζχουν υποβάλει αίτθςθ για 

πρόςλθψθ ςτθν περιοχι όπου πραγματοποιείται θ πρόςλθψθ. 

6. Αν οι εγγεγραμμζνοι ςτον ωσ άνω πίνακα δεν επαρκοφν, θ πρόςλθψθ ωρομίςκιων 

εκπαιδευτικϊν γίνεται με βάςθ ςυμπλθρωματικό πίνακα, ο οποίοσ ςυντάςςεται για κάκε 

ςχολικό ζτοσ και ςτον οποίο κατατάςςονται οι υποψιφιοι εκπαιδευτικοί που δεν 

ςυγκζντρωςαν τθ βακμολογικι βάςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 2, κατά τθ ςειρά που 

ζχουν ςτουσ τελικοφσ πίνακεσ κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν του διαγωνιςμοφ του Α.Σ.Ε.Ρ.. Για τθ 

ςειρά κατάταξθσ υπολογίηονται οι μονάδεσ του άρκρου 3. 

7. Η υπθρεςία που προςφζρκθκε με τθν ιδιότθτα του αναπλθρωτι ι του ωρομιςκίου ςε 

ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ λογίηεται ωσ πραγματικι δθμόςια 

εκπαιδευτικι υπθρεςία και λαμβάνεται υπόψθ μετά το μόνιμο διοριςμό τουσ ςτθ δθμόςια 

εκπαίδευςθ και για τθ βακμολογικι τουσ εξζλιξθ. 

8. Η πρόςλθψθ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςτθ Σιβιτανίδειο 

Δθμόςια Σχολι Τεχνϊν και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν 

αναγκϊν γίνεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ από τουσ πίνακεσ των 

παραγράφων 2 και 5 αντίςτοιχα. 

9. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, που 

δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ορίηονται οι προκεςμίεσ, τα δικαιολογθτικά, 

ο τρόποσ ελζγχου τουσ, ο αρικμόσ των 



δθλϊςεων προτίμθςθσ, θ διαδικαςία κατάρτιςθσ και οριςτικοποίθςθσ των πινάκων 

αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων, τα όργανα πρόςλθψθσ και τοποκζτθςθσ και κάκε άλλθ ςχετικι 

λεπτομζρεια. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 17 του 

ν. 1566/1985. 

 

Τα ςχετικά με τθν προχπθρεςία διαλαμβάνονται ςτο άρκρο 6 του ίδιου νόμου. Συγκεκριμζνα, 

ςτθν υποπαράγραφο αϋ τθσ παραγράφου 34 του άρκρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Αϋ), 

όπωσ θ παράγραφοσ αυτι αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 2 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Αϋ), 

προςτίκενται περιπτϊςεισ ιεϋ και ιςτϋ ωσ εξισ: 

«ιε) ςτισ ςχολζσ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ Τ.Ε.Ε. του Οργανιςμοφ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και 

Κατάρτιςθσ (Ο.Τ.Ε.Κ.), 

ιςτ) ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Απροςάρμοςτων Ραίδων Κριτθσ, μετά τθν 

υπαγωγι τουσ ςτο Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 30 του ν3699/2008 (ΦΕΚ 199 Αϋ), για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων για άτομα με 

ειδικζσ ανάγκεσ (Α.Μ.Ε.Α.).» 

Στθν υποπαράγραφο βϋ τθσ ίδιασ παραγράφου, εξάλλου, προςτίκενται περιπτϊςεισ vii) και viii) 

ωσ εξισ: 

«vii) τo Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ., 

viii) το Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων για τθν υλοποίθςθ 

προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Απροςάρμοςτων 

Ραίδων Κριτθσ». 

Μια ςειρά ρυκμίςεων αφορά το άρκρο 7 του νόμου, «Ρρογραμματιςμόσ πλιρωςθσ κζςεων». 

Οι ρυκμίςεισ αυτζσ προβλζπουν τα εξισ:  

1. O προςδιοριςμόσ των κενϊν κζςεων, των λειτουργικϊν αναγκϊν και των τυχόν 

υπεραρικμιϊν με ςκοπό το διοριςμό μόνιμων ι τθν πρόςλθψθ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και 

ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςτθν πρωτοβάκμια και τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, κακϊσ και 

τισ μετακζςεισ, τισ μετατάξεισ και τισ αποςπάςεισ μόνιμων εκπαιδευτικϊν γίνεται μζςω τθσ 

διαδικαςίασ που ορίηεται ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. 

2. Σε κάκε ςχολικι μονάδα με ευκφνθ του διευκυντι τθσ καταγράφονται, ειςάγονται ςτο 

θλεκτρονικό ςφςτθμα και, όποτε επζλκει μεταβολι, επικαιροποιοφνται ςτοιχεία όπωσ τα 

τμιματα που λειτουργοφν, ο αρικμόσ των μακθτϊν κατά τάξθ, τμιμα, κατεφκυνςθ ι άλλθ 

ενότθτα, οι κζςεισ εκπαιδευτικϊν, το ονοματεπϊνυμο και το υποχρεωτικό ωράριο των 

εκπαιδευτικϊν που τισ κατζχουν, ο αρικμόσ των εκπαιδευτικϊν που ανικουν ςτθ ςχολικι 

μονάδα και ο αρικμόσ των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςε αυτιν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, 

θ ομάδα ςχολείων ςτθν οποία ανικει θ ςχολικι μονάδα, θ τυχόν δεφτερθ ειδικότθτα των 

εκπαιδευτικϊν, θ δυνατότθτα διδαςκαλίασ μακθμάτων με δεφτερθ ανάκεςθ και οι κενζσ 

κζςεισ που προβλζπεται ότι κα προκφψουν μζχρι τισ 31 Αυγοφςτου του ζτουσ 

πραγματοποίθςθσ των μετακζςεων λόγω αυτοδίκαιθσ αποχϊρθςθσ ι παραίτθςθσ 

εκπαιδευτικϊν από τθν υπθρεςία. 

3. Στο επίπεδο τθσ διεφκυνςθσ εκπαίδευςθσ τα ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 

ελζγχονται και οριςτικοποιοφνται με ευκφνθ του διευκυντι τθσ. 



4. Εντόσ του πρϊτου διμινου κάκε ζτουσ και οπωςδιποτε πριν τον προςδιοριςμό των κενϊν 

κζςεων και των λειτουργικϊν αναγκϊν κακορίηεται, με απόφαςθ του διευκυντι εκπαίδευςθσ, 

ο αρικμόσ των τμθμάτων, τάξεων, 

κατευκφνςεων ι άλλων ενοτιτων που κα λειτουργιςουν το επόμενο ςχολικό ζτοσ ςε κάκε 

ςχολικι μονάδα τθσ οικείασ βακμίδασ. Η απόφαςθ αυτι μπορεί να τροποποιείται μόνο για 

εξαιρετικοφσ λόγουσ με απόφαςθ του περιφερειακοφ διευκυντι εκπαίδευςθσ μζχρι τθν 1θ 

Σεπτεμβρίου του ίδιου ζτουσ. 

5. Ο προςδιοριςμόσ των κενϊν κζςεων και των λειτουργικϊν αναγκϊν γίνεται από τον 

διευκυντι εκπαίδευςθσ φςτερα από γνϊμθ του περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου 

αφοφ λθφκοφν υπόψθ τα ςτοιχεία των παραγράφων 2 και 3. 

6. Σε εκπαιδευτικό που κατζχει πτυχίο ςε διαφορετικό γνωςτικό αντικείμενο αποδίδεται 

δεφτερθ ειδικότθτα με απόφαςθ του διευκυντι εκπαίδευςθσ, φςτερα από αίτθςι του και 

πρόταςθ του ανϊτερου περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. Με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ, προςδιορίηονται τα ειδικότερα κριτιρια και θ διαδικαςία απόδοςθσ τθσ 

δεφτερθσ ειδικότθτασ ςε εκπαιδευτικοφσ. 

7. Κατά περιοχι μετάκεςθσ και κατά κλάδο, προκειμζνου για τουσ πίνακεσ τθσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, και κατά περιοχι μετάκεςθσ, κακϊσ και κατά κλάδο και ειδικότθτα, προκειμζνου 

για τουσ πίνακεσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, καταρτίηονται οι τελικοί πίνακεσ οργανικισ 

ςφνκεςθσ διδακτικοφ προςωπικοφ. Οι πίνακεσ αυτοί καταρτίηονται από τισ οικείεσ διευκφνςεισ 

προςωπικοφ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων, οι οποίεσ λαμβάνουν υπόψθ τισ προτάςεισ των περιφερειακϊν διευκυντϊν 

και τθ γνϊμθ των κεντρικϊν υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Ρ.Ε.-Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.). Στουσ πίνακεσ 

καταγράφεται ο αρικμόσ των υπεράρικμων εκπαιδευτικϊν. 

Κατά τθ διαδικαςία αυτι λαμβάνονται υπόψθ: 

- τα κενά και οι υπεραρικμίεσ κατά περιοχι μετάκεςθσ όπωσ αποτυπϊκθκαν με τθ διαδικαςία 

τθσ παραγράφου 5, 

- οι κζςεισ που προκφπτουν από ιδρφςεισ ι προαγωγζσ ςχολείων ι άλλθ μεταβολι τθσ 

οργανικότθτασ των ςχολικϊν μονάδων, 

- οι αποςπάςεισ εκπαιδευτικϊν ςε αναγνωριςμζνα ελλθνικά ςχολεία του εξωτερικοφ, που 

ζχουν κοινοποιθκεί ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κατά το χρόνο ςφνταξθσ των ςχετικϊν πινάκων. Αν 

οι αποςπάςεισ δεν ζχουν ολοκλθρωκεί, τα κενά υπολογίηονται για τισ μετακζςεισ του 

επόμενου ςχολικοφ ζτουσ. 

8. Τθν ευκφνθ ενθμζρωςθσ και ελζγχου όςων ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία των προθγοφμενων 

παραγράφων και τθσ επεξεργαςίασ των αναγκαίων ςτοιχείων ζχουν οι Διευκφνςεισ 

Ρροςωπικοφ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του 

Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. 

9. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, που 

δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ρυκμίηονται οι λεπτομζρειεσ για τθν 

εφαρμογι των διατάξεων των προθγοφμενων παραγράφων. 

10. Οι διατάξεισ του άρκρου αυτοφ εφαρμόηονται αναλόγωσ και για τθ Σιβιτανίδειο Δθμόςια 

Σχολι Τεχνϊν και Επαγγελμάτων. Για τθν εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν, όπου αναφζρεται ο 

περιφερειακόσ διευκυντισ εκπαίδευςθσ ι ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ νοείται το Διοικθτικό 



Συμβοφλιο τθσ Σχολισ και όπου αναφζρεται το περιφερειακό υπθρεςιακό ςυμβοφλιο νοείται 

το οικείο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο τθσ ίδιασ Σχολισ.» 

 

Εξάλλου, για τθν πρόςλθψθ εκπαιδευτικϊν ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ, μετά τθ λιξθ τθσ 

μεταβατικισ περιόδου τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 9, «… θ κατά τισ διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 3 του άρκρου 2 πιςτοποιθμζνθ παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια αποτελεί 

αναγκαίο τυπικό προςόν για τθν πρόςλθψθ εκπαιδευτικοφ ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ» (άρ. 8). 

 

Μια ςειρά μεταβατικϊν διατάξεων περιλαμβάνονται ςτο άρ. 9 του νόμου. Οι διάτάξεισ αυτζσ 

προβλζπουν τα εξισ:  

 

1. Κατά τθν περίοδο ζωσ και το ςχολικό ζτοσ 2011-2012 οι διοριςμοί μόνιμων εκπαιδευτικϊν 

ςτθν πρωτοβάκμια και τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ γίνονται ςε ποςοςτό 60% από τουσ 

ιςχφοντεσ πίνακεσ διοριςτζων εκπαιδευτικϊν του Α.Σ.Ε.Ρ. και ςε ποςοςτό 40% από τουσ κατά 

τθν παράγραφο 2 ενιαίουσ πίνακεσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν με πραγματικι 

προχπθρεςία. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, 

που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, μπορεί να παρατείνεται θ μεταβατικι 

περίοδοσ του προθγοφμενου εδαφίου ζωσ τθ διενζργεια του πρϊτου διαγωνιςμοφ του Α.Σ.Ε.Ρ. 

κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 

2. Οι ενιαίοι πίνακεσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν που ιςχφουν κατά τθ 

δθμοςίευςθ του νόμου αυτοφ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ παφουν να τροφοδοτοφνται 

με νζα ςτοιχεία προχπθρεςίασ από τθν 1θ Ιουλίου 2010 και ιςχφουν μζχρι τθν κατάρτιςθ των 

πινάκων που προβλζπονται ςτο άρκρο 3. 

3. Οι προςλιψεισ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων ςτθν πρωτοβάκμια και τθ 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ κατά τθν περίοδο ζωσ και το ςχολικό ζτοσ 2011-2012 γίνονται από 

τουσ πίνακεσ τθσ παραγράφου 2. Η διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου ιςχφει και για τισ 

προςλιψεισ ςτθ Σιβιτανίδειο Δθμόςια Σχολι Τεχνϊν και Επαγγελμάτων, κακϊσ και ςτα 

εκκλθςιαςτικά γυμνάςια και ςτα γενικά εκκλθςιαςτικά λφκεια. 

4. Στθν εξαιρετικι περίπτωςθ τθσ εξάντλθςθσ ενόσ ι περιςςότερων πινάκων τθσ παραγράφου 2 

ςυντάςςονται αντιςτοίχωσ πίνακεσ με ςειρά κατάταξθσ βάςει του χρόνου κτιςθσ του πτυχίου 

και, εφόςον ο χρόνοσ αυτόσ ςυμπίπτει για περιςςότερουσ υποψθφίουσ, λαμβάνονται υπόψθ 

διαδοχικά ο βακμόσ του πτυχίου και θ βακμολογία τουσ ςε διαγωνιςμό του Α.Σ.Ε.Ρ.. 

5. Στουσ τελικοφσ πίνακεσ κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν που κα ςυνταχκοφν μετά τθν ζκδοςθ των 

αποτελεςμάτων του πρϊτου μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ και του επόμενου 

διαγωνιςμοφ του Α.Σ.Ε.Ρ. εντάςςονται, κατ’ εξαίρεςθ, και: α) όςοι ςτισ 1.7.2010 κα ζχουν 

ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον εικοςιτετράμθνθ (24μθνθ) προχπθρεςία και περιλαμβάνονται 

ςτουσ πίνακεσ τθσ παραγράφου 2 και β) οι μζχρι τθν κατάρτιςθ των πινάκων αυτϊν 

απολυόμενοι εκπαιδευτικοί από ιδιωτικά ςχολεία, λόγω κατάργθςθσ των ςχολείων αυτϊν, που 

ςτισ 1.7.2010 κα ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον εικοςιτετράμθνθ (24μθνθ) προχπθρεςία. Οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί κεωρείται ότι ζχουν ςυγκεντρϊςει μζςο όρο βακμολογίασ πενιντα (50) 

μονάδεσ, ζςτω και αν δεν κα ζχουν πετφχει τθ βακμολογικι βάςθ ςε διαγωνιςμό του Α.Σ.Ε.Ρ.. 

Αν ζχουν λάβει μζροσ ςε διαγωνιςμό και ζχουν ςυγκεντρϊςει μζςο όρο βακμολογίασ πάνω 

από πενιντα (50) μονάδεσ, λαμβάνεται υπόψθ αυτόσ ο βακμόσ. 



6. Για τον πρϊτο μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ και τον επόμενο διαγωνιςμό του 

Α.Σ.Ε.Ρ. εξακολουκοφν να εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ περί παιδαγωγικισ και 

διδακτικισ επάρκειασ, παράλλθλα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 3 και 4 του άρκρου 2 του 

παρόντοσ νόμου οι οποίεσ κα ιςχφουν εφεξισ. 

7. Ρροχπθρεςία που κα αποκτθκεί μετά τθν 1θ Σεπτεμβρίου 2010 λαμβάνεται υπόψθ για τουσ 

τελικοφσ πίνακεσ του διαγωνιςμοφ του άρκρου 3 μόνον εφόςον θ πρόςλθψθ ζγινε από τουσ 

ενιαίουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν τθσ παραγράφου 2 ι από τουσ τελικοφσ πίνακεσ του άρκρου 3. 

Από τθν προχπόκεςθ του προθγοφμενου εδαφίου εξαιρείται θ προχπθρεςία των 

εκπαιδευτικϊν των ιδιωτικϊν ςχολείων πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και τθσ 

περίπτωςθσ ιδϋ τθσ υποπαραγράφου αϋ τθσ παραγράφου 34 του άρκρου 6 του ν. 3027/2002, 

όπωσ ιςχφει. 

8. Μζχρι και το ςχολικό ζτοσ 2014-2015 όςοι εκπαιδευτικοί ςυμπλιρωςαν τθν 30ι Ιουνίου 

2008 πραγματικι προχπθρεςία τουλάχιςτον τριάντα (30) μθνϊν προςωρινοφ αναπλθρωτι ι 

ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ ςε δθμόςια ςχολεία πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ραιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, 

διορίηονται επιπλζον, εφόςον υπάρχουν εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και δεν ζχουν διοριςτεί κατά 

τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, κατά ςειρά που εξαρτάται από τθν προαναφερκείςα 

ςυνολικι 

προχπθρεςία. Ο αρικμόσ των διοριηομζνων ανά ςχολικόζτοσ και κατά κλάδο και ειδικότθτα 

κακορίηεται με απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ραιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων. 

9. Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 5 του ν. 3687/2008 καταργείται. Η παράγραφοσ 2 του ίδιου 

άρκρου ιςχφει μζχρι τθν κατάρτιςθ του πρϊτου πίνακα του άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου. 

10. Μζχρι τθ διενζργεια του πρϊτου διαγωνιςμοφ του Α.Σ.Ε.Ρ. κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ 

νόμου, με απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων κακορίηεται, με βάςθ τισ υφιςτάμενεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ο αρικμόσ των 

διοριηόμενων εκπαιδευτικϊν ανά ςχολικό ζτοσ και κατά κλάδο και ειδικότθτα από κακεμία από 

τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: α) γονείσ περιςςότερων των τριϊν τζκνων που είναι ανιλικα ι 

υπθρετοφν τθ ςτρατιωτικι τουσ κθτεία ι ςπουδάηουν, που ζχουν τα τυπικά προςόντα 

διοριςμοφ, 

β) εκπαιδευτικοί με ποςοςτό μόνιμθσ αναπθρίασ 67% και άνω, εφόςον ςυμπλθρϊνουν 

τουλάχιςτον δϊδεκα μινεσ πραγματικισ προχπθρεςίασ προςωρινοφ αναπλθρωτι ι 

ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ ςε δθμόςια ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, 

γ) εκπαιδευτικοί γονείσ τζκνων με ποςοςτό μόνιμθσ αναπθρίασ 67% και άνω, εφόςον 

ςυμπλθρϊνουν τουλάχιςτον δϊδεκα μινεσ πραγματικισ προχπθρεςίασ προςωρινοφ 

αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ ςε δθμόςια ςχολεία πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων και δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αϋ 

τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 13 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Αϋ), όπωσ αντικαταςτάκθκε από 

τθν παράγραφο 1 του άρκρου 5 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Αϋ). Οι εκπαιδευτικοί των 

κατθγοριϊν αυτϊν, εφόςον ζ- χουν αποκτιςει τθν αντίςτοιχθ ιδιότθτα μζχρι 30 Ιουνίου κάκε 

ζτουσ, διορίηονται κατά ςειρά που εξαρτάται από τα ακαδθμαϊκά κριτιρια, τθν προχπθρεςία 



τουσ ωσ εκπαιδευτικϊν και τα κοινωνικά κριτιρια, ςφμφωνα με τισ περιπτϊςεισ βϋ, γϋ και δϋ 

του άρκρου 3 που εφαρμόηονται αναλόγωσ. 

11. Ο πρϊτοσ μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου διαγωνιςμόσ του Α.Σ.Ε.Ρ. για τουσ 

κλάδουσ ΡΕ 61 (Νθπιαγωγϊν Ε.Α.Ε.) και ΡΕ 71 (Δαςκάλων Ε.Α.Ε.) κα πραγματοποιθκεί 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν κατά τθ δθμοςίευςθ του νόμου αυτοφ ςτθν Εφθμερίδα 

τθσ Κυβερνιςεωσ. 

12. Μζχρι τθ διενζργεια του πρϊτου διαγωνιςμοφ του Α.Σ.Ε.Ρ. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ νόμου, ο νεοδιοριηόμενοσ εκπαιδευτικόσ τθσ πρωτοβάκμιασ ι τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ τίκεται ςτθ διάκεςθ τθσ οικείασ διεφκυνςθσ εκπαίδευςθσ και τοποκετείται 

προςωρινά με απόφαςθ του διευκυντι εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του οικείου 

περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου ςε κενι κζςθ ςχολικισ μονάδασ τθσ περιοχισ και 

οριςτικά ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ διετίασ κατά τθ διαδικαςία των μετακζςεων εντόσ τθσ ίδιασ 

περιοχισ, όπωσ ορίηεται ςτισ οικείεσ διατάξεισ. Ο χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ ςε ςχολικι 

μονάδα τθσ περιοχισ τθσ πρϊτθσ τοποκζτθςθσ μετά το διοριςμό δεν μπορεί να είναι 

μικρότεροσ των τριϊν ετϊν. Ο τρίτοσ χρόνοσ τθσ υπθρεςίασ μοριοδοτείται με το διπλάςιο του 

αρικμοφ μονάδων μετάκεςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ όπου υπθρετεί ο νεοδιοριηόμενοσ. 

13. Η παράγραφοσ 3 του άρκρου 1 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Αϋ), οι παράγραφοι 1 ζωσ 3 του 

άρκρου 62 του ν. 1566/1985 και θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 4 του π.δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Αϋ) 

καταργοφνται. 

14. Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 62 του ν. 1566/1985 εξακολουκοφν να ιςχφουν 

για τουσ ιδιωτικοφσ εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι τθν 1θ Ιουλίου 2010 ζχουν ςυμπλθρϊςει 

τουλάχιςτον εξαετι υπθρεςία και οι οποίοι απολφονται φςτερα από τθν θμερομθνία αυτι 

λόγω κατάργθςθσ των ιδιωτικϊν ςχολικϊν μονάδων ςτισ οποίεσ εργάηονται, εφόςον δεν ζχουν 

αξιολογθκεί αρνθτικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίηονται κατά ςειρά που εξαρτάται από τα 

ακαδθμαϊκά κριτιρια, τθν προχπθρεςία τουσ ωσ εκπαιδευτικϊν και τα κοινωνικά κριτιρια 

ςφμφωνα με τισ περιπτϊςεισ βϋ, γϋ και δϋ του άρκρου 3 που εφαρμόηονται αναλόγωσ. Με 

απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων 

κακορίηεται, με βάςθ τισ υφιςτάμενεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ο αρικμόσ των εκπαιδευτικϊν 

που διορίηονται ανά ςχολικό ζτοσ και κατά κλάδο και ειδικότθτα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

παροφςασ παραγράφου. 

 

Κριτικι ςτισ νζεσ περί διοριςμοφ κ.λπ. διατάξεισ  
 

ΤΟ νζο ςφςτθμα διοριςμοφ των εκπαιδευτικϊν ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ αξιοποιεί τθ ςυγκυρία 

και ειδικότερα τθν τρζχουςα οικονομικι κρίςθ, για να διαςφαλίςει τθν επιδείνωςθ των μζχρι ςιμερα 

ιςχυουςϊν διαδικαςιϊν διοριςμοφ. Ουςιαςτικά, οι νζεσ ρυκμίςεισ δθμιουργοφν μια ςειρά ςοβαρά 

εμπόδια για τθν είςοδο των εκπαιδευτικϊν ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ: πιςτοποιθτικό παιδαγωγικισ 

κατάρτιςθσ, διαγωνιςμόσ χωρίσ προκιρυξθ κζςεων, διετισ δοκιμαςτικι περίοδοσ κ.λπ.. Και όλα αυτά, 

για να νομιμοποιθκεί μια προειλθμμζνθ απόφαςθ, θ ςθμαντικι μείωςθ των προςλιψεων για τα 

επόμενα χρόνια.  

 Θ κεςμοκζτθςθ του Ριςτοποιθτικοφ Ραιδαγωγικισ Κατάρτιςθσ, ςε αυτό το πλαίςιο, 
φαίνεται πωσ αξιοποιείται για να επικυρϊςει τθν  αποςφνδεςθ του πτυχίου από κάκε 
επαγγελματικό δικαίωμα και να διευκολφνει τθ διαχείριςθ τθσ μεγάλθσ ζλλειψθσ αντιςτοίχιςθσ 



ανάμεςα ςτθν προςφορά και ςτθ ηιτθςθ. Επιδιϊκεται, ουςιαςτικά, μια πρϊιμθ διάκριςθ των 
φοιτθτϊν των τριτοβάκμιων ιδρυμάτων ςε όςουσ κα ζχουν απλϊσ το πτυχίο μιασ ςχολισ και 
ςε όςουσ κα ζχουν το δικαίωμα να εξαςκιςουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικοφ.  
Ραράλλθλα είναι ςίγουρο ότι πολφ γριγορα κα ανοίξει ο δρόμοσ για τθν ιδιωτικι 
πρωτοβουλία ςτον τομζα του Ριςτοποιθτικοφ Ραιδαγωγικισ Κατάρτιςθσ όπωσ φαίνεται και 
από τισ άμεςεσ αντιδράςεισ κάποιων φορζων και παραγόντων που ζχουν ιδθ αναπτφξει 
ςχετικι δραςτθριότθτα. Τθν άποψθ αυτι επιςθμαίνουν επίςθσ το «Συντονιςτικό Ωρομίςκιων 
Εκπαιδευτικϊν» και θ «Ρανελλινια Ζνωςθ Αδιόριςτων Εκπαιδευτικϊν» ςε ςχετικι 
ανακοίνωςι τουσ.  
Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ςυνθγοροφν, μεταξφ άλλων, και τα εξισ δεδομζνα: 
(α) θ διακθρυγμζνθ πρόκεςθ τθσ κυβζρνθςθσ να περιορίςει ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό τισ 
δθμόςιεσ δαπάνεσ για τθν εκπαίδευςθ,  
(β) ο μεγάλοσ αρικμόσ των υποψιφιων εκπαιδευτικϊν που κα ςτραφοφν προσ τθν απόκτθςθ 
του πιςτοποιθτικοφ, και  
(γ) θ ςχετικι απροκυμία αλλά και οι ζντονεσ τριβζσ ςτο εςωτερικό πολλϊν πανεπιςτθμιακϊν 
ςχολϊν και τμθμάτων που καλοφνται να αναλάβουν τθν ευκφνθ παροχισ του πιςτοποιθτικοφ 
παιδαγωγικισ επάρκειασ.  
 
Οι αντιδράςεισ των εκπαιδευτικϊν φορζων 
 
Θ ΟΛΜΕ ςε ςχετικι ανακοίνωςι τθσ (14-4-2010) για το λεγόμενο «Εκπαιδευτικό 
Ρολυνομοςχζδιο» τόνιςε τθν αντίφαςθ που το χαρακτθρίηει: ενϊ δθλϊνεται ότι φιλοδοξία του 
είναι να «αναβακμίςει το ρόλο του εκπαιδευτικοφ», δεν αςχολείται κακόλου με τα αναγκαία 
μζτρα ςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ και του ζργου του: «τθν αναγκαιότθτα τθσ κακιζρωςθσ 
ετιςιασ επιμόρφωςθσ, τθν μιςκολογικι, επιςτθμονικι και εργαςιακι αναβάκμιςι του».  
·      Ειδικότερα για τισ διαδικαςίεσ διοριςμοφ των εκπαιδευτικϊν θ ΟΛΜΕ επιςιμανε κατά τθ 
φάςθ ςυηιτθςθσ του νομοςχεδίου ςτθ Βουλι τα εξισ ςθμεία:  
 

1. Η κεςμοκζτθςθ του νζου ςυςτιματοσ διοριςμϊν δθμιουργεί μεγάλθ αναςτάτωςθ ςε 
δεκάδεσ χιλιάδεσ εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ ανατρζπονται βίαια, για μια ακόμθ φορά, οι 
υπάρχουςεσ διαδικαςίεσ και αντιμετωπίηεται ο εκπαιδευτικόσ ωσ «αναλϊςιμο προϊόν».  

2. Η περίφθμθ μεταβατικι περίοδοσ των 2 ετϊν δεν ζχει ουςιαςτικό νόθμα, κακϊσ ζχει 
νομοκετθκεί θ δραματικι μείωςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ διοριςμϊν.   

3. Η επιτυχία ςτο διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ δεν οδθγεί ςτο διοριςμό, αλλά ςε μια λίςτα 
αναμονισ πικανοφ διοριςμοφ για λίγουσ.  

4. Ο πραγματικόσ ςτόχοσ αλλαγισ του ςυςτιματοσ διοριςμϊν είναι θ μείωςθ του αρικμοφ 
των διοριηόμενων εκπαιδευτικϊν.   

5. Πχι μόνο διατθρείται ο απαράδεκτοσ κεςμόσ του ωρομιςκίου αλλά 
«ωρομιςκοποιείται» ο κεςμόσ του αναπλθρωτι (ειςάγεται ο «κεςμόσ του αναπλθρωτι 
με μειωμζνο ωράριο».  

6. Επικρίνεται θ υποχρεωτικι παραμονι των εκπαιδευτικϊν για μια τριετία ςτθν οργανικι 
κζςθ του πρϊτου διοριςμοφ.  

7. Με τθ διαδικαςία του «δόκιμου εκπαιδευτικοφ» προωκείται θ ουςιαςτικι 
αμφιςβιτθςθ τθσ μόνιμθσ εργαςίασ του νζου εκπαιδευτικοφ, κακϊσ θ παραμονι του 
ςτθν εκπαίδευςθ κα κρίνεται από τθν ζκκεςθ του «Αξιολογθτι» για το εάν είναι ικανόσ 
για εκπαιδευτικόσ ι όχι.  

8. Γενικότερα, τισ κατά καιροφσ διακθρφξεισ για διαβοφλευςθ, διάλογο κ.λπ.,  και ςτθν 
περίπτωςθ του νόμου αυτοφ δεν υπιρξε ουςιαςτικι διαπραγμάτευςθ με τθν ΟΛΜΕ. 

 



Προτάςεισ τθσ ΟΛΜΕ 
 

Από το ςφνολο των προτάςεων τθσ ΟΛΜΕ που ζγιναν αποδεκτζσ από τθ Γ.Σ. Ρροζδρων τθσ 

7/5/2010 (βλ. ΟΛΜΕ: «Τα κυβερνθτικά μζτρα και οι επιπτϊςεισ τουσ ςτθν εκπαίδευςθ και τον 

εκπαιδευτικό. Θ απάντθςθ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ») παρακζτουμε ςτθ ςυνζχεια 

εκείνεσ που ζχουν πιο άμεςθ ςχζςθ με το ςφςτθμα διοριςμοφ των εκπαιδευτικϊν. 

 

1. Άμεςθ αφξθςθ των δαπανϊν για τθν παιδεία ςτο 5% τουλάχιςτον του ΑΕΡ ι ςτο 15% 
του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. Πχι ςτισ περικοπζσ του προχπολογιςμοφ για τθν 
παιδεία. 

2. Να μθ γίνει καμιά αλλαγι ςτο ςφςτθμα διοριςμϊν μζχρι να διοριςτοφν ωσ μόνιμοι όλοι 
όςοι βρίςκονται ςτουσ πίνακεσ προχπθρεςίασ. Στακερι και μόνιμθ εργαςία ςτθν 
εκπαίδευςθ.  

3. Κατάργθςθ ΑΜΕΣΑ του κεςμοφ του ωρομιςκίου.  
4. Ρεριοριςμόσ των προςλιψεων αναπλθρωτϊν αυςτθρά ςτισ περιπτϊςεισ πραγματικισ 

αναπλιρωςθσ (όπωσ και ο ν. 1566/85 ορίηει).  
5. 12μθνθ ςφμβαςθ για τουσ αναπλθρωτζσ με πλιρθ εργαςιακά δικαιϊματα. 
6. Υπογραφι κλαδικισ Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ για το εργαςιακό κακεςτϊσ και τισ 

υπθρεςιακζσ μεταβολζσ των εκπαιδευτικϊν ςφμφωνα με τισ κζςεισ τθσ ΟΛΜΕ.  
7. Νομοκετικι ρφκμιςθ τϊρα για ανϊτατο όριο μακθτϊν/-τριϊν ςτο τμιμα το 25, 20 ςτισ 

κατευκφνςεισ και 10 μακθτζσ ανά κακθγθτι ςτα εργαςτιρια. 

Σε παρόμοιες καηεσθύνζεις γενικά κινήθηκε και η Διδαζκαλική Ομοζπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ). 

Έηζι, ζηο ειζηγηηικό κείμενό ηης ενόψει ηης 79θσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ ΔΟΕ (που 

προςδιορίςτθκε για το διάςτθμα 22 - 24  Λουνίου 2010) τονίηει πωσ «… ο πραγματικόσ λόγοσ 

που το Υπ. Ραιδείασ προωκεί τθν αλλαγι του ςυςτιματοσ προςλιψεων είναι  θ δραματικι 

μείωςθ των διοριςμϊν μονίμων εκπαιδευτικϊν τα αμζςωσ επόμενα χρόνια». Εξάλλου, 

αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ςτακερότθτασ που κατζκεςε θ κυβζρνθςθ ςτθν Ε.Ε. και το οποίο 

προβλζπει «ςθμαντικι μείωςθ των προςλιψεων εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (μονίμων κατά 50%, από 6.000 ςε 3.000 και αναπλθρωτϊν κατά 

70-80% από 11.000 ςε 3 - 4.000)». 

Οι επιπτϊςεισ αυτισ τθσ πολιτικισ, κατά τθ ΔΟΕ, αναμζνεται να είναι: περιςςότερα κενά ςτα 

ςχολεία, μεγάλθ αφξθςθ των προςλιψεων ωρομιςκίων, πίεςθ ςτα ςχολεία για δθμιουργία 

τμθμάτων με υπεράρικμουσ μακθτζσ και πιζςεισ ςτο ωράριο των μονίμων εκπαιδευτικϊν. 

Ανάμεςα ςτισ διεκδικιςεισ που προβάλλει θ ΔΟΕ, ςφμφωνα με το ίδιο κείμενο, είναι και οι 

εξισ: 

 Καμιά αλλαγι ςτον τρόπο πρόςλθψθσ των εκπαιδευτικϊν (60% ΑΣΕΡ - 40% ενιαίοσ 
πίνακασ)  

 Καμιά μείωςθ ςτουσ διοριςμοφσ των εκπαιδευτικϊν  
 Ρρόβλεψθ για μόνιμο διοριςμό των αποφοίτων των τμθμάτων Ειδικισ Αγωγισ με βάςθ 

το ιςχφον ςφςτθμα.  
 Κατάργθςθ τθσ ωρομιςκίασ. Να ςυςτακοφν νζεσ οργανικζσ κζςεισ για κάκε αναγκαίο 

εκπαιδευτικό ζργο ςτα ςχολεία και να καλυφκοφν με μαηικοφσ μόνιμουσ διοριςμοφσ.  



 Να μειωκεί το διδακτικό ωράριο όλων των εκπαιδευτικϊν, από το Νθπιαγωγείο ζωσ και 
το Λφκειο, ςτα επίπεδα τθσ δευτεροβάκμιασ. Ο κλάδοσ διεκδικεί, το ωράριο των 
εκπαιδευτικϊν να κακορίηεται ενιαία για όλουσ, με βάςθ τα χρόνια υπθρεςίασ και όχι 
από τον τφπο του ςχολείου ςτο οποίο υπθρετεί ο εκπαιδευτικόσ.  

 Συνεχζσ και μθ ελαςτικό ωράριο των εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  
 Εκπαιδευτικόσ που ςυμπλθρϊνει τουλάχιςτον 18 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ ςτο ίδιο ςχολείο 

να μθ μετακινείται για ςυμπλιρωςθ του ωραρίου ςε άλλο ςχολείο. Τισ υπόλοιπεσ ϊρεσ 
μζχρι τθν πλιρθ ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ του ωραρίου να τισ διακζτει για τθν 
ανάπτυξθ άλλων δραςτθριοτιτων ςτο ίδιο ςχολείο.  

 Ο χρόνοσ επίβλεψθσ κατά τθ διάρκεια του φαγθτοφ των μακθτϊν ςτα πιλοτικά 
ολοιμερα ςχολεία κεωρείται ωσ χρόνοσ διδακτικοφ ωραρίου. Αυτονόθτο είναι ότι το 
μζτρο αυτό πρζπει να επεκτακεί και ςτα ςχολεία που λειτουργοφν με ολοιμερα 
τμιματα.  

 Μείωςθ ςτο μιςό του διδακτικοφ ωραρίου των διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων που 
είναι ολοιμερα. Ο διευκυντισ να διδάςκει από 3 μζχρι 6 ϊρεσ, ανάλογα με τον τφπο 
του ςχολείου. Ραράλλθλα να μειωκεί το ωράριο και των υποδιευκυντϊν και ανάλογα 
με τον τφπο του ςχολείου να γίνει από 12 μζχρι 15 ϊρεσ.  

 Αποηθμίωςθ των ολιγοκεςιτϊν ςυναδζλφων για τισ περιςςότερεσ ϊρεσ που εργάηονται 
και κάλυψθ των κενϊν με υπερωριακι αποηθμίωςθ, όπου δεν υπάρχει ο πρόςκετοσ 
δάςκαλοσ.  

 Υπάρχει ςαφισ διάκριςθ του εργαςιακοφ από το διδακτικό ωράριο. Η ανάκεςθ 
διδαςκαλίασ πζραν του υποχρεωτικοφ εβδομαδιαίου ωραρίου του εκπαιδευτικοφ ςε 
καμιά περίπτωςθ δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι εντάςςεται μζςα ςτθν υποχρζωςθ του 
εκπαιδευτικοφ για παραμονι ςτο ςχολείο, προσ παροχι άλλων υπθρεςιϊν. Η 
οποιαδιποτε δε απαςχόλθςθ των μακθτϊν ανάγεται ςτο διδακτικό ωράριο.  

 Θζςπιςθ και ςτα ολοιμερα δθμοτικά ςχολεία γραμματειακισ υποςτιριξθσ.  
 

 

 
 



Μζροσ Δεφτερο: Η διεκνισ εμπειρία  

1. Γενικά 

Τα ςυςτιματα επιλογισ και πρόςλθψθσ εκπαιδευτικϊν ζχουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθ 
λειτουργία και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ. Οι προχποκζςεισ και τα 
προςόντα που απαιτοφνται για διοριςμό ςτθν εκπαίδευςθ, τα κριτιρια αξιολόγθςθσ και 
επιλογισ και οι διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ που ακολουκοφνται ςε κάκε χϊρα ςυνδζονται άμεςα 
με τουσ ςκοποφσ, τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ, και παραπζμπουν ςτο τι 
είδουσ εκπαίδευςθ επιδιϊκεται να παραςχεκεί.  

Ταυτόχρονα, όμωσ, όπωσ επιςθμαίνουν ςχετικζσ μελζτεσ από το διεκνι χϊρο, εξυπθρετοφν και 
ζναν άλλο ςκοπό. Κακιςτοφν λιγότερο ι περιςςότερο ελκυςτικι τθν προοπτικι του 
εκπαιδευτικοφ επαγγζλματοσ. Γι’ αυτό το λόγο πρζπει να εξετάηεται προςεκτικά πϊσ 
αναμζνεται να επθρεάςει θ τρζχουςα εικόνα των εκπαιδευτικϊν μακροπρόκεςμα και 
μεςοπρόκεςμα τισ επιλογζσ των νζων όταν βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ επιλογισ επαγγζλματοσ. 
Στθ Γαλλία, π.χ., παρατθρικθκε ςτροφι πολλϊν ικανϊν πτυχιοφχων τριτοβάκμιων ιδρυμάτων 
ςε άλλεσ κατευκφνςεισ εκτόσ εκπαίδευςθσ από τθ ςτιγμι που οι διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ ςτθ 
δθμόςια εκπαίδευςθ  άλλαξαν δομι και ζγιναν πιο αυςτθρζσ  (Neave, 1998: ς. 112-113). 
Ωςτόςο, φαίνεται ότι τζτοιεσ επιπτϊςεισ εξαρτϊνται ςε ςθμαντικό βακμό και από τθν φπαρξθ 
ι όχι εναλλακτικϊν επαγγελματικϊν επιλογϊν. Αν, π.χ., θ εφρεςθ εργαςίασ είναι μια αβζβαιθ 
υπόκεςθ για τουσ πτυχιοφχουσ λόγω μιασ αγοράσ ςε μεγάλο βακμό κορεςμζνθσ, όπωσ 
ςυμβαίνει ςιμερα ςτθν Ελλάδα, τυχόν επιδείνωςθ των όρων και ςυνκθκϊν πρόςλθψθσ δεν 
είναι βζβαιο ότι κα επθρεάςει ςθμαντικά το ςυνωςτιςμό των υποψθφίων για διοριςμό ςτθν 
εκπαίδευςθ. 

Θ διαδικαςία διαμόρφωςθσ του ςϊματοσ των εκπαιδευτικϊν δεν ςυντελείται «εφάπαξ» αλλά 
ςταδιακά. Ζνα κακοριςτικό ςθμείο αυτισ τθσ διαδικαςίασ αφορά τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
αποφοίτων τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, ενϊ ζνα δεφτερο 
κακοριςτικό ςθμείο αφορά το ςθμείο «εξόδου» των πτυχιοφχων από τθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ και το πζραςμα προσ το ςχολείο ωσ το χϊρο τθσ επαγγελματικισ απαςχόλθςθσ. Σε 
αυτό το ςθμείο διακρίνονται κατά βάςθ δφο κατθγορίεσ ςυςτθμάτων ζνταξθσ: όςα βαςίηονται 
ςτα τυπικά προςόντα και όςα βαςίηονται ςε διαγωνιςμό. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, δικαίωμα να 
εργαςτοφν ωσ εκπαιδευτικοί ζχουν διακζτουν τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ τυπικά 
προςόντα. Αντίκετα, τα ςυςτιματα που βαςίηονται ςε διαγωνιςτικοφ τφπου διαδικαςίεσ 
επιλογισ και πρόςλθψθσ παρζχουν τθ δυνατότθτα πρόςλθψθσ μόνο ςε όςουσ υποψιφιουσ 
επιτυγχάνουν ςε ςχετικό διαγωνιςμό και εφόςον υπάρχουν κενζσ κζςεισ εργαςίασ (Neave, 
1998: 114). Τζτοια ςυςτιματα, ωςτόςο, ςυναντοφν εφκολα αντιρριςεισ τθσ πανεπιςτθμιακισ 
κοινότθτασ.  

Δεν λείπουν, τζλοσ, και ςυςτιματα «διπλοφ ελζγχου», τόςο ςτο ςθμείο πρόςβαςθσ ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ όςο και ςτο ςθμείο εξόδου από αυτι (Eurydice, 2002).  

2. υςτιματα επιλογισ και πρόςλθψθσ ςτισ χϊρεσ μζλθ τθσ ΕΕ 

Λίγεσ χϊρεσ ςτθν Ευρϊπθ ζχουν κεντρικοφσ (ςυγκεντρωτικοφσ) μθχανιςμοφσ που (α) 
επιτρζπουν τθν άςκθςθ ιςχυροφ ελζγχου ςτον αρικμό των προςλαμβανόμενων εκπαιδευτικϊν 
και (β) τουσ ςυνδζουν με ζνα ςφςτθμα μόνιμθσ απαςχόλθςθσ (Eurydice, 2002). Οι 
περιςςότερεσ ζχουν ζνα αρκετά αποκεντρωμζνο ςφςτθμα προςλιψεων, γνωςτό ωσ ςφςτθμα 
«ανοιχτϊν προςλιψεων» (open recruitment), όπου θ διαδικαςία εναρμόνιςθσ των 



υποψιφιων για διοριςμό εκπαιδευτικϊν με τισ προςφερόμενεσ κζςεισ πραγματοποιείται ςε 
βάςθ ςχολείου-προσ-ςχολείο. Θ ζννοια τθσ μόνιμθσ απαςχόλθςθσ είναι λιγότερο διαδεδομζνθ 
ςε αυτό το ςφςτθμα. Αυτό το ςφςτθμα επιτρζπει ςτισ εκπαιδευτικζσ αρχζσ μια πιο ευζλικτθ 
ανταπόκριςθ ςτισ διακυμάνςεισ τθσ ηιτθςθσ, ενϊ ταυτόχρονα παρζχει μεγαλφτερθ αυτονομία 
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ωσ προσ τισ επιλογζσ τθσ ςταδιοδρομίασ τουσ.  

3. Επίπεδο αρχισ που είναι αρμόδια για τισ προςλιψεισ 

Ο βακμόσ ςυγκεντρωτιςμοφ-αποκζντρωςθσ είναι από τισ πιο ςθμαντικζσ διαςτάςεισ των 
ςυςτθμάτων πρόςλθψθσ εκπαιδευτικϊν ςτθν Ευρϊπθ. Συςχετίηεται με τον τρόπο με τον οποίο 
οργανϊνονται τα επίπεδα λιψθσ απόφαςθσ. Σε αυτό το ςθμείο παρατθρείται μια μεγάλθ 
ποικιλία από χϊρα ςε χϊρα. Σε όλεσ τισ χϊρεσ το χαμθλότερο επίπεδο αρχισ αρμόδιασ για 
προςλιψεισ είναι αυτό του ςχολείου. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ εξουςία μπορεί να ανικει 
ςτον διευκυντι του ςχολείου, ςτθ ςχολικι επιτροπι ι ςτο κυβερνϊν ςϊμα ι ςυμβοφλιο (που 
ςυνίςταται από εκπροςϊπουσ των ενδιαφερόμενων μερϊν). 

 

Θ κατάςταςθ ςε ςχζςθ με το ανϊτερο επίπεδο αρχισ (authority), όπωσ και με τα ενδιάμεςα 
επίπεδα, είναι κάπωσ πιο ςφνκετθ. Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ θ αρμοδιότθτα αυτι ανατίκεται 
ςτθν κεντρικι κυβζρνθςθ (υπ. Ραιδείασ). Εξαιροφνται το Βζλγιο (όπου αρμόδιοι είναι οι 
υπουργοί των τριϊν γλωςςικϊν κοινοτιτων), θ Γερμανία (τθν ευκφνθ ζχουν οι υπουργοί των 
16 κρατιδίων / Länder), θ Λςπανία (με ευκφνθ των κυβερνιςεων των αυτόνομων κοινοτιτων, 
που υπόκεινται ςτο κεςμικό πλαίςιο που κακιζρωςε το κράτοσ ρυκμίηοντασ τθν πρόςβαςθ ςτα 
διδακτικά ςϊματα των δθμόςιων υπαλλιλων) και το Θν. Βαςίλειο (τθν ευκφνθ ζχουν οι 
αρμόδιοι υπουργοί Αγγλίασ, Ουαλίασ, Β. Λρλανδίασ και Σκοτίασ). Στθν Αυςτρία, οι κυβερνιςεισ 
των εννζα κρατιδίων (Bundesländer) και το Ομοςπονδιακό Υπουργείο Ραιδείασ, Επιςτθμϊν και 
Ρολιτιςμοφ μοιράηονται τισ ευκφνεσ για τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ ςχολείου (Haptschule και 
allgemeinbildende höhere Schule αντίςτοιχα). 

Τα ενδιάμεςα επίπεδα μπορεί να ςυνιςτοφν είτε οι τοπικζσ κυβερνιςεισ ι οι διοικθτικζσ 
διαιρζςεισ ι κλάδοι ςε τοπικι κλίμακα, που υπόκεινται ςτθν ευκφνθ τθσ ανϊτατθσ αρχισ. Οι 
διοικθτικζσ διαιρζςεισ ςε επίπεδο υπουργείου βρίςκονται ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ που 
λειτουργοφν ςε ςυνάρτθςθ με ζνα πολφ ςυγκεντρωτικό ςφςτθμα, όπωσ ςτθ Γαλλία, όπου θ 
ευκφνθ για τισ προςλιψεισ μοιράηεται ανάμεςα ςτθν ανϊτατθ αρχι (το υπουργείο αποφαςίηει 
τον αρικμό των προςφερόμενων εκπαιδευτικϊν κζςεων προσ διαγωνιςμό όπωσ και το ποιοι 
εκπαιδευτικοί νομιμοποιοφνται να ςυμμετάςχουν ςε αυτόν) και τθν ενδιάμεςθ αρχι (ο 
προϊςτάμενοσ εκπαίδευςθσ (όλων των βακμίδων) μιασ περιοχισ (recteur de l’académie) είναι 
υπεφκυνοσ να τοποκετιςει τουσ νόμιμουσ υποψθφίουσ ςτισ εκπαιδευτικζσ κζςεισ τθσ 
περιοχισ αρμοδιότθτάσ του. 

Στθ Σλοβακία, τα γραφεία περιφερειϊν και περιοχϊν αςκοφν διοίκθςθ ςε πρϊτο και δεφτερο 
επίπεδο, αντίςτοιχα. Σε άλλεσ χϊρεσ, όπωσ το Θν. Βαςίλειο (Σκοτία) και οι ςκανδιναβικζσ 
χϊρεσ, οι τοπικζσ αρχζσ ι τα δθμοτικά ςυμβοφλια παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτα εκπαιδευτικά 
ηθτιματα. Στο Θν. Βαςίλειο (Αγγλία, Ουαλία και Β. Λρλανδία) θ αρμοδιότθτα για τισ 
προςλιψεισ εκπαιδευτικϊν παρζχεται κυρίωσ ςε επίπεδο ςχολείου, με κάποια εμπλοκι των 
τοπικϊν αρχϊν. 

Στο Βζλγιο, ςτθν Λρλανδία και ςτθν Ολλανδία ο εξαρτϊμενοσ από το κράτοσ ιδιωτικόσ τομζασ 
(δθλαδι, ςχολεία που λειτουργοφν ωσ ιδιωτικά, αλλά με οικονομικι υποςτιριξθ του κράτουσ) 
λειτουργεί παράλλθλα προσ τθ δθμόςια εκπαίδευςθ. Στισ τρεισ διαφορετικζσ γλωςςικζσ 



κοινότθτεσ του Βελγίου (φλαμανδόφωνθ, γαλλόφωνθ και γερμανόφωνθ) τα αρμόδια 
διοικθτικά όργανα που εποπτεφουν τα ςχολεία ςτον εξαρτϊμενο από τθν κυβζρνθςθ ιδιωτικό 
τομζα είναι τοπικοφ επιπζδου με ιδιωτικι νομικι υπόςταςθ. Στο δθμόςιο τομζα υπάρχουν 
αντίςτοιχα διοικθτικά όργανα ταξινομθμζνα ςε ενδιάμεςο επίπεδο (για τα ςχολεία που 
εποπτεφουν οι κοινότθτεσ). Στθν Ολλανδία ςθμαντικι ευκφνθ παρζχεται ςτα ςχολεία ςε όλεσ 
τισ περιπτϊςεισ, όπωσ και ςτθν Λρλανδία, όπου θ εξαρτϊμενθ από τθν κυβζρνθςθ ιδιωτικι 
εκπαίδευςθ ανικει ςτθν ευκφνθ των επιτροπϊν διοίκθςθσ (boards of manadement) ςε ςχολικό 
επίπεδο. 

Το επίπεδο ευκφνθσ των προςλιψεων ςε διαφορετικζσ χϊρεσ μπορεί, ςυνεπϊσ, να 
κατθγοριοποιθκεί ωσ προσ το βακμό ςυγκεντρωτιςμοφ όπωσ και ωσ προσ τον τφπο τθσ 
διαδικαςίασ που είναι αποδεκτι. Ωσ προσ το δεφτερο κριτιριο, οι βαςικοί τφποι διαδικαςιϊν 
πρόςλθψθσ μποροφν να διακρικοφν ωσ εξισ: αυτζσ που διεξάγονται μζςω διαγωνιςτικϊν 
εξετάςεων, αυτζσ που διεξάγονται μζςω καταλόγων υποψθφίων (π.χ. λίςτεσ, επετθρίδεσ κ.λπ.) 
και αυτζσ που διεξάγονται με ςφςτθμα ανοιχτϊν προςλιψεων. Οι δφο πρϊτοι τφποι είναι 
ςχετικά ςυγκεντρωτικοί. Το ςφςτθμα ανοιχτϊν προςλιψεων, από τθν άλλθ, είναι 
αποκεντρωμζνο.  

Αυτζσ οι διαδικαςίεσ περιγράφονται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια. 

 

4. Σφποι μεκόδων πρόςλθψθσ 

4.1 Διαγωνιςτικζσ εξετάςεισ  

Ο όροσ «διαγωνιςτικζσ εξετάςεισ» αναφζρεται ςε δθμόςιουσ, κεντρικά οργανωμζνουσ 
διαγωνιςμοφσ για τθν επιλογι των υποψιφιων εκπαιδευτικϊν. Οι χϊρεσ που ακολουκοφν 
αυτι τθ διαδικαςία μποροφν να διακρικοφν περαιτζρω ανάλογα με το πότε πραγματοποιείται 
αυτι θ επιλογι. Οι περιςςότερεσ χϊρεσ (ςχ. 3.3) οργανϊνουν το διαγωνιςμό μετά από τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ (initial) εκπαίδευςθσ. Κάποιεσ χϊρεσ, όμωσ, οργανϊνουν το 
διαγωνιςμό πριν από τθν αρχικι εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν ι, ειδικότερα, πριν τθν 
είςοδο ςτθν τελικι φάςθ τθσ πιςτοποίθςθσ «on the job». 

Στθ Γαλλία οι υποψιφιοι/-εσ πρζπει να ολοκλθρϊςουν το δεφτερο ζτοσ ςπουδϊν τουσ ςτο 
αρμόδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα εκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν (IUFM), προκειμζνου να 
αποκτιςουν status εκπαιδευτικοφ με πλιρθ προςόντα. Θ είςοδοσ των αποφοίτων του πρϊτου 
ζτουσ των πανεπιςτθμιακϊν ςπουδϊν ςε αυτό το δεφτερο ζτοσ ρυκμίηεται μζςω ενόσ 
διαγωνιςμοφ (concourse) (CAPES ι aggrégation). Με τθ ςυμπλιρωςθ  του δεφτερου μζρουσ 
των ςπουδϊν μια επιτροπι επιλογισ προτείνει ςτον διευκυντι τθσ αρμόδιασ περιφερειακισ 
εκπαιδευτικισ αρχισ (recteur d’académie) ςε ποιουσ υποψιφιουσ πρζπει να προςφερκεί μια 
ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου (tenured teaching post) (titularisation) με status δθμόςιου 
υπαλλιλου. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ θ επιτροπι επιλογισ μπορεί να προτείνει, επίςθσ, τθν 
επζκταςθ τθσ περιόδου πιςτοποίθςθσ «ςτο επάγγελμα» («on-the-job») (ςτο IUFM) κατά ζνα 
ζτοσ, ςτο πζρασ του οποίου ο υποψιφιοσ είτε λαμβάνει μόνιμθ κζςθ ι, πολφ ςπάνια, 
απορρίπτεται. Στο Λουξεμβοφργο θ επιλογι γίνεται, επίςθσ, με διαγωνιςτικζσ εξετάςεισ ςτο 
ςθμείο ειςόδου ςτθ δοκιμαςτικι περίοδο (période probatoire). Μια τελικι εξζταςθ 
οργανϊνεται ςτο τζλοσ αυτισ τθσ περιόδου. Δεν πρόκειται για διαγωνιςτικι εξζταςθ με τθν 
ζννοια που χρθςιμοποιείται εδϊ, αλλά μάλλον για μια τελικι αποτίμθςθ (αξιολόγθςθ, 
assessment) τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ περιόδου εκπαίδευςθσ. Αν και οι υποψιφιοι κεωροφνται με 
πλιρθ προςόντα εφόςον περάςουν αυτζσ τισ εξετάςεισ, επακολουκεί μια τελικι φάςθ 



επιλογισ κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ αναλαμβάνουν ζρευνα και υποβάλλουν μια εργαςία 
(thesis) (με αυτό τον τρόπο αυξάνουν τισ προοπτικζσ μιςκοδοςίασ τουσ). 

Ζξι χϊρεσ οργανϊνουν διαγωνιςτικζσ εξετάςεισ που ακολουκοφν τθν απονομι του διπλϊματοσ 
αρχικισ (initial) εκπαίδευςθσ: Θ Ελλάδα, θ Λςπανία, θ Λταλία, θ Ρορτογαλία, θ Μάλτα και θ 
ουμανία. Σε αυτζσ τισ χϊρεσ οι υποψιφιοι/-εσ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ 
διαγωνιςτικι εξζταςθ πρζπει, πζρα από τθν κάλυψθ των γενικϊν κριτθρίων αποδοχισ (βλ. 
παρακάτω), να κατζχουν το ςφνολο των απαιτοφμενων προςόντων των εκπαιδευτικϊν. Στθν 
Ρορτογαλία, όμωσ, είναι δυνατόν να διαγωνιςτοφν και υποψιφιοι που κατζχουν τριτοβάκμιου 
επιπζδου πιςτοποίθςθ ςτο αντικείμενο ειδικότθτάσ τουσ χωρίσ εκπαιδευτικι κατάρτιςθ 
(habilitaçào própria). Πςοι από αυτοφσ επιτυγχάνουν, τουσ ηθτείται να ςυμπλθρϊςουν τθν 
κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν εντόσ δφο ετϊν προκειμζνου να γίνουν δθμόςιοι υπάλλθλοι.  

Θ επιλογι των εκπαιδευτικϊν για τθ δθμόςια εκπαίδευςθ ςτθν Ρορτογαλία (πρϊτοσ γφροσ του 
concurso) οργανϊνεται ςε εκνικι κλίμακα μζςω δφο διαγωνιςτικϊν εξετάςεων ταυτόχρονα – 
για το quardos de escola (επιλογι κζςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςε ζνα μόνο ςχολείο) και το 
quardos de zona pedagógica ( επιλογι για εκπαιδευτικά κακικοντα ςε όλα τα ςχολεία που 
ανικουν ςε μια διοικθτικι διαίρεςθ). Τα τυχόν εναπομζνοντα κενά καλφπτονται από ζνα 
δεφτερο γφρο του concurso. Αυτόσ ο δεφτεροσ γφροσ δεν οδθγεί ςε ειςαγωγι ςτο δθμόςιο 
τομζα (ςυνεπϊσ δεν είναι διαγωνιςτικι εξζταςθ με τθν ζννοια που χρθςιμοποιείται εδϊ), αλλά 
ςε εκπαιδευτικζσ ςυμβάςεισ ετιςιασ διάρκειασ (βλ. και παρακάτω). 

Ανάλογα με το πϊσ βακμολογοφνται οι υποψιφιοι ςτο εξαγόμενο του διαγωνιςμοφ, και αφοφ 
ςυνυπολογιςτοφν τα αποτελζςματα που προκφπτουν κατά τθ διάρκεια τθσ αρχικισ 
κατάρτιςθσ, απονζμονται ςτουσ υποψθφίουσ οι τελικοί βακμοί ςτθν Λταλία και τθν 
Ρορτογαλία. Στθ Μάλτα πραγματοποιοφνται κεντρικά οργανωμζνεσ ςυνεντεφξεισ με ςτόχο τθν 
αποτίμθςθ των υποψθφίων εκπαιδευτικϊν. Θ Επιτροπι Δθμόςιου Τομζα ορίηει ποςοςτϊςεισ 
για ζναν αρικμό κριτθρίων (π.χ., 30% το πτυχίο, 20% θ ςχετικι επαγγελματικι γνϊςθ, 20% θ 
ςχετικι εμπειρία, 15% τα πολιτιςτικά ενδιαφζροντα, και 15% θ προςωπικι ποιότθτα), και κάκε 
υποψιφιοσ/-α πρζπει να φτάςει τουλάχιςτον το 50% για να κεωρθκεί επιτυχϊν/-οφςα 
(καταρτίηονται χωριςτοί κατάλογοι για κάκε γνωςτικό αντικείμενο). Στθν Ελλάδα οι 
επιτυχόντεσ/-οφςεσ πρζπει να ζχουν βακμολογθκεί με το 60% κατά μζςο όρο του ςυνόλου τθσ 
βακμολόγθςθσ ςτο διαγωνιςμό. Εάν αυτό επιτευχκεί, ο/θ υποψιφιοσ/-α κατατάςςεται με 
βάςθ επιπρόςκετα κριτιρια.  

Στθν Λςπανία ο διαγωνιςμόσ διαιρείται ςε δφο φάςεισ: ςτθν πρϊτθ (fase de oposición) 
αξιολογοφνται θ γνϊςθ του περιεχομζνου του προγράμματοσ ςπουδϊν και οι διδακτικζσ 
δεξιότθτεσ, ενϊ ςτθ δεφτερθ (fase de concurso) υπολογίηονται τα ακαδθμαϊκά προςόντα (οι 
επιδόςεισ ςτθν αρχικι κατάρτιςθ, άλλεσ πιςτοποιιςεισ κ.λπ.) και θ προγενζςτερθ εμπειρία. Θ 
ςτάκμιςθ των βακμϊν ςτο τελικό άκροιςμα είναι τα δφο τρίτα για τθν πρϊτθ φάςθ και το ζνα 
τρίτο για τθ δεφτερθ φάςθ. 

Στθν Ρορτογαλία οι υποψιφιοι/-εσ πρζπει επίςθσ να ζχουν αποκτιςει κάποια χρόνια 
επαγγελματικισ εμπειρίασ για να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό του Δθμοςίου (τον πρϊτο 
γφρο του concurso): τζςςερα χρόνια απαιτοφνται για επιλογι ςτο quardos de zona pedagógica 
και δφο χρόνια για επιλογι ςτο quardos de escola. 

Στθ ουμανία οι νζοι απόφοιτοι των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικϊν ειςάγονται 
καταρχάσ ςε μια διετι δοκιμαςτικι περίοδο, και κατόπιν τουσ ηθτείται να περάςουν μια 
εξζταςθ (definitivat), που διεξάγει το πανεπιςτιμιο ςτο οποίο ςποφδαςαν. Θ επιτυχία ςε αυτι 
τθν εξζταςθ επιτρζπει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να διαγωνιςτοφν για μόνιμθ κζςθ ςε ζνα 



ςυγκεκριμζνο ςχολείο, που τουσ εξαςφαλίηει μονιμότθτα. Γι’ αυτό το τελευταίο βιμα, ο 
διαγωνιςμόσ οργανϊνεται από τθν Ρεριφερειακι Σχολικι Επικεϊρθςθ. Ζνασ εκπαιδευτικόσ 
μπορεί να ςυμμετάςχει ςτθν εξζταςθ αυτι  (definitivat) το πολφ τρεισ φορζσ ςε μια περίοδο 
πζντε ετϊν. Εάν αποτφχει ςε αυτι τθν πενταετι περίοδο, χάνει το δικαίωμα ςυμμετοχισ  ςε 
διαγωνιςμό για μόνιμθ κζςθ.  

Δεν διαςφαλίηεται ςε όλεσ τισ χϊρεσ ςτουσ/τισ επιτυχόντεσ/-οφςεσ θ πρόςλθψθ.Αυτό 
εξαρτάται από τισ διακζςιμεσ κζςεισ (Λταλία, Ελλάδα και Ρορτογαλία). Στθ Γαλλία, όμωσ, όλοι 
όςοι περνοφν με επιτυχία το concourse και ςυμπλθρϊνουν με επιτυχία τθ φάςθ πιςτοποίθςθσ 
«ςτο επάγγελμα» («on-the-job») εξαςφαλίηουν κζςθ. Κζςεισ, επίςθσ, εξαςφαλίηονται ςτουσ 
επιτυχόντεσ/-οφςεσ ςτο Λουξεμβοφργο. Στθ ουμανία, οι εκπαιδευτικοί που περνοφν το 
definitivat (βλ. παραπάνω) και ζχουν επιτφχει ςτο διαγωνιςμό τθσ Ρεριφερειακισ Σχολικισ 
Επικεϊρθςθσ τοποκετοφνται μόνιμα, και το Υπουργείο (μζςω τθσ Ρεριφερειακισ Σχολικισ 
Επικεϊρθςθσ) είναι υποχρεωμζνο να τουσ εξαςφαλίςει πλιρθ απαςχόλθςθ. 

Θ ευκφνθ για τθν εναρμόνιςθ προςφοράσ/ηιτθςθσ ζγκειται ςτουσ οργανωτζσ του 
διαγωνιςμοφ, κάποιεσ φορζσ ςε ςυνεργαςία με άλλεσ υπθρεςίεσ, ςε τοπικι ι κεντρικι 
κλίμακα. Θ κατάςταςθ ςτθ Γαλλία ζχει ιδθ περιγραφεί. Στθ Μάλτα θ ευκφνθ μοιράηεται 
μεταξφ Υπουργείου Διά Βίου Εκπαίδευςθσ και Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων για τθν οργάνωςθ, και 
Υπουργείου Επιχειριςεων για τθν κατανομι των κζςεων. Στθ ουμανία θ Ρεριφερειακι 
Σχολικι Επικεϊρθςθ οργανϊνει το διαγωνιςμό και είναι υπεφκυνθ για τθν κατανομι των 
κζςεων ςε ςυνδυαςμό με αυςτθρζσ ρυκμίςεισ του Υπουργείου. 

4.2 Κατάλογοσ υποψθφίων (λίςτα) 

Είναι ζνα ςφςτθμα όπου οι διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ εκπαιδευτικϊν γίνονται μζςω τθσ 
υποβολισ των ονομάτων των υποψθφίων και των πιςτοποιιςεων ςτο κεντρικό ι ςε ενδιάμεςο 
επίπεδο αρχισ. Τζςςερισ χϊρεσ –Βζλγιο (γαλλόφωνθ και γερμανόφωνθ κοινότθτα μόνο, και 
ςτθν περίπτωςθ τθσ φλαμανδόφωνθσ μόνο για τα ςχολεία που διοικοφνται από τθν 
κοινότθτα), Γερμανία, Αυςτρία και Κφπροσ- χρθςιμοποιοφν τζτοια ςυςτιματα για τθν κάλυψθ 
των διακζςιμων κενϊν.  

Θ ευκφνθ για τθν τιρθςθ των καταλόγων υποψθφίων ανατίκεται ςτο ανϊτερο επίπεδο 
εκπαιδευτικισ αρχισ για τθ Γερμανία, όπου ο κατάλογοσ καλφπτει όλεσ τισ κενζσ κζςεισ ενόσ 
κρατιδίου, και ο υπουργόσ εκπαίδευςθσ ςε κάκε κρατίδιο (ι κάποιεσ φορζσ ζνα γραφείο 
άμεςα ελεγχόμενο από το Υπουργείο) ζχουν τθν αρμοδιότθτα για τθν κατάρτιςθ του 
καταλόγου.  Στθν Αυςτρία, θ ςχολικι επιτροπι του κρατιδίου είναι υπεφκυνθ για τθν 
κατάρτιςθ του καταλόγου και για τουσ δφο ςχολικοφσ τφπουσ, το Hauptschule και το 
allgemeinbildende höhere Schule. 

Οι εκπαιδευτικοί ςτο γαλλόφωνο και ςτο γερμανόφωνο Βζλγιο προςλαμβάνονται από ζνα 
κατάλογο που κατατάςςει τουσ/τισ υποψθφίουσ/-εσ με τουλάχιςτον 240 θμζρεσ υπθρεςίασ. Θ 
ταξινόμθςθ γίνεται ςφμφωνα με τον αρικμό των αιτιςεων που ζγιναν τισ προθγοφμενεσ μζρεσ, 
με το ζτοσ ςτο οποίο αποκτικθκε το πτυχίο διδαςκαλίασ και με τθν θμερομθνία γζννθςθσ. Οι 
υποψιφιοι/-εσ λαμβάνουν ζνα «προςωρινό» (όπωσ λζγεται) ςτάτουσ (που ςτθν πράξθ 
ενδζχεται να ςυνεπάγεται πρόςλθψθ ςε κζςθ εργαςίασ για διάςτθμα κάποιων ςυνεχϊν 
ςχολικϊν ετϊν). Στο γαλλόφωνο Βζλγιο οι υποψιφιοι/-εσ μποροφν –ανάλογα με κάποιεσ 
ειδικότθτεσ- να κάνουν αίτθςθ για «κατά προτεραιότθτα προςωρινό ςτάτουσ» (temporaire 
prioritaire), ιδίωσ αν ζχουν εργαςτεί για δφο προθγοφμενα χρόνια ςε κάποιο ςχολείο ι ςτον 
ίδιο τομζα. Ο υπουργόσ ζχει τθ διακριτικι ευχζρεια να απονείμει τόςο το «κατά 
προτεραιότθτα προςωρινό ςτάτουσ» όςο και να τοποκετιςει ζναν εκπαιδευτικό ςε κζςθ 



εργαςίασ. Στο γερμανόφωνο Βζλγιο, λόγω του μικροφ μεγζκουσ του, οι εκπαιδευτικοί του 
εξαρτϊμενου από τθν κυβζρνθςθ ιδιωτικοφ τομζα προςλαμβάνονται επίςθσ μζςω ενόσ 
ςυγκεντρωτικοφ καταλόγου που διατθρεί θ διοικθτικι του οργάνωςθ (υπάρχει μόνο ζνα 
Schulträger για τα Γυμνάςια ςτον τομζα αυτό). 

Οι υποψιφιοι/-εσ μποροφν επίςθσ να εγγραφοφν ςε μια επικουρικι δεξαμενι εκπαιδευτικϊν 
(vervangingspool) ςτο φλαμανδόφωνο Βζλγιο, τθν ευκφνθ τθσ οποίασ ζχει το φλαμανδικό 
γραφείο προςλιψεων (VDAB), μια ανεξάρτθτθ δθμόςια αρχι. 

Στθν Κφπρο διατθροφνται χωριςτοί κατάλογοι για κάκε διδαςκόμενο αντικείμενο από ζνα 
υψθλοφ επιπζδου ςυνταγματικό ςϊμα που ορίηεται από τον πρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ για ζξι 
χρόνια.  

Οι υποψιφιοι κατατάςςονται ςτον κατάλογο βάςει ενόσ αρικμοφ κριτθρίων. Το απλοφςτερο 
από αυτά είναι θ θμερομθνία τθσ αίτθςθσ: Αυτό ςυνυπολογίηεται ςε όλεσ τισ χϊρεσ εκτόσ από 
τθ Γερμανία.  

Στθν Αυςτρία οι κατάλογοι υποψθφίων είναι ςτθν ευκφνθ κακενόσ από τα εννζα κρατίδια και 
δεν υπάρχει νομοκετικι βάςθ ςε ομοςπονδιακό επίπεδο που ορίηει τα κριτιρια επιλογισ. Ζτςι, 
αυτά ποικίλλουν ςε κάκε κρατίδιο. Γενικά, ακολουκείται ζνα ςφςτθμα μορίων: οι υποψιφιοι 
εκπαιδευτικοί για το Hauptschule (Γενικό Σχολείο Δ.Ε.) μποροφν να ςυγκεντρϊςουν επιπλζον 
μόρια ςε περίπτωςθ εξαιρετικισ αξιολόγθςθσ ι ολοκλιρωςθσ αρχικισ επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ ι επιπλζον ςπουδϊν (επιπλζον γνωςτικό αντικείμενο) ι επιπλζον 
πιςτοποιιςεων, όπωσ είναι οι πιςτοποιιςεισ ςτθν ειδικι αγωγι/εκπαίδευςθ, ςυμπλιρωςθ 
ςτρατιωτικισ κθτείασ ι κοινοτικισ υπθρεςίασ κακϊσ και ςτοιχεία οικογενειακισ κατάςταςθσ 
των υποψθφίων (όπου ςυμπεριλαμβάνεται και θ φροντίδα παιδιοφ). Αφαιροφνται μόρια όμωσ 
ςε περίπτωςθ που δεν αναφερκεί αμζςωσ θ καταλλθλότθτα ςτθ διδαςκαλία ι θ ζλλειψθ 
διακεςιμότθτασ ςε κάποια χρονικι περίοδο. Στθν περίπτωςθ άρνθςθσ μιασ προςφερόμενθσ 
κζςθσ ο/θ υποψιφιοσ/-α δεν προςλαμβάνεται παρά μόνο αν μια προςφερόμενθ κζςθ 
παραμείνει κενι αφοφ ζχει προςφερκεί ςε όλουσ/-εσ τουσ υποψθφίουσ/-εσ του καταλόγου. 
Δεν υφίςταται ςφςτθμα μορίων για το allgemeinbildende höhere Schule. Σε αυτό οι 
προςλιψεισ εξαρτϊνται από το διάςτθμα αναμονισ ςτον κατάλογο και τα επιπλζον προςόντα. 
Στθν περίπτωςθ εξαιρετικισ αξιολόγθςθσ ςτο ετιςιο πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςτθ διδακτικι 
πρακτικι παρζχεται ζνα δϊρο (bonus) ιςοδφναμο με 12μθνθ αναμονι ςτον κατάλογο. Εκτόσ 
από τθν θμερομθνία λιψθσ πτυχίου, ςτθν Κφπρο λειτουργοφν επιπλζον κριτιρια ταξινόμθςθσ. 
Αυτά βαςίηονται ςτισ ακαδθμαϊκζσ πιςτοποιιςεισ πζρα από το επίπεδο του Bachelor, τυχόν 
υπθρεςία ςτθν Εκνικι Φρουρά και προςωπικι και οικογενειακι κατάςταςθ του/τθσ 
υποψθφίου/-ασ. Στθ Γερμανία το ςφςτθμα βαςίηεται μόνο ςτα αποτελζςματα των εξετάςεων 
τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν (πρϊτθ και δεφτερθ κρατικι εξζταςθ). 

Θ διαδικαςία προςδιοριςμοφ των κενϊν κζςεων για προςλιψεισ είναι ςτθν αρμοδιότθτα 
διάφορων οργάνων (ςτθ Γερμανία του Staatliches Schulamt, ςτθν Αυςτρία του Landesschulrat 
βάςει των ετιςιων εκκζςεων των ςχολικϊν επικεωρθτϊν, και ςτο γαλλόφωνο Βζλγιο του 
αρμόδιου υπουργοφ του). Στο γερμανόφωνο Βζλγιο ο κατάλογοσ εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα 
του υπουργείου που ζχει τθν ευκφνθ για τα ςχολεία που διοικοφνται από αυτι τθν κοινότθτα 
και των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν για τα ςχολεία Δ.Ε. ςτον εξαρτϊμενο από τθν κυβζρνθςθ 
ιδιωτικό τομζα. 

 

 



4.3 Ανοιχτι πρόςλθψθ 

Ο όροσ «ανοιχτι πρόςλθψθ» αναφζρεται ςτθ μζκοδο πρόςλθψθσ ςτθν οποία θ ευκφνθ για τθ 
δθμοςιοποίθςθ των κενϊν κζςεων εκπαιδευτικϊν, τθν υποβολι αιτιςεων και τθ διαδικαςία 
επιλογισ των υποψθφίων είναι αποκεντρωμζνθ. Οι προςλιψεισ  ςυνικωσ είναι ςτθν 
αρμοδιότθτα των ςχολείων, κάποιεσ φορζσ από κοινοφ με τθν τοπικι αρχι. Θ διαδικαςία 
εναρμόνιςθσ προςφοράσ και ηιτθςθσ πραγματοποιείται ςε βάςθ «ςχολείου προσ ςχολείο». 
Ζτςι, αυτι θ μζκοδοσ επιτρζπει ςτουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ να επιλζξουν τισ κενζσ κζςεισ για τισ 
οποίεσ ενδιαφζρονται, ενϊ τα ςχολεία ζχουν άμεςο ρόλο ςτθ διαδικαςία επιλογισ και ςτο 
ξεδιάλεγμα των εκπαιδευτικϊν για το ςχολείο τουσ. Θ πλειονότθτα των χωρϊν ζχουν ανοικτό 
ςφςτθμα προςλιψεων: ςχεδόν όλεσ οι υποψιφιεσ χϊρεσ μζλθ τθσ ΕΕ, οι ςκανδιναβικζσ χϊρεσ, 
θ Λρλανδία, θ Ολλανδία, το Θν. Βαςίλειο και το Λιχτεςτάιν ακολουκοφν αυτι τθ διαδικαςία. Στο 
γαλλόφωνο Βζλγιο τα ςχολεία που διοικοφνται από τισ επαρχίεσ και τουσ διμουσ όπωσ και τα 
ςχολεία του εξαρτϊμενου από τθν κυβζρνθςθ ιδιωτικοφ τομζα προςλαμβάνουν 
εκπαιδευτικοφσ με αυτό το ςφςτθμα. Το ίδιο ςυμβαίνει και ςτο φλαμανδόφωνο Βζλγιο.  

Σε ποια ζκταςθ το ςφςτθμα ανοιχτϊν προςλιψεων ρυκμίηεται από διατάξεισ ποικίλλει ςε 
ςθμαντικό βακμό. Σε κάποιεσ χϊρεσ δεν υφίςταται ειδικό ςφςτθμα ρυκμίςεων οφτε 
εφαρμόηεται γενικι νομοκεςία για τισ προςλιψεισ. Σε κάποιεσ υποψιφιεσ για ζνταξθ ςτθν ΕΕ 
χϊρεσ, όπωσ και ςτθν Ολλανδία και τθ Σουθδία, αυτό ιςχφει. Σε άλλεσ ζχουν κακιερωκεί 
λεπτομερείσ διαδικαςίεσ. 

Σε κάποιεσ χϊρεσ ο όροσ «ανοιχτόσ διαγωνιςμόσ» ςθμαίνει πρόςλθψθ μζςω μιασ 
αγγελίασ/διαφιμιςθσ που ελζγχεται άμεςα. Αυτό ςυμβαίνει ςε Νορβθγία, Βουλγαρία, Εςκονία 
και Ουγγαρία.  

Στθν Ουγγαρία αυτόσ ο τφποσ προςλιψεων περιορίηεται ςτο δθμόςιο τομζα, είτε για 
ςυμβάςεισ περιοριςμζνου χρόνου - περιοριςμζνθσ διάρκειασ. Αλλοφ, όπου ιςχφουν ςαφϊσ 
προςδιοριςμζνεσ ρυκμίςεισ που ορίηουν τισ ςυνκικεσ ανοιχτϊν προςλιψεων, αυτζσ οι 
ρυκμίςεισ μπορεί να πθγάηουν από πρωτογενι νομοκεςία ι ρυκμίςεισ που αφοροφν το 
υπουργείο (π.χ. Θν. Βαςίλειο) ι από τυπικζσ ςυμβάςεισ/ςυμφωνίεσ ανάμεςα ςτα 
ενδιαφερόμενα μζρθ (αυτό ιςχφει ςτθν Λρλανδία, όπου υπάρχουν ςυμβάςεισ μεταξφ ςχολικισ 
διοίκθςθσ, εκπαιδευτικϊν οργανϊςεων και υπουργείου Ραιδείασ και Επιςτθμϊν, βλ. και 
παρακάτω ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ). 

Στισ γαλλόφωνεσ και φλαμανδόφωνεσ κοινότθτεσ του Βελγίου θ αρμοδιότθτα των 
προςλιψεων ανικει ςτα αρμόδια διοικθτικά όργανα (ςε επίπεδο περιφζρειασ ι διμου ι 
ομάδασ ςχολείων για ςχολεία του εξαρτϊμενου από τθν κυβζρνθςθ ιδιωτικοφ τομζα). Οι 
υποψιφιοι υποβάλλουν τισ αιτιςεισ τουσ απευκείασ ςτο διοικθτικό όργανο τθσ επικυμίασ 
τουσ. Ζτςι, οι διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ ποικίλλουν, αλλά πάντοτε υπόκεινται ςτισ γενικζσ 
ρυκμίςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Στο γαλλόφωνο Βζλγιο οι εκπαιδευτικοί προςλαμβάνονται 
αρχικά ςε προςωρινι βάςθ και αποκτοφν status κατά προτεραιότθτα προςωρινισ ςφμβαςθσ 
ςτα ςχολεία που διοικοφνται από διμουσ και νομαρχίεσ εφόςον ζχουν τουλάχιςτον 360 
θμζρεσ προχπθρεςίασ. Στον εξαρτϊμενο από τθν κυβζρνθςθ ιδιωτικό τομζα του γαλλόφωνου 
Βελγίου, αυτό το status αποκτάται με 240 θμζρεσ προχπθρεςίασ (ςε διάςτθμα δφο ετϊν και 
ςτθν ίδια διοικθτικι περιφζρεια) ι με 480 θμζρεσ υπθρεςίασ (ςε διάςτθμα τριϊν ετϊν και ςε 
διαφορετικζσ διοικθτικζσ περιφζρειεσ ςτον εξαρτϊμενο από τθν κυβζρνθςθ ιδιωτικό τομζα). Θ 
πρόςλθψθ ςε ςχολεία που διοικοφνται από τθ φλαμανδόφωνθ κοινότθτα του Βελγίου (AGO) 
τελευταία ζχει αλλάξει. Αντί ενόσ ςυγκεντρωτικοφ καταλόγου, οι υποψιφιοι/-εσ μποροφν να 
υποβάλουν αίτθςθ ςε μια από τισ 29 ομάδεσ ςχολείων (scholengroepen) τθσ επιλογισ τουσ. 



Και εδϊ οι εκπαιδευτικοί προςλαμβάνονται καταρχάσ ςε προςωρινι βάςθ. Αποκτοφν status 
κατά προτεραιότθτα προςωρινό με τθ ςυμπλιρωςθ 720 θμερϊν εργαςίασ από τισ οποίεσ οι 
600 περιλαμβάνονται ςε διάςτθμα τριετίασ. Πλοι οι τφποι ςφμβαςθσ μποροφν να 
ςυνυπολογιςτοφν. 

Σε περιπτϊςεισ που θ ανοιχτι πρόςλθψθ ρυκμίηεται, οι ςχετικζσ ρυκμίςεισ ζχουν να κάνουν 
με το πϊσ κατανζμεται (μοιράηεται) θ αρμοδιότθτα για τισ προςλιψεισ και ποιοι πρζπει να 
διαβουλευτοφν, ι με τον τρόπο με τον οποίο θ ίδια θ διαδικαςία προςλιψεων οργανϊνεται, ι 
και με τα δφο.  

Στθ Νορβθγία και τθ Σουθδία, π.χ., θ ευκφνθ για τισ προςλιψεισ είναι αντικείμενο 
διαπραγμάτευςθσ ανάμεςα ςτισ τοπικζσ αρχζσ και τισ τοπικζσ οργανϊςεισ εκπαιδευτικϊν, με 
τισ οποίεσ είναι υποχρεωμζνεσ να διαβουλευτοφν. Στθ Σλοβενία ο διευκυντισ του ςχολείου 
πρζπει να πάρει τθν ζγκριςθ του υπουργείου Ραιδείασ πριν ανακοινϊςει τισ κενζσ κζςεισ. Το 
υπουργείο διατθρεί μια καταγραφι του πλεονάηοντοσ διδακτικοφ προςωπικοφ που πρζπει 
πρϊτα αυτοί να τοποκετθκοφν, εφόςον ζχουν τα ανάλογα προςόντα. Στθν Εςκονία θ 
διαδικαςία οργάνωςθσ των ανοιχτϊν προςλιψεων απαιτείται να εγκρικεί από τθ Σχολικι 
Επιτροπι των Εφόρων (Εφορευτικι Επιτροπι), που αποφαίνεται πάνω ςε ςχετικι πρόταςθ τθσ 
διεφκυνςθσ. 

Θ διαδικαςία ανοιχτϊν προςλιψεων αφορά δφο ςτάδια: αναγγελία και επιλογι των 
υποψθφίων. Κακζνα από αυτά τα δφο ςτάδια μπορεί να ζχει διαφορετικά επίπεδα ρφκμιςθσ. 
Σε κάποιεσ χϊρεσ (Φιλανδία, Νορβθγία και Ουγγαρία) υπάρχουν κανόνεσ ςχετικοί με το ποφ 
πρζπει να δοκοφν οι αγγελίεσ. Στθ Νορβθγία και τθν Ουγγαρία οι κενζσ κζςεισ πρζπει να 
εμφαίνονται ςε μια επίςθμθ δθμοςίευςθ (τθσ τοπικισ αρχισ ι του υπουργείου, αν και 
ςυνικωσ προβλζπεται και θ δθμοςιοποίθςι τουσ και αλλοφ). Στθ Φιλανδία θ αγγελία πρζπει 
να τεκεί ςτον επίςθμο πίνακα ανακοινϊςεων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και ςε άλλα μζςα 
ενθμζρωςθσ, όπωσ κεωρείται κατάλλθλο. Σε άλλεσ χϊρεσ θ απόφαςθ ςχετικά με αυτό το 
ηιτθμα αφινεται ςτθν πλιρθ ευχζρεια τθσ διεφκυνςθσ του ςχολείου ι τθσ ςχολικισ επιτροπισ 
(Σουθδία, Λετονία, Λικουανία και Ρολωνία). Στο Θν. Βαςίλειο (ςε Αγγλία και Ουαλία), όπου 
υπόκειται ςε κάποιεσ ςυνκικεσ, θ απόφαςθ ςχετικά με τθ δθμοςιοποίθςθ των κενϊν κζςεων 
εκπαιδευτικϊν γενικά είναι ςτθν αρμοδιότθτα του κυβερνϊντοσ ςϊματοσ ι τθσ διεφκυνςθσ 
του ςχολείου, αν και οι λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθ κζςθ κα αποςταλοφν επίςθσ και ςτθν 
τοπικι εκπαιδευτικι αρχι (περιφζρεια).  

Σε κάποιεσ χϊρεσ διατθροφνται κατάλογοι των κενϊν κζςεων ςε κεντρικό ι ενδιάμεςο επίπεδο 
(π.χ. ςτο φλαμανδόφωνο Βζλγιο, όπου κάκε χρόνο δίνεται κεντρικι ανακοίνωςθ για τα κενά 
όλων των ομάδων ςχολείων (scholelgroepen). Στισ άλλεσ περιπτϊςεισ, οι κατάλογοι 
υποψθφίων διατθροφνται για ενθμζρωςθ των εργοδοτϊν: Στθ Σλοβακία, π.χ., το Συμβοφλιο 
Ρεριφζρειασ ι Επαρχίασ (για το 8τάξιο Gymnazium) τθρεί ζνα τζτοιο κατάλογο  από τθν 
πλευρά των ςχολικϊν διευκφνςεων που αναηθτοφν εκπαιδευτικοφσ. 

Οι διαδικαςίεσ ςυνζντευξθσ και θ επακόλουκθ επιλογι των υποψθφίων μπορεί να υπόκεινται 
ςε λεπτομερείσ κανόνεσ, που αφοροφν το ποιοι υποψιφιοι/-εσ μποροφν να περάςουν από 
ςυνζντευξθ και ποιοι είναι κατάλλθλοι/-εσ να προςλθφκοφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ. Στο Θν. 
Βαςίλειο (Αγγλία και Ουαλία), π.χ., θ αρμόδια διοίκθςθ πρζπει να περάςει από ςυνζντευξθ 
υποψθφίουσ/-εσ που βλζπει ότι ταιριάηουν ςτθ κζςθ και, εκτόσ εξαιρζςεων, μπορεί να 
επιλζξει μόνο όςουσ/-εσ ζχουν τα αναγκαία προςόντα (ωσ προσ πτυχία, εγγραφι, υγεία και 
φυςικι ικανότθτα και ςυνταίριαςμα με τισ εκπαιδευτικζσ ι άλλεσ περιοχζσ). 



Σε άλλεσ χϊρεσ δεν υπάρχουν ρθτοί κανόνεσ και οι εκπαιδευτικοί προςλαμβάνονται με όποιον 
τρόπο κεωρείται κατάλλθλοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και προςωπικϊν ςυμβάςεων.  

Στθ Γερμανία μια κζςθ εκπαιδευτικοφ μπορεί να αναγγελκεί ωσ κατ’ εξαίρεςθ, όταν δεν 
υπάρχουν υποψιφιοι κατάλλθλοι για τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ. Το Staatliches Schulamt (Γραφείο 
Σχολείων) είναι αρμόδιο για τθν τοποκζτθςθ των αγγελιϊν και για τθ ςυνζντευξθ. Οι 
εκπαιδευτικοί που προςλαμβάνονται με αυτό τον τρόπο λαμβάνουν το ςτάτουσ δθμόςιου 
υπαλλιλου.  

 

θμείωςθ 

 Θ καταγραφι τθσ διεκνοφσ εμπειρίασ ςε ό,τι αφορά τα ςυςτιματα διοριςμοφ ςτθ δθμόςια 
εκπαίδευςθ ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ ςτθρίχκθκε κατά βάςθ ςτισ ακόλουκεσ μελζτεσ: 

1. Eurydice: The teaching profession in Europe: Profile, trends and concerns. Report III: Supply 
and demand. General lower secondary education, Brussels, 2002. 

2. Neave, G.: The Teaching Nation, Pergamon. Oxford 1992. 

 



Μζροσ Σρίτο: Οι κζςεισ τθσ ΟΛΜΕ   

1. Αποφάςεισ ςυνδικαλιςτικϊν ςυνεδρίων τθσ ΟΛΜΕ 

ΑΠΟΦΑΗ 5ου ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΟΛΜΕ (1991) 
 
ΕΠΕΣΗΡΙΔΑ 
 
Θ διατιρθςθ τθσ επετθρίδασ αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτθ κζςθ του κλάδου. Σιμερα 
επιχειρείται θ αναίρεςθ τθσ επετθρίδασ, ενόσ από τουσ λίγουσ αδιάβλθτουσ και φερζγγυουσ 
κεςμοφσ….. 
…..Για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ μεγάλθσ αδιοριςτίασ προτείνουμε: 

1. Να αυξθκοφν οι οργανικζσ κζςεισ και να καλυφκοφν τα μεγάλα κενά ςε εκπαιδευτικό 
προςωπικό με κανονικοφσ διοριςμοφσ. 

2. Κατάργθςθ του κεςμοφ των αναπλθρωτϊν, εκτόσ των περιπτϊςεων που υπάρχει 
πραγματικι ανάγκθ αναπλιρωςθσ. 

3. Να επεκτακοφν τα νζα μακιματα (ξζνεσ γλϊςςεσ, μουςικϊν, φυςικισ αγωγισ κ.α.) και 
να δθμιουργθκοφν οργανικζσ κζςεισ. 

4. Να διοριςτοφν εκπαιδευτικοί από τθν επετθρίδα ςτο δίκτυο επαγγελματικισ 
ειδίκευςθσ-κατάρτιςθσ 

5. Να μειωκεί ο αρικμόσ των μακθτϊν κατά τμιμα, για τθν καλφτερθ εκπαιδευτικι 
λειτουργία. 

6. Ουςιαςτικι λειτουργία τθσ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ με διοριςμό εκπαιδευτικϊν. 
7. Επζκταςθ τθσ πλθροφορικισ ςε όλα τα ςχολεία. 
8. Αναδιάρκρωςθ του ωραρίου ςφμφωνα με τισ κζςεισ τθσ ΟΛΜΕ. 

 
 

ΑΠΟΦΑΗ 6ου ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΟΛΜΕ (1993) 
 
Διεκδικοφμε: 
….Διατιρθςθ του κεςμοφ τθσ επετθρίδασ – θ ειςαγωγικι επιμόρφωςθ να γίνεται μετά το 
διοριςμό…. 
 
 
ΑΠΟΦΑΗ 7ου ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΟΛΜΕ (1995) 
 
Σι διεκδικοφμε: 
…. –Οι διοριςμοί να γίνονται μόνο από τθν επετθρίδα, το μόνο αξιόπιςτο και φερζγγυο κεςμό. 
-Κάλυψθ όλων των κενϊν του διδακτικοφ προςωπικοφ των ςχολείων και αυτϊν που κα 
προκφψουν μετά τισ αναγκαίεσ αλλαγζσ με μαηικοφσ διοριςμοφσ. 
 
 
ΑΠΟΦΑΗ 8ου ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΟΛΜΕ (1997) 
 
Σι διεκδικοφμε: 
…. –Οι διοριςμοί να γίνονται μόνο από τθν επετθρίδα, το μόνο αξιόπιςτο και φερζγγυο κεςμό. 
-Κάλυψθ όλων των κενϊν του διδακτικοφ προςωπικοφ των ςχολείων και αυτϊν που κα 
προκφψουν μετά τισ αναγκαίεσ αλλαγζσ με μαηικοφσ διοριςμοφσ… 
 



θμείωςθ: Από το 9ο υνζδριο (1999) ζωσ και το 11 υνζδριο (2003) δεν ζχουν ψθφιςτεί 
Πολιτικοςυνδικαλιςτικζσ Αποφάςεισ. 
 
 12ο ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΗ ΟΛΜΕ (2005) 
ΠΟΡΙΜΑΣΑ -ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 
 
ΑΝΑΡΛΘΩΤΕΣ-ΔΛΟΛΣΜΟΛ  
 
Ζνα από τα μεγαλφτερα προβλιματα που αντιμετωπίηει το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα 
είναι θ κακιζρωςθ ελαςτικϊν εργαςιακϊν ςχζςεων, με τθν επζκταςθ του κεςμοφ των 
ωρομιςκίων και αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν. Θ μόνιμθ εργαςία τίκεται υπό αίρεςθ και οι 
γκρίηεσ ηϊνεσ τθσ εργαςιακισ αβεβαιότθτασ και τθσ περιπλάνθςθσ ςτο χϊρο τθσ δθμόςιασ 
εκπαίδευςθσ διευρφνονται. Ζνα από τα βαςικά αιτιματα του κλάδου μασ είναι να ςταματιςει 
θ εργαςιακι ομθρία των αναπλθρωτϊν, να αποκτιςουν μόνιμθ και ςτακερι εργαςία όλοι οι 
αναπλθρωτζσ ςυνάδελφοι, να καταργθκεί το απαράδεκτο κακεςτϊσ τθσ κάλυψθσ πάγιων και 
διαρκϊν αναγκϊν από ςυμβαςιοφχουσ.  
 
Διεκδικοφμε:  

 Άμεςθ μονιμοποίθςθ όλων των αναπλθρωτϊν που ςυμπλιρωςαν 18μθνθ προχπθρεςία ςτισ 
30-6-2004, χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ το είδοσ των ςυμβάςεων (αναπλθρωτισ ι 
ωρομίςκιοσ), ο αρικμόσ των ςυμβάςεων, το χρονικό διάςτθμα διακοπισ των ςυμβάςεων 
κακϊσ και αν αυτζσ είναι διαδοχικζσ ι όχι. Στθ ρφκμιςθ αυτι να ςυμπεριλθφκοφν όλοι οι 
κλάδοι και όλεσ οι ειδικότθτεσ των εκπαιδευτικϊν με βάςθ μόνο τθν προχπθρεςία τουσ.  

 Κατάργθςθ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ του ωρομιςκίου.  

 Ρλιρθ εργαςιακά, αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα ςτουσ αναπλθρωτζσ, 12μθνθ 
ςφμβαςθ εργαςίασ.  

 Να ςυςτακεί επιτροπι διαφάνειασ με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων τθσ ΟΛΜΕ, που να 
λειτουργεί ςε μόνιμθ βάςθ, για τον ζλεγχο των διοριςμϊν των εκπαιδευτικϊν, και να δίνονται 
ςτθν ΟΛΜΕ όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν τουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και τουσ διοριςμοφσ.  

  
ΑΠΟΦΑΗ 13ου ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΟΛΜΕ (2007) 
 
Διεκδικοφμε: 

 Στακερι και μόνιμθ εργαςία ςτθν εκπαίδευςθ. Διοριςμοί ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

 Κατάργθςθ του κεςμοφ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ του ωρομιςκίου αλλά και του 
αναπλθρωτι (εξαίρεςθ οι περιπτϊςεισ πραγματικισ αναπλιρωςθσ). Στο ενδιάμεςο 
διάςτθμα πλιρθ αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα και 12μθνθ ςφμβαςθ 
εργαςίασ για τουσ αναπλθρωτζσ. 

 Άμεςθ μονιμοποίθςθ όλων των αναπλθρωτϊν που καλφπτουν πάγιεσ και 

 διαρκείσ ανάγκεσ. 

 Αναγνϊριςθ τθσ προχπθρεςίασ όλων των αναπλθρωτϊν-ωρομιςκίων που εργάςτθκαν 
ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που προςφζρουν μζχρι ςιμερα Δευτεροβάκμια Τεχνικι 
Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και ανικουν ςε άλλα Υπουργεία. Μζχρι τθν υπαγωγι 
αυτϊν των ςχολικϊν μονάδων ςτο ΥΡΕΡΚ, να δθμιουργθκεί ενιαίο ςφςτθμα διοριςμϊν 
ςτθν εκπαίδευςθ όλων των Υπουργείων και οι διοριςμοί αυτοί να γίνονται με βάςθ τθ 
διαδικαςία πρόςλθψθσ και τοποκζτθςθσ των αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων 
εκπαιδευτικϊν ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Κάκε πρόςλθψθ, από τθν επόμενθ 
χρονιά, αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου κακθγθτι/-τριασ ςτθ δθμόςια δευτεροβάκμια ι 



πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ να πραγματοποιείται από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν 
(πίνακα κατάταξθσ με βάςθ τθν πραγματικι εκπαιδευτικι προχπθρεςία ςε δθμόςιεσ 
ςχολικζσ μονάδεσ τθσ δευτεροβάκμιασ ι πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του ΥΡΕΡΚ) και, 
ςε περίπτωςθ εξάντλθςισ του, από πίνακα με βάςθ τθν θμερομθνία λιψθσ πτυχίου. 
 

ΑΠΟΦΑΗ 14ου ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΟΛΜΕ (2009) 
 
*Το 14ο Συνζδριο τθσ ΟΛΜΕ επαναβεβαίωςε τα πορίςματα του προθγοφμενου, 13ου Συνεδρίου 
και προχϊρθςε ςε ςυμπλιρωςι τουσ:+ 
 
«Με δεδομζνα τα αιτιματα του 13ου Συνεδρίου, ςυμπλθρϊνουμε τα παρακάτω…» 
 
 

2. Αποφάςεισ των Γενικϊν υνελεφςεων των Προζδρων των ΕΛΜΕ 
 
ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ Γ. ΣΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΩΝ ΕΛΜΕ ΣΗ ΧΩΡΑ (16/1/1991) 
(Μετά τθ δολοφονία Ν. Τεμπονζρα) 
…Να διατθρθκεί θ επετθρίδα…  
 
ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ Γ. ΣΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΩΝ ΕΛΜΕ ΣΗ ΧΩΡΑ (3/9/1997) 
 
ΕΡΕΤΘΛΔΑ 
 
Θ κατάργθςθ τθσ επετθρίδασ διοριςμϊν ςτθν εκπαίδευςθ πλιττει όλο το φάςμα των 
εργαςιακϊν ςχζςεων. Θ επετθρίδα το μόνο αξιόπιςτο και φερζγγυο ςφςτθμα των διοριςμϊν 
διαςφαλίηει διαφάνεια, αξιοπρζπεια και ζνα ςτακερό εργαςιακό κακεςτϊσ για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ, κεςμοκετεί κατά κάποιο τρόπο τθ ςχζςθ πτυχίου με επαγγελματικι 
αποκατάςταςθ, δθμιουργεί καλφτερεσ προχποκζςεισ για μαηικοφσ διοριςμοφσ, ενιςχφει τα 
ςτοιχεία τθσ ςυλλογικότθτασ των αδιόριςτων ςυναδζλφων…. 
…Θ επετθρίδα διοριςμϊν αφορά και τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ. Θ τυχόν κατάργθςι τθσ 
κα λειτουργιςει ωσ κερκόπορτα για τθν επιδείνωςθ του μιςκολογικοφ και του εργαςιακοφ 
κακεςτϊτοσ ςτο ςχολείο. 
Υποςτθρίηουμε τθν επετθρίδα ηθτάμε τθν εκκακάριςθ τθσ, απαιτοφμε επιμόρφωςθ μετά το 
διοριςμό, μαηικοφσ διοριςμοφσ ςτο φψοσ των ςθμερινϊν αναγκϊν και κεςμοκζτθςθ του 
πιςτοποιθτικοφ παιδαγωγικισ και διδακτικισ κατάρτιςθσ των υποψθφίων για διοριςμό ςτθν 
εκπαίδευςθ. 
Θ επετθρίδα δεν πρζπει να ςυνδζεται με τθν αδιοριςτία. Γι αυτιν υπεφκυνοσ είναι ο 
απαράδεκτα μικρόσ αρικμόσ των κατϋ ζτοσ διοριςμϊν. Γι αυτό προτείνουμε να αξιοποιθκεί θ 
μεγάλθ προςφορά εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ με:    

1. Μείωςθ του αρικμοφ των μακθτϊν κατά τμιμα ςε 25. 
2. Κακιζρωςθ δωδεκάχρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. 
3. Κάλυψθ όλων των υπαρχόντων κενϊν του διδακτικοφ προςωπικοφ των ςχολείων και 

αυτϊν που κα προκφψουν μετά τισ αναγκαίεσ αλλαγζσ με μαηικοφσ διοριςμοφσ. 
4. Μείωςθ του ορίου ςυνταξιοδότθςθσ, ϊςτε πραγματικά να αποφεφγεται θ γιρανςθ του 

εκπαιδευτικοφ ςϊματοσ. 
5. Γενίκευςθ προγραμμάτων ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και επιμικυνςθ του χρόνου 

λειτουργίασ των ςχολείων. 
 
 



θμείωςθ:  Από το Φκινόπωρο του 1997 μζχρι και το 2002, όλεσ οι αποφάςεισ Γ.. των 
Προζδρων των ΕΛΜΕ και τα υπομνιματα προσ το ΤΠΕΠΘ αναφζρονται ςτθν κατάργθςθ του 
διαγωνιςμοφ του ΑΕΠ και ςτθν επαναφορά τθσ επετθρίδασ. 

 
 
ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ Γ.. ΣΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΩΝ ΕΛΜΕ ΣΗ ΧΩΡΑ (26/9/2003) 
 
ΑΝΑΡΛΘΩΤΕΣ-ΔΛΟΛΣΜΟΛ 
 
Ζνα από τα βαςικά αιτιματα του κλάδου μασ είναι να ςταματιςει θ εργαςιακι ομθρία των 
αναπλθρωτϊν, να αποκτιςουν μόνιμθ και ςτακερι εργαςία όλοι οι αναπλθρωτζσ ςυνάδελφοι, 
να καταργθκεί το απαράδεκτο κακεςτϊσ τθσ κάλυψθσ πάγιων και οργανικϊν αναγκϊν από 
αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιουσ. Από τθν άλλθ, γινόμαςτε μάρτυρεσ κακθμερινϊν καταγγελιϊν 
για παραβιάςεισ ακόμα και αυτισ τθσ υπάρχουςασ νομοκεςίασ για τουσ διοριςμοφσ μονίμων 
και αναπλθρωτϊν (ΑΣΕΡ, Ρίνακεσ Ρροχπθρεςίασ), αποτζλεςμα τόςο τθσ αδιαφάνειασ που 
επικρατεί όςο και των ςυνεχϊν τροποποιιςεων που προωκεί το ΥΡΕΡΚ ςτο κζμα αυτό. 
Απαιτοφμε πλιρθ διαφάνεια και ζλεγχο των ςχετικϊν πινάκων από το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα 
των εκπαιδευτικϊν. 
 
ΔΛΕΚΔΛΚΟΥΜΕ: 
 

 Ρλιρθ εργαςιακά, αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα για τουσ αναπλθρωτζσ· 

 12μθνθ ςφμβαςθ εργαςίασ· να μθν απολυκεί κανείσ αναπλθρωτισ·  

 διοριςμό όλων των αναπλθρωτϊν μετά από τρεισ ςυμβάςεισ (ανϊτατο όριο), με βάςθ 
τθν προχπθρεςία τουσ. 

 
ΑΠΟΦΑΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΩΝ ΕΛΜΕ (11/10/2003) 
 

 Ρλιρθ εργαςιακά, αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα για τουσ αναπλθρωτζσ. 

 12μθνθ ςφμβαςθ εργαςίασ, να μθν απολυκεί κανείσ αναπλθρωτισ. 

 Διοριςμό όλων των αναπλθρωτϊν μετά από τρεισ ςυμβάςεισ (ανϊτατο όριο), με βάςθ 
τθν προχπθρεςία τουσ. 

 
 ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ Γ.. ΣΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΩΝ ΕΛΜΕ ΣΗ ΧΩΡΑ (10/3/05) 
  
 Οι ρυκμίςεισ του ν. 3255/04 για τθν απορρόφθςθ μζχρι το 2007 όςων ςυμπλιρωςαν 30 
μινεσ προχπθρεςία ςτισ 30-6-04 αφορά ςτθν πραγματικότθτα μικρό αρικμό αναπλθρωτϊν, 
δεδομζνου ότι όςοι είχαν 30μθνθ προχπθρεςία κα διορίηονταν οφτωσ ι άλλωσ με το ποςοςτό 
του 40% επί των ετιςιων διοριςμϊν. Συνεπϊσ, θ εργαςιακι αναςφάλεια και ομθρία χιλιάδων 
εκπαιδευτικϊν παραμζνουν.  
Το ΥΡΕΡΚ αρνικθκε να δεςμευτεί για τθν αναγκαία αφξθςθ του αρικμοφ διοριςμϊν για τα 
επόμενα ςχολικά ζτθ, ϊςτε να καλυφκοφν τα πραγματικά κενά διδακτικοφ προςωπικοφ των 
ςχολείων. Ραρά το γεγονόσ ότι διορίςτθκαν τελικά, μετά και από τθν πίεςθ που άςκθςε θ 
ΟΛΜΕ, 5.378 κακθγθτζσ, δθλ. περίπου 1.000 περιςςότεροι από τθν περςινι χρονιά, δεν 
ικανοποιικθκε το αίτθμά μασ για μόνιμο διοριςμό όλων των αναπλθρωτϊν που ςυμπλιρωςαν 
18μθνθ προχπθρεςία ςτισ 30-6-2004.  
Σθμειϊνουμε ότι θ Κυβζρνθςθ για τουσ ςυμβαςιοφχουσ του υπόλοιπου δθμόςιου τομζα 
αποδζχκθκε τθν 24μθνθ προχπθρεςία ωσ μια από τισ προχποκζςεισ για τθ μετατροπι τθσ 
ςφμβαςισ τουσ. 



Αντικζτωσ, θ πολιτικι θγεςία του ΥΡΕΡΚ κάνει ςυχνά λόγο για πλεονάηον εκπαιδευτικό 
προςωπικό, ενϊ δεν προχωρεί ςτθν αναγκαία μείωςθ του αρικμοφ των μακθτϊν ανά τμιμα 
και ςτθν κακιζρωςθ τθσ ετιςιασ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν με απαλλαγι από τα 
διδακτικά κακικοντά τουσ, μζτρα που κα δθμιουργοφςαν πρόςκετεσ ανάγκεσ διοριςμϊν. 
 
Ε) ΑΝΑΡΛΘΩΤΕΣ-ΔΛΟΛΣΜΟΛ 
 
Ζνα από τα βαςικά αιτιματα του κλάδου μασ είναι να ςταματιςει θ εργαςιακι ομθρία των 
αναπλθρωτϊν, να αποκτιςουν μόνιμθ και ςτακερι εργαςία όλοι οι αναπλθρωτζσ ςυνάδελφοι, 
να καταργθκεί το απαράδεκτο κακεςτϊσ τθσ κάλυψθσ πάγιων και διαρκϊν αναγκϊν από 
αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιουσ. 
Ραρά το γεγονόσ ότι με το ςυνεχι αγϊνα τθσ ομοςπονδίασ μασ εφζτοσ περιορίςτθκε αιςκθτά 
το φαινόμενο τθσ μαηικισ πρόςλθψθσ ωρομιςκίων, δεν αποφεφχκθκαν τελικά οι προςλιψεισ 
ωρομιςκίων και μάλιςτα ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ με κατάτμθςθ κενϊν, παρά τισ περί του 
αντικζτου δεςμεφςεισ τθσ πολιτικισ θγεςίασ του ΥΡΕΡΚ. Οι εξαγγελίεσ του ΥΡΕΡΚ για 
διαφάνεια ςτισ προςλιψεισ δεν ζχουν ακόμα υλοποιθκεί, τόςο όςον αφορά τθ ςυγκρότθςθ 
επιτροπισ διαφάνειασ με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων τθσ ΟΛΜΕ όςο και τθν υλοποίθςθ τθσ 
πλιρουσ διαφάνειασ και του ελζγχου των ςχετικϊν πινάκων από το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα των 
εκπαιδευτικϊν, όπωσ ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ των εκπαιδευτικϊν των μουςικϊν ςχολείων. 
Στθν περίπτωςθ αυτι το ΥΡΕΡΚ αρνείται ακόμθ και ςιμερα να παραδϊςει τουσ ςχετικοφσ 
καταλόγουσ υποψθφίων αναπλθρωτϊν που ςυνζταξε θ καλλιτεχνικι επιτροπι, 
προφαςιηόμενθ ότι οι αξιολογικοί πίνακεσ περιλαμβάνουν ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα! 
 
ΔΛΕΚΔΛΚΟΥΜΕ: 
 
• Άμεςθ μονιμοποίθςθ όλων των αναπλθρωτϊν που ςυμπλιρωςαν 18μθνθ προχπθρεςία ςτισ 
30-6-2004, χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ το είδοσ των ςυμβάςεων (αναπλθρωτισ ι 
ωρομίςκιοσ), ο αρικμόσ των ςυμβάςεων, το χρονικό διάςτθμα διακοπισ των ςυμβάςεων 
κακϊσ και αν αυτζσ είναι διαδοχικζσ ι όχι. Στθ ρφκμιςθ αυτι να ςυμπεριλθφκοφν όλοι οι 
κλάδοι και όλεσ οι ειδικότθτεσ των εκπαιδευτικϊν με βάςθ μόνο τθν προχπθρεςία τουσ. 
• Κατάργθςθ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ του ωρομιςκίου και ςε κάκε περίπτωςθ καμία πρόςλθψθ 
ωρομιςκίων κακθγθτϊν ςε πλιρθ κενά. Ρλιρθ εργαςιακά, αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά 
δικαιϊματα ςτουσ αναπλθρωτζσ, 12μθνθςφμβαςθ εργαςίασ. 
• Να ςυςτακεί επιτροπι διαφάνειασ με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων τθσ ΟΛΜΕ, που να 
λειτουργεί ςε μόνιμθ βάςθ, για τον ζλεγχο των διοριςμϊν αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων 
εκπαιδευτικϊν, και να δίνονται ςτθν ΟΛΜΕ όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν τουσ πίνακεσ 
αναπλθρωτϊν και τουσ διοριςμοφσ. 
 
 
ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ Γ.. ΣΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΩΝ ΕΛΜΕ (11/2/06)  
 
ΑΛΤΘΜΑΤΑ ΑΛΧΜΘΣ  
 
• Άμεςθ μονιμοποίθςθ των αναπλθρωτϊν με 18μθνθ υπθρεςία  
 
 
ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ Γ.. ΣΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΛΜΕ (27/10/06) 
 
Συνεχίηουμε να διεκδικοφμε: 



• Μόνιμθ και ςτακερι εργαςία για όλουσ. Κατάργθςθ του κεςμοφ του ωρομίςκιου αλλά και 
του αναπλθρωτι με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ πραγματικισ αναπλιρωςθσ. 
 
 
ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ Γ.. ΣΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΩΝ ΕΛΜΕ (3/2/07) 
 
Εργαςιακά 
 
• Μόνιμθ και ςτακερι εργαςία για όλουσ, διοριςμόσ αποκλειςτικά μόνιμων εκπαιδευτικϊν 
• Κατάργθςθ του ωρομιςκίου και του αναπλθρωτι με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ πραγματικισ 
αναπλιρωςθσ 
• Κατάργθςθ του νόμου για τθν επιλογι των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ. Άμεςθ κατάρτιςθ, 
ψιφιςθ και εφαρμογι νζου νόμου, αντικειμενικοφ και αξιοκρατικοφ. 
 
 
ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΓΕΝ. ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΩΝ ΕΛΜΕ (30.1.2010) 
 
ΕΓΑΣΛΑΚΑ 
 
Θ πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Ραιδείασ, αντί να αςχολθκεί με τα υπαρκτά προβλιματα 
του κλάδου, προωκεί τθ κεςμοκζτθςθ νζου ςυςτιματοσ προςλιψεων που ςτθν ουςία οδθγεί 
δεκάδεσ χιλιάδεσ αναπλθρωτζσ και ωρομιςκίουσ εκτόσ εκπαίδευςθσ. Και ενϊ το κυβερνόν 
κόμμα ωσ αντιπολίτευςθ, κατζκετε ερωτιςεισ ςτθ Βουλι για το κζμα του μόνιμου διοριςμοφ 
των αναπλθρωτϊν και ςτο 14ο Συνζδριο τθσ ΟΛΜΕ θ ςθμερινι Υπουργόσ Ραιδείασ υποςχόταν 
τθν κατάργθςθ τθσ ωρομιςκίασ, τϊρα με τθ ςχεδιαηόμενθ «μεταρρφκμιςθ» ςτο κζμα των 
προςλιψεων προχωροφν ςτθ κεςμοκζτθςθ αναπλθρωτϊν μιασ χριςθσ, οι οποίοι, αφοφ 
καλφψουν τα λειτουργικά κενά για μία διετία, κατόπιν κα πετάγονται ςαν «ςτθμζνεσ 
λεμονόκουπεσ». 
Ραράλλθλα θ πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Ραιδείασ επιδιϊκει τθν κακιλωςθ των 
νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν για μία τριετία ςτισ περιοχζσ που διορίηονται, αδιαφορϊντασ για 
τισ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ των εκπαιδευτικϊν και χρθςιμοποιϊντασ επιχειριματα του 
τφπου «Ρρϊτα ο μακθτισ» για να φζρει ςε αντιπαράκεςθ μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ. 
Σχετικά με τισ «προτάςεισ διαβοφλευςθσ» που ζδωςε το Δεκζμβρθ ςτθ δθμοςιότθτα θ 
Υπουργόσ Ραιδείασ και αφοροφν ςτισ προςλιψεισ και ςε οριςμζνα κζματα των υπθρεςιακϊν 
μεταβολϊν των εκπαιδευτικϊν, το ΔΣ τθσ ΟΛΜΕ εκτίμθςε ότι αυτζσ δεν αποτελοφν για τθν 
ομοςπονδία μασ βάςθ για ςυηιτθςθ και διαπραγμάτευςθ με το Υπ. Ραιδείασ. 
Η ςτάςθ μασ αυτι ςτθρίηεται ςτα εξισ: 
α) ςτο κζμα των διοριςμϊν των εκπαιδευτικϊν δεν λαμβάνεται υπόψθ θ παροφςα κατάςταςθ 
με τουσ πάνω από 36.000 αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιουσ εκπαιδευτικοφσ που βρίςκονται 
ςτουσ πίνακεσ προχπθρεςίασ, αλλά και θ εμπειρία που προζκυψε από τθν εφαρμογι των 
μζχρι ςιμερα διαγωνιςμϊν του ΑΣΕΡ ςτθν εκπαίδευςθ και θ αποτίμθςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτάσ τουσ και 
β) αντιμετωπίηονται αποςπαςματικά κάποιεσ μόνο πλευρζσ του ςυνόλου των εργαςιακϊν 
ςχζςεων και των υπθρεςιακϊν μεταβολϊν των εκπαιδευτικϊν (και αυτζσ αρνθτικά για τον 
κλάδο, π.χ. υποχρεωτικι τριετισ παραμονι ςτο ςχολείο διοριςμοφ), και ζτςι μζνουν 
ουςιαςτικά εκτόσ ατηζντασ τα μεγάλα εργαςιακά προβλιματα που ζχει δθμιουργιςει ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ το ίδιο το ςφςτθμα όλα αυτά τα χρόνια (διάκεςθ ςτο ΡΥΣΔΕ, τοποκετιςεισ, 
πολφτεκνοι, ΛΔΑΧ, επιμόρφωςθ, ωράρια κ.λπ.). 



Ηθτιςαμε από τθν κυβζρνθςθ και το Υπουργείο Ραιδείασ να ξεκινιςει άμεςα θ ςυλλογικι 
διμερισ διαπραγμάτευςθ με τθν ΟΛΜΕ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ να ςυηθτθκοφν τα εργαςιακά 
κζματα και οι υπθρεςιακζσ μεταβολζσ των εκπαιδευτικϊν, διαδικαςία που ακόμθ και το 
ςθμερινό νομοκετικό πλαίςιο επιτρζπει. 
Στο πρόγραμμα ςτακερότθτασ που κατζκεςε θ κυβζρνθςθ ςτθν ΕΕ προβλζπεται ςθμαντικι 
μείωςθ των προςλιψεων εκπαιδευτικϊν ςε πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμιασ (μονίμων από 
6.000 ςε 3.000 και αναπλθρωτϊν από 11.000 ςε 3 - 4.000). Αποδεικνφεται και από αυτό πωσ ο 
πραγματικόσ λόγοσ που το Υπ. Ραιδείασ προωκεί τθν αλλαγι του ςυςτιματοσ προςλιψεων 
είναι θ μείωςθ του αρικμοφ τουσ τα επόμενα χρόνια. 
Θ εμμονι τθσ ςτον ΑΣΕΡ ωσ μοναδικοφ πυλϊνα διοριςμοφ κα οδθγιςει ςε τραγελαφικζσ 
καταςτάςεισ, αφοφ τθ μία διετία ζνασ κακθγθτισ επιτυχϊν και μθ διοριςκείσ κα επιλζγεται ωσ 
επιτυχθμζνοσ να εργαςτεί ωσ αναπλθρωτισ, ςτον επόμενο διαγωνιςμό πικανά κα αποτυγχάνει 
και κα αποβάλλεται από τθ δθμόςια εκπαίδευςθ ωσ αποτυχθμζνοσ, για να πετφχει ςτο 
μεκεπόμενο διαγωνιςμό και να διοριςτεί ωσ μόνιμοσ εκπαιδευτικόσ. 
 
4. ΕΓΑΣΛΑΚΑ:  

 Να μθ γίνει καμιά αλλαγι ςτο ςφςτθμα διοριςμϊν μζχρι να διοριςτοφν ωσ μόνιμοι όλοι 
όςοι βρίςκονται ςτουσ πίνακεσ προχπθρεςίασ. Στακερι και μόνιμθ εργαςία ςτθν 
εκπαίδευςθ.  

 Κατάργθςθ ΑΜΕΣΑ του κεςμοφ του ωρομιςκίου. Ρεριοριςμόσ των προςλιψεων 
αναπλθρωτϊν αυςτθρά ςτισ περιπτϊςεισ πραγματικισ αναπλιρωςθσ (όπωσ και ο ν. 
1566/85 ορίηει).  

 12μθνθ ςφμβαςθ για τουσ αναπλθρωτζσ με πλιρθ εργαςιακά δικαιϊματα 
 
 
 

3. Σοποκετιςεισ και προτάςεισ του Δ.. τθσ ΟΛΜΕ 
 
 
ΤΠΟΜΝΗΜΑ  ΟΛΜΕ ΠΡΟ ΤΠΕΠΘ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΣΑ (21/6/04) 
 
ΔΛΕΚΔΛΚΟΥΜΕ: 
 
Α. Για τουσ διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν 

 Άμεςθ μονιμοποίθςθ των 8000 περίπου αναπλθρωτϊν που ςυμπλθρϊνουν 18μθνθ 
προχπθρεςία ςτισ 30-6-2004, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ το είδοσ των ςυμβάςεων 
(αναπλθρωτισ ι ωρομίςκιοσ), ο αρικμόσ των ςυμβάςεων, το χρονικό διάςτθμα 
διακοπισ των ςυμβάςεων, κακϊσ και αν αυτζσ είναι διαδοχικζσ ι όχι. 

 Στθ ρφκμιςθ αυτι να ςυμπεριλθφκοφν όλοι οι κλάδοι και όλεσ οι ειδικότθτεσ των 

 εκπαιδευτικϊν (ΡΕ 16, ΤΕ 1, ΔΕ 1). 

 Να δθμιουργθκεί ενιαίοσ πίνακασ αναπλθρωτϊν από τθ ςχολικι χρονιά 2004-2005 και 
ςτουσ κλάδουσ εκπαιδευτικϊν ςτουσ οποίουσ ςιμερα δεν υφίςταται (ΡΕ16). 

 Θ κατάταξθ ςτον ενιαίο πίνακα των αναπλθρωτϊν (από τθ επόμενθ ςχολικι χρονιά 
2004-5) να γίνεται μόνο με βάςθ τθν πραγματικι προχπθρεςία προςωρινοφ 
αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ ςε δθμόςια ςχολεία πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτασ του ΥΡΕΡΚ. 

 Κατάργθςθ του κεςμοφ των ωρομιςκίων. 



 Καμία πρόςλθψθ ωρομιςκίων κακθγθτϊν ςε πλιρθ κενά όπωσ ζγινε τθν φετινι 
ςχολικι χρονιά από το ΥΡΕΡΚ και τισ διευκφνςεισ εκπαίδευςθσ. 

 Στο βακμό που ςυνεχίςουν να προςλαμβάνονται ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί, να 
προςλαμβάνονται από ενιαίο πίνακα ςε όλθ τθ χϊρα και όχι κατά Ρεριφερειακι 
Διεφκυνςθ. 

 Καμιά κακυςτζρθςθ ςτθν καταβολι των δεδουλευμζνων ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ 
(ωρομίςκιοι, Ρρόςκετθ Διδακτικι Στιριξθ κ.α.). 

 Κατάργθςθ του διαγωνιςμοφ του ΑΣΕΡ. 

 Ρλιρθ εργαςιακά, αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα ςτουσ αναπλθρωτζσ. 

 12μθνθ ςφμβαςθ εργαςίασ για τουσ αναπλθρωτζσ. 

 Στισ κατθγορίεσ εκπαιδευτικϊν ςτισ οποίεσ δεν πραγματοποιείται διαγωνιςμόσ του 
ΑΣΕΡ (ςτο βακμό που αυτόσ διατθρείται), οι κενζσ κζςεισ να πλθροφνται με διοριςμό 
μόνιμων εκπαιδευτικϊν από τον πίνακα του άρκρου 138 του ν. 2725/99 και, αν 
εξαντλθκεί αυτόσ, από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν (ν. 3027/02, άρκρο7, παρ. 1γ 
και 2). 

 
 
ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΟΛΜΕ  (23/4/04) ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΠΡ. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ 
 
ΔΛΕΚΔΛΚΟΥΜΕ: 
 
1. Μονιμοποίθςθ όλων των αναπλθρωτϊν, που ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον 18μθνθ 
προχπθρεςία, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ το είδοσ των ςυμβάςεων (αναπλθρωτισ ι 
ωρομίςκιοσ), ο αρικμόσ των ςυμβάςεων, το χρονικό διάςτθμα διακοπισ των ςυμβάςεων και 
το αν αυτζσ είναι διαδοχικζσ ι όχι. Να μθν εξαιρεκοφν οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί από το 
Ρ.Δ. για τθ μονιμοποίθςθ των ςυμβαςιοφχων ςτο Δθμόςιο με βάςθ τθν ιδιαιτερότθτα ςτο 
χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. 
2. Κατάργθςθ του κεςμοφ των ωρομιςκίων. 
3. Κατάργθςθ του διαγωνιςμοφ του ΑΣΕΡ. 
4. Ρλιρθ εργαςιακά, αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα ςτουσ αναπλθρωτζσ. 
5. 12μθνθ ςφμβαςθ εργαςίασ. 
 
 
ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΟΛΜΕ ΠΡΟ ΤΠΕΠΘ  (29/3/05) «ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ»  
 
Είναι γνωςτζσ οι διεκδικιςεισ και οι προτάςεισ τθσ ομοςπονδίασ μασ για τουσ διοριςμοφσ των 
αναπλθρωτϊν και απαιτοφμε από το ΥΡΕΡΚ να τισ υλοποιιςει. υγκεκριμζνα ηθτάμε:  

 Άμεςθ μονιμοποίθςθ όλων των αναπλθρωτϊν που ςυμπλιρωςαν 18μθνθ 
προχπθρεςία ςτισ 30-6-2004, χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ το είδοσ των ςυμβάςεων 
(αναπλθρωτισ ι ωρομίςκιοσ), ο αρικμόσ των ςυμβάςεων, το χρονικό διάςτθμα 
διακοπισ των ςυμβάςεων κακϊσ και αν αυτζσ είναι διαδοχικζσ ι όχι. Στθ ρφκμιςθ αυτι 
να ςυμπεριλθφκοφν όλοι οι κλάδοι και όλεσ οι ειδικότθτεσ των εκπαιδευτικϊν με βάςθ 
μόνο τθν προχπθρεςία τουσ.  

 Κατάργθςθ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ του ωρομιςκίου και ςε κάκε περίπτωςθ καμία 
πρόςλθψθ ωρομιςκίων κακθγθτϊν ςε πλιρθ κενά.  

 Ρλιρθ εργαςιακά, αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα ςτουσ αναπλθρωτζσ, 
12μθνθ ςφμβαςθ εργαςίασ.  

 



Οι ρυκμίςεισ του ν. 3255/04 για τθν απορρόφθςθ μζχρι το 2007 όςων ςυμπλιρωςαν 30 μινεσ 
προχπθρεςία ςτισ 30-6-04 δεν ζλυςαν το πρόβλθμα τθσ εργαςιακισ αναςφάλειασ και τθσ 
ομθρίασ των χιλιάδων αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν. Το ΥΡΕΡΚ όμωσ οφείλει ςε κάκε 
περίπτωςθ να υλοποιιςει τισ διαβεβαιϊςεισ που ζδινε θ πολιτικι θγεςία του ςτθ Βουλι 
(22/6/2004, Επιτροπι Μορφωτικϊν Υποκζςεων), ότι δθλαδι οι διοριςμοί των αναπλθρωτϊν 
που ςυμπλιρωςαν 30μθνθ προχπθρεςία, κα ιταν επιπλζον των προβλεπομζνων ποςοςτϊν 
διοριςμϊν.  
Σχετικά με τουσ διοριςμοφσ αναπλθρωτϊν από τουσ πίνακεσ προχπθρεςίασ τθν επόμενθ 
ςχολικι χρονιά ζχουμε να τονίςουμε τα παρακάτω:  
Α) Για να αποκτιςει ολόκλθρο το ιςχφον ςφςτθμα διοριςμϊν μζςω τθσ προχπθρεςίασ (πίνακεσ 
αναπλθρωτϊν) πλιρθ αξιοπιςτία και διαφάνεια, κα πρζπει κάκε διοριςμόσ από τθν επόμενθ 
χρονιά αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου κακθγθτι/τριασ ςτθ δθμόςια δευτεροβάκμια ι 
πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, να πραγματοποιείται από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν 
(πίνακασ κατάταξθσ με βάςθ τθν πραγματικι εκπαιδευτικι προχπθρεςία ςε δθμόςιεσ ςχολικζσ 
μονάδεσ τθσ δευτεροβάκμιασ ι πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του ΥΡΕΡΚ) και ςε περίπτωςθ 
εξάντλθςισ του, από πίνακα με βάςθ τθν θμερομθνία λιψθσ πτυχίου (ςθμερινόσ πίνακασ Γϋ 
που πρζπει να ςυςτακεί για όλεσ τισ ειδικότθτεσ).  
Με βάςθ αυτιν τθν πρόταςι μασ κάκε πρόςλθψθ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου που παράγει 
προχπθρεςία θ οποία αναγνωρίηεται από τον ιςχφοντα νόμο 3027/02 (π.χ. ΡΔΣ, ΤΑΔ, 
εκκλθςιαςτικά, Σιβιτανίδειοσ, κ.λπ.) για τθν κατάταξθ ςτον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν και 
ςυνεπϊσ και ςτο μόνιμο διοριςμό κα γίνεται από τουσ πίνακεσ αυτοφσ. Με αυτό τον τρόπο το 
ςφςτθμα διοριςμϊν κα γίνει αντικειμενικότερο και αξιόπιςτο.  

Β) Να τροποποιθκεί θ διάταξθ του νόμου 3149/03 άρκρο 13 παρ. 45
α

, με τθν οποία 
προβλζπεται ότι αναπλθρωτισ που προςλαμβάνεται από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν και 
δεν παρουςιάηεται να αναλάβει υπθρεςία διαγράφεται από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν 
για το ςχολικό ζτοσ που διανφεται και για τα δφο επόμενα. Θ διαγραφι από τον ενιαίο πίνακα 
να ιςχφει μόνο για το ςχολικό ζτοσ κατά το οποίο αδυνατεί να αναλάβει υπθρεςία.  
Δ) Ειδικά για τουσ εκπαιδευτικοφσ για τουσ οποίουσ προβλζπεται από το ν.1566/85, θ κατοχι 
του παιδαγωγικοφ πτυχίου ωσ προςόντοσ διοριςμοφ τουσ, προτείνουμε τα παρακάτω:  
 1. Για τον διοριςμό ςτθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ απαιτείται θ κατοχι 
παιδαγωγικοφ πτυχίου με οποιοδιποτε ςφςτθμα διοριςμοφ εκπαιδευτικϊν (ν.1566/85 αρ. 14 
παρ. 8). Καταργοφνται οι διατάξεισ ν. 2834/00 αρ.1 παρ.6, ν.2909/01 αρ. 6 παρ. 21, ν.3194/03 
αρ. 8 παρ. 7.  
 2. Δθμιουργοφνται πίνακεσ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν με ι χωρίσ παιδαγωγικό 
πτυχίο. Στουσ πίνακεσ αυτοφσ κατατάςςονται με βάςθ τθν πραγματικι εκπαιδευτικι 
προχπθρεςία τουσ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ (ΥΡΕΡΚ) χωρίσ κατϊτερο περιοριςμό χρονικισ 
διάρκειασ. Διορίηονται από τον πίνακα αυτό όςοι κατζχουν παιδαγωγικό πτυχίο.  
 3. Πςοι εκπαιδευτικοί είναι ςτον παραπάνω πίνακα αναπλθρωτϊν και δεν κατζχουν 
παιδαγωγικό πτυχίο, ζχουν όμωσ τουλάχιςτον 18μθνθ προχπθρεςία, ςτισ 30-6-2004, 
ειςάγονται κατά προτεραιότθτα ςτθν ΑΣΡΑΛΤΕ από τθν επόμενθ χρονιά 2005-06 και εφεξισ, με 
τθ ςειρά που ζχουν ςτουσ πίνακεσ προχπθρεςίασ των αναπλθρωτϊν. Μετά τθν ολοκλιρωςθ 
των ςπουδϊν τουσ ςτθν ΑΣΡΑΛΤΕ και τθν απόκτθςθ του παιδαγωγικοφ πτυχίου (πλιρθ 
προςόντα διοριςμοφ), διορίηονται με τθ ςειρά που βρίςκονται ςτουσ πίνακεσ (πίνακεσ 
διοριςτζων). Ο αρικμόσ των ςπουδαςτϊν ςτο παιδαγωγικό τμιμα τθσ ΑΣΡΑΛΤΕ να κακορίηεται, 
ανά ειδικότθτα, από τον αρικμό των επικείμενων κατϋ ζτοσ διοριςτζων. Για τουσ παραπάνω 
λόγουσ τα επόμενα χρόνια ειςάγονται ςτθν ΑΣΡΑΛΤΕ ωσ ςπουδαςτζσ, και υποψιφιοι που δεν 
είναι ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν, μετά όμωσ τθν ειςαγωγι ςτθν ΑΣΡΑΛΤΕ όλων των 
αναπλθρωτϊν που βρίςκονται ςε ςειρά για επικείμενο διοριςμό τθν επόμενθ χρονιά.  



 4. Στισ ειδικότθτεσ όπου εξαντλοφνται οι πίνακεσ αναπλθρωτϊν, (πίνακεσ διοριςτζων) 
διορίηονται όςοι ςτεροφνται προχπθρεςίασ αλλά ζχουν πλιρθ τα προςόντα του ν.1566/85 
(παιδαγωγικό πτυχίο).  
 5. Σε κάκε περίπτωςθ, όταν με ευκφνθ τθσ πολιτείασ δεν ειςάγονται ςτθν ΑΣΡΑΛΤΕ για 
τθν απόκτθςθ παιδαγωγικοφ πτυχίου οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί που ζχουν ενταχκεί ςτουσ 
πίνακεσ διοριςτζων, διορίηονται ςε μόνιμεσ κζςεισ, όταν ζρκει θ ςειρά τουσ από τουσ πίνακεσ 
των διοριςτζων αναπλθρωτϊν ςφμφωνα με τθν προχπθρεςία τουσ και ειςάγονται ςτθν 
ΑΣΡΑΛΤΕ για τθν απόκτθςθ παιδαγωγικοφ πτυχίου αμζςωσ μετά τον διοριςμό τουσ και πριν τθν 
ανάλθψθ υπθρεςίασ ςε ςχολικι μονάδα.  
 6. Στουσ πίνακεσ υποψθφίων αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν για τθ 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ εντάςςονται και οι εκπαιδευτικοί που ζχουν παιδαγωγικό πτυχίο 
αλλά ςτεροφνται προχπθρεςίασ ι επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςε διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ, με ςειρά 
που κακορίηεται από το χρόνο κτιςθσ του παιδαγωγικοφ πτυχίου τουσ.  
 
 
ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΟΛΜΕ ΠΡΟ ΤΠΕΠΘ (4/10/05)  
 
ΔΛΟΛΣΜΟΛ – ΑΝΑΡΛΘΩΤΕΣ 
  

 Είναι γνωςτό το αίτθμά μασ για τον άμεςο διοριςμό όλων των αναπλθρωτϊν που 
ςυμπλιρωςαν 18μθνθ δθμόςια εκπαιδευτικι προχπθρεςία ςτισ 30-6-2004, χωρίσ να 
λαμβάνεται υπόψθ το είδοσ των ςυμβάςεων (αναπλθρωτισ ι ωρομίςκιοσ), ο αρικμόσ 
των ςυμβάςεων, το χρονικό διάςτθμα διακοπισ των ςυμβάςεων, κακϊσ και αν αυτζσ 
είναι διαδοχικζσ ι όχι. Στθ ρφκμιςθ αυτι ηθτοφμε να ςυμπεριλθφκοφν όλοι οι κλάδοι 
και όλεσ οι ειδικότθτεσ των εκπαιδευτικϊν με βάςθ μόνο τθν προχπθρεςία τουσ.  

 Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει όλα τα κενά να ςυμπλθρωκοφν με μόνιμουσ διοριςμοφσ.  

 Ππου δεν καλφπτονται τα κενά με μόνιμουσ διοριςμοφσ να προςλθφκοφν άμεςα και 
χωρίσ άλλθ κακυςτζρθςθ αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ και όχι ωρομίςκιοι. Υπενκυμίηουμε 
και τθ δικι ςασ δζςμευςθ για μθ καταχρθςτικι αξιοποίθςθ του κεςμοφ των 
ωρομιςκίων. Ηθτάμε να καταργθκεί θ εργαςιακι ςχζςθ του ωρομιςκίου και ςε κάκε 
περίπτωςθ να μθν πραγματοποιθκεί καμία πρόςλθψθ ωρομιςκίων κακθγθτϊν ςε 
πλιρθ κενά, όπωσ ζγινε ςε ζνα βακμό και τθν περςινι ςχολικι χρονιά από το ΥΡΕΡΚ 
και τισ διευκφνςεισ εκπαίδευςθσ.  

 Ειδικά για τουσ εκπαιδευτικοφσ για τουσ οποίουσ προβλζπεται από το ν. 1566/85 θ 
κατοχι του παιδαγωγικοφ πτυχίου ωσ προςόντοσ διοριςμοφ τουσ ςτθν δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ, προτείναμε να απαιτείται θ κατοχι παιδαγωγικοφ πτυχίου με 
οποιοδιποτε ςφςτθμα διοριςμοφ των εκπαιδευτικϊν (ν.1566/85 αρ. 14 παρ. 8). Για το 
λόγο αυτό κα πρζπει να καταργθκοφν οι διατάξεισ νόμων που το κακιςτοφν 
προαιρετικό (ν.2834/00 άρκρ.1 παράγ.6, ν.2909/01 άρκρ. 6 παράγ. 21, ν.3194/03 άρκρ. 
8 παράγ. 7). Ειδικζσ προτάςεισ για ρυκμίςεισ που αφοροφν τουσ αναπλθρωτζσ 
εκπαιδευτικοφσ που δεν διακζτουν παιδαγωγικό πτυχίο ςάσ ζχουμε κατακζςει με 
υπόμνθμά μασ από τισ 22/6/04.  

 Για να αποκτιςει ολόκλθρο το ιςχφον ςφςτθμα διοριςμϊν μζςω τθσ προχπθρεςίασ 
(πίνακεσ αναπλθρωτϊν) πλιρθ αξιοπιςτία (αντικειμενικότθτα, διαφάνεια, νομιμότθτα), 
κα πρζπει από τθ χρονιά 2005 - 2006 κάκε διοριςμόσ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου 
κακθγθτι/τριασ ςτθ δθμόςια δευτεροβάκμια ι πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ να 
πραγματοποιείται από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν (πίνακασ κατάταξθσ με βάςθ 
τθν πραγματικι εκπαιδευτικι προχπθρεςία ςε δθμόςιεσ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 
δευτεροβάκμιασ ι πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του ΥΡΕΡΚ) και, ςε περίπτωςθ 



εξάντλθςισ του, από πίνακα με βάςθ τθν θμερομθνία λιψθσ πτυχίου (ςθμερινόσ 
πίνακασ Γϋ, που πρζπει να ςυςτακεί για όλεσ τισ ειδικότθτεσ). Με βάςθ αυτι τθν 
πρόταςι μασ, κάκε πρόςλθψθ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου που παράγει προχπθρεςία 
για τθν κατάταξθ ςτον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν, και ςυνεπϊσ και για τον μόνιμο 
διοριςμό, κα γίνεται από τουσ πίνακεσ αυτοφσ.  

 Θ επιτροπι διαφάνειασ να λειτουργεί ςε μόνιμθ βάςθ, για τον ζλεγχο των διοριςμϊν 
όλων των εκπαιδευτικϊν (και μονίμων), και να χορθγοφνται ςτθν ΟΛΜΕ όλα τα 
ςτοιχεία που κάκε φορά ηθτοφνται. Να λειτουργιςουν επιτροπζσ διαφάνειασ ςε όλεσ 
τισ διευκφνςεισ με τθ ςυμμετοχι των αντίςτοιχων ΕΛΜΕ για τον ζλεγχο των 
προςλιψεων που γίνονται ςε επίπεδο διεφκυνςθσ.  

 
 
ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΟΛΜΕ ΠΡΟ ΤΠΕΠΘ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΣΑ, χετικά με το νζο νομοςχζδιο του ΤΠΕΠΘ 
«Θζματα προςωπικοφ Τπουργείου Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και άλλεσ 
διατάξεισ» (9.7.08) 
 
Ωσ προσ το επίμαχο ν/ςχ ενδεικτικά οι κζςεισ μασ για τα ςθμαντικότερα ηθτιματα 
που αυτό κίγει είναι οι εξισ: 
 
1. φκμιςθ για το μόνιμο διοριςμό αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν με προχπθρεςία. Το Δ.Σ. τθσ 
ΟΛΜΕ επιςθμαίνει ότι ςυνεχίηεται και επεκτείνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια θ εφαρμογι 
τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ με τθν πρόςλθψθ ςυμβαςιοφχων εκπαιδευτικϊν ςτθ Β/βάκμια 
Εκπαίδευςθ. 
Τονίηουμε ότι οι μεγάλεσ ανάγκεσ ςε εκπαιδευτικό προςωπικό κα γίνουν ακόμθ μεγαλφτερεσ 
εάν θ Κυβζρνθςθ υλοποιιςει, όπωσ κατά καιροφσ δθλϊνουν εκπρόςωποι τθσ πολιτικισ 
θγεςίασ του ΥΡΕΡΚ, τα αιτιματά μασ για τθ βελτίωςθ του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου 
με βάςθ τα οποία διεκδικοφμε τθ μείωςθ του μζγιςτου αρικμοφ μακθτϊν ανά τμιμα (25 ςτα 
Γυμνάςια – Λφκεια, 20 ςτα ΕΡΑΛ – ΕΡΑΣ και κατευκφνςεισ, και 10 ανά εκπαιδευτικό ςτα 
εργαςτιρια), κατοχφρωςθ πλιρουσ ςφνταξθσ με 30 χρόνια εργαςίασ και κακιζρωςθ ετιςιασ 
επιμόρφωςθσ με απαλλαγι από τα διδακτικά κακικοντα. 
Κατά ςυνζπεια, 
αποτελεί εμπαιγμό για τον κλάδο μασ και τουσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ θ διλωςθ του 
ΥΡΕΡΚ, όπωσ καταγράφεται ςτο δελτίο τφπου τθσ 27θσ Λουνίου 2008, πωσ «Οι διοριςμοί που 
κα πραγματοποιθκοφν με βάςθ τθν παροφςα ρφκμιςθ είναι επιπλζον του ποςοςτοφ 60% και 
40%», όταν ςτθν ίδια τθν ειςθγθτικι ζκκεςθ του νομοςχεδίου αναφζρεται ότι «δεν 
επιβαρφνεται ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ δεδομζνου ότι: 1.για το ςχολικό ζτοσ 2008-09, ο 
αρικμόσ των κατά τισ ανωτζρω προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ διοριηόμενων εκπαιδευτικϊν κα 
αφαιρεκεί από τον αρικμό των πιςτϊςεων που κα διατεκοφν για τθν πρόςλθψθ αναπλθρωτϊν 
για το οικείο ζτοσ και 2. Από τα ζτθ 2009- 2010 και εξισ ο αρικμόσ των κζςεων διοριςμοφ που 
κα κακορίηονται με κοινι υπουργικι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και 
Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων κα προςαρμόηεται ανάλογα με τον αρικμό των κατά τισ 
ανωτζρω 
προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ διοριηόμενων εκπαιδευτικϊν». 
Διαπιςτϊνοντασ, τζλοσ, πωσ οι προωκοφμενεσ με το νομοςχζδιο του ΥΡΕΡΚ ρυκμίςεισ 
βρίςκονται μακριά από τισ προτάςεισ τθσ ομοςπονδίασ μασ και δεν δίνουν οριςτικι λφςθ ςτο 
πρόβλθμα τθσ εργαςιακισ αναςφάλειασ των εκπαιδευτικϊν ηθτοφμε τθν υιοκζτθςθ των 
προτάςεϊν μασ, ζςτω και τθν τελευταία ςτιγμι. 
Ειδικότερα: 



- Στακερι και μόνιμθ εργαςία ςτθν εκπαίδευςθ. Διοριςμοί ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 
- Κατάργθςθ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ του ωρομίςκιου. 
- Ρρόςλθψθ αναπλθρωτϊν μόνο ςε περιπτϊςεισ πραγματικισ αναπλιρωςθσ. 12μθνθ ςφμβαςθ 
εργαςίασ για τουσ αναπλθρωτζσ με πλιρθ αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα. 
- Να διορίηονται ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ όςοι αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι 
ςυμπλθρϊνουν 18μθνθ προχπθρεςία ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ, χωρίσ καταλθκτικι 
θμερομθνία. Να κεςμοκετθκεί δθλαδι ωσ ανϊτατοσ χρόνοσ ςτθν «προςωρινι εργαςία» το 
18μθνο. 
- Να μθ ςυςχετιςτεί με τον διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ οποιαδιποτε ρφκμιςθ για τον μόνιμο 
διοριςμό εκπαιδευτικϊν από τουσ πίνακεσ των αναπλθρωτϊν με 
προχπθρεςία. 
2. Πλοι οι αναπλθρωτζσ και οι ωρομίςκιοι να διορίηονται από τουσ πίνακεσ 
Ρροχπθρεςίασ. Στο άρκρο 2 του νομοςχεδίου προςτίκενται και άλλεσ προχπθρεςίεσ, οι οποίεσ 
αναγνωρίηονται για τθν εγγραφι ςτουσ πίνακεσ διοριςμοφ εκπαιδευτικϊν ωσ 
αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων. Πμωσ, για να αποκτιςει ολόκλθρο το ιςχφον ςφςτθμα 
διοριςμϊν μζςω τθσ προχπθρεςίασ (πίνακεσ αναπλθρωτϊν) τθν αναγκαία αξιοπιςτία και 
διαφάνεια, κα πρζπει από τθν επόμενθ χρονιά κάκε διοριςμόσ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου 
κακθγθτι/-τριασ ςτθ δθμόςια δευτεροβάκμια ι πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ να 
πραγματοποιείται από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν (πίνακα κατάταξθσ με βάςθ τθν 
πραγματικι εκπαιδευτικι προχπθρεςία ςε δθμόςιεσ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ δευτεροβάκμιασ ι 
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του ΥΡΕΡΚ) και, ςε περίπτωςθ εξάντλθςισ του, από πίνακα με 
βάςθ τθν θμερομθνία λιψθσ πτυχίου (που πρζπει να ςυςτακεί για όλεσ τισ ειδικότθτεσ). 
Με βάςθ αυτι τθν πρόταςι μασ, κάκε πρόςλθψθ αναπλθρωτι ι ωρομιςκίου εκπαιδευτικοφ 
που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απόκτθςθ προχπθρεςίασ θ οποία αναγνωρίηεται από τον 
ιςχφοντα νόμο 3027/02, κακϊσ και από το υπό ψιφιςθ ν/ςχ. (π.χ. Ρ.Δ.Σ., ΤΑΔ, εκκλθςιαςτικά, 
Σιβιτανίδειοσ, κ.λπ.) για τθν κατάταξθ ςτον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν, και ςυνεπϊσ και για 
το μόνιμο διοριςμό, να γίνεται από τουσ παραπάνω πίνακεσ. Από τον πίνακα να 
προςλαμβάνουν εκπαιδευτικοφσ όλοι οι προβλεπόμενοι φορείσ του ΥΡΕΡΚ. Με αυτό τον 
τρόπο το ςφςτθμα διοριςμϊν κα γίνει αντικειμενικότερο και αξιόπιςτο. 
Ρροτείνουμε αυτι θ ρφκμιςθ - διάταξθ να προςτεκεί ςτο ςχζδιο νόμου, για να μθν αποτελεί θ 
ανάγκθ των νζων ςυναδζλφων για εργαςία αιτία για τθ διαμόρφωςθ ενόσ πεδίου 
εξυπθρετιςεων, διαπλοκισ και ρουςφετιοφ. 
Ειδικότερα, για τισ προςλιψεισ ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν ςτθν Ρρόςκετθ Διδακτικι Στιριξθ, 
επιςθμαίνουμε τα εξισ: 
- Ο τρόποσ με τον οποίο αυτζσ πραγματοποιοφνται, με απόφαςθ του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ 
ςε κάκε νομό, χωρίσ ςυγκεκριμζνα κριτιρια, κζτει τουσ νζουσ ςυναδζλφουσ μασ υπό το 
κακεςτϊσ μιασ ιδιότυπθσ ομθρίασ. Αντί, λοιπόν, τθσ αδιαφάνειασ και τθσ ευνοιοκρατίασ είναι 
ανάγκθ άμεςα να κακιερωκεί ζνα αντικειμενικό ςφςτθμα προςλιψεων ςτθν ΡΔΣ, πολφ δε 
περιςςότερο που θ ςχετικι προχπθρεςία υπολογίηεται τόςο για τθν πρόςλθψθ αναπλθρωτϊν 
όςο και για το μόνιμο διοριςμό των εκπαιδευτικϊν. 
- Στο πλαίςιο αυτό προτείνουμε να δθμιουργθκεί πίνακασ εκπαιδευτικϊν που επικυμοφν να 
εργαςκοφν ςτθν ΡΔΣ ανά Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, με βάςθ τθ ςυνολικι προχπθρεςία που 
ζχουν οι υποψιφιοι ςτον πίνακα αναπλθρωτϊν, και να ακολουκεί πίνακασ με βάςθ τθν 
θμερομθνία λιψθσ πτυχίου. Οι προςλιψεισ να γίνονται από κάκε Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ υποχρεωτικά και μόνο από αυτοφσ τουσ πίνακεσ. Οι πίνακεσ αυτοί να 
δθμοςιοποιοφνται ςε κάκε Διεφκυνςθ αλλά από το Διαδίκτυο. 
3. Ραιδαγωγικό πτυχίο 



Θ ςυνεχισ απαξίωςθ του παιδαγωγικοφ πτυχίου από τισ θγεςίεσ του ΥΡΕΡΚ ςυνεχίηεται και 
διευρφνεται, παρά τισ αντίκετεσ διακθρφξεισ. Με τουσ νόμουσ 2834/00, 2909/01, 3194/03 και 
3255/04 καταργικθκε ουςιαςτικά θ υποχρεωτικι κατοχι παιδαγωγικοφ πτυχίου για τισ 
ειδικότθτεσ που ομοςπονδία μασ, ζρχεται τϊρα το Υπουργείο Ραιδείασ και διαγράφει ακόμα 
και τισ δικζσ του δεςμεφςεισ για τθν ανάγκθ ουςιαςτικισ παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ των 
εκπαιδευτικϊν, υποβακμίηοντασ ακόμθ περιςςότερο το παιδαγωγικό πτυχίο, που χορθγείται 
φςτερα από επιμόρφωςθ ενόσ ζτουσ. Σε οριςμζνεσ, μάλιςτα, περιπτϊςεισ θ επιμόρφωςθ αυτι 
περιορίηεται ςε τρεισ μινεσ!! 
Από τθν πλευρά μασ δθλϊνουμε κατθγορθματικά ότι δεν κα δεχκοφμε περαιτζρω υποβάκμιςθ 
τθσ εκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν! Κα αντιδράςουμε δυναμικά απζναντι ςε πολιτικζσ που 
οδθγοφν ςε ακφρωςθ ακόμθ και όςων κετικϊν νομοκετικθκαν, πριν 23 χρόνια, με το 
ν.1566/85!! 
Ειδικά για τουσ εκπαιδευτικοφσ για τουσ οποίουσ προβλζπεται από το ν.1566/85, θ κατοχι του 
παιδαγωγικοφ πτυχίου ωσ προςόντοσ διοριςμοφ τουσ, προτείνουμε: 
1. Για το διοριςμό ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ να απαιτείται θ κατοχι παιδαγωγικοφ 
πτυχίου με οποιοδιποτε ςφςτθμα διοριςμοφ εκπαιδευτικϊν (ΑΣΕΡ, μζςω προχπθρεςίασ, 
πολφτεκνοι) (επαναφορά δθλ. των διατάξεων του ν.1566/85 αρ.14 παρ. 8). Γι’ αυτό το λόγο να 
καταργθκοφν οι διατάξεισ ν. 2834/00 αρ.1 παρ.6, 
ν.2909/01 αρ. 6 παρ. 21, ν.3194/03 αρ. 8 παρ. 7. 
2. Πςοι εκπαιδευτικοί (ΡΕ και ΤΕ) περιλαμβάνονται ςτον πίνακα αναπλθρωτϊν και δεν 
κατζχουν παιδαγωγικό πτυχίο, ζχουν όμωσ τουλάχιςτον 18μθνθ προχπθρεςία, να ειςάγονται 
κατά προτεραιότθτα ςτθν ΑΣΡΑΛΤΕ από τθν επόμενθ χρονιά 2008-09 και εφεξισ, με τθ ςειρά 
που ζχουν ςτουσ πίνακεσ προχπθρεςίασ των αναπλθρωτϊν. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των 
ςπουδϊν τουσ ςτθν ΑΣΡΑΛΤΕ και τθν απόκτθςθ του παιδαγωγικοφ πτυχίου (με πλιρθ 
προςόντα διοριςμοφ) διορίηονται με τθ ςειρά που βρίςκονται ςτουσ 
πίνακεσ (πίνακεσ διοριςτζων). Ο αρικμόσ των ςπουδαςτϊν ςτο παιδαγωγικό τμιμα τθσ 
ΑΣΡΑΛΤΕ να κακορίηεται, ανά ειδικότθτα, με βάςθ τον αρικμό των επικείμενων κατϋζτοσ 
διοριςτζων. Για τουσ παραπάνω λόγουσ τα επόμενα χρόνια εγγράφονται ςτθν ΑΣΡΑΛΤΕ ωσ 
ςπουδαςτζσ και υποψιφιοι που δεν είναι ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν, μετά όμωσ τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ ςτθν ΑΣΡΑΛΤΕ όλων των αναπλθρωτϊν πουβρίςκονται ςε ςειρά για 
επικείμενο διοριςμό τθν επόμενθ χρονιά. 
3. Στισ ειδικότθτεσ όπου εξαντλοφνται οι πίνακεσ αναπλθρωτϊν, (πίνακεσ διοριςτζων) να 
διορίηονται όςοι ςτεροφνται προχπθρεςίασ αλλά ζχουν πλιρθ τα προςόντα του ν.1566/85 
(παιδαγωγικό πτυχίο). 
4. Στθν ΑΣΡΑΛΤΕ, με ευκφνθ του Υπουργείου Ραιδείασ, να διαςφαλίηεται ότι κα ειςαχκοφν όλοι 
οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί (όλων των ειδικοτιτων και κλάδων ΡΕ και ΤΕ) ςτο ετιςιο 
πρόγραμμα για τθν απόκτθςθ του παιδαγωγικοφ πτυχίου. Σε κάκε περίπτωςθ, όταν με ευκφνθ 
τθσ πολιτείασ δεν ειςάγονται ςτθν ΑΣΡΑΛΤΕ για τθν απόκτθςθ παιδαγωγικοφ πτυχίου οι 
αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί που ζχουν ενταχκεί ςτουσ πίνακεσ διοριςτζων, διορίηονται ςε 
μόνιμεσ κζςεισ, όταν ζρκει θ ςειρά τουσ, από τουσ πίνακεσ των διοριςτζων αναπλθρωτϊν 
ςφμφωνα με τθν προχπθρεςία τουσ και ειςάγονται ςτθν ΑΣΡΑΛΤΕ για τθν απόκτθςθ 
παιδαγωγικοφ πτυχίου αμζςωσ μετά το διοριςμό τουσ και πριν τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ ςε 
ςχολικι μονάδα. 
5. Σε κάκε περίπτωςθ, απορρίπτουμε τθ μετατροπι και τθν υποβάκμιςθ τθσ ετιςιασ 
παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ και του παιδαγωγικοφ πτυχίου τθσ ΑΣΡΑΛΤΕ ςε τρίμθνθ 
επιμόρφωςθ. Είναι δε απαράδεκτο να ιςοτιμείται ουςιαςτικά το ετιςιο πτυχίο των 
παιδαγωγικϊν ςπουδϊν ι ακόμα και το πτυχίο πανεπιςτθμιακϊν ςχολϊν με ζνα πρόγραμμα 
τρίμθνθσ επιμόρφωςθσ. 



Στουσ πίνακεσ υποψθφίων αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν για τθ 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ εντάςςονται και οι εκπαιδευτικοί που ζχουν παιδαγωγικό πτυχίο 
αλλά ςτεροφνται προχπθρεςίασ ι επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςε διαγωνιςμό τουΑΣΕΡ, με ςειρά 
που κακορίηεται από το χρόνο κτιςθσ του παιδαγωγικοφ πτυχίου τουσ. 
 
ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΟΛΜΕ ΠΡΟ ΤΠΕΠΘ (9.4.08): «Διοριςμοί αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν» 
 
Με δεδομζνο ότι ζχει λιξει θ ιςχφσ τθσ ρφκμιςθσ του ν.3255/04, επανερχόμαςτε ςτο κζμα του 
μόνιμου διοριςμοφ των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν, που διακζτουν προχπθρεςία 
εκπαιδευτικοφ ςτθν δθμόςια εκπαίδευςθ και ηθτοφμε τα παρακάτω: 
1. Να διορίηονται ςε κζςθ μόνιμου εκπαιδευτικοφ όςοι αναπλθρωτζσ ςυμπλθρϊνουν 18μθνθ 
προχπθρεςία ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ (αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι), χωρίσ καταλθκτικι 
θμερομθνία. Να κεςμοκετθκεί δθλαδι ωσ ανϊτατοσ χρόνοσ ςτθν «προςωρινι εργαςία» το 
18μθνο. 
2. Να μθν ςυςχετιςκεί με τον διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ οποιαδιποτε ρφκμιςθ για τον μόνιμο 
διοριςμό εκπαιδευτικϊν από τουσ πίνακεσ των αναπλθρωτϊν με προχπθρεςία. 
 
 
ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΟΛΜΕ ΠΡΟ ΤΠΕΠΘ (16.10.09): 
 

6. τακερι και μόνιμθ εργαςία ςτθν εκπαίδευςθ: 
 

- Κατάργθςθ ΑΜΕΣΑ του κεςμοφ του ωρομιςκίου (ςφμφωνα και με τισ εξαγγελίεσ τθσ κ. 
Διαμαντοποφλου ςτο 14ο Συνζδριο τθσ Ομοςπονδίασ μασ τον Λοφνιο του 2009). 
- Ρεριοριςμόσ του κεςμοφ του αναπλθρωτι αυςτθρά ςτισ περιπτϊςεισ πραγματικισ 
αναπλιρωςθσ (όπωσ και ο ν. 1566/85 ορίηει). 
- 12μθνθ ςφμβαςθ για τουσ αναπλθρωτζσ με πλιρθ εργαςιακά δικαιϊματα. 

 

 

ΟΧΙ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΑΡΩΔΙΑ! 

*ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΘ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΘσ ΟΛΜΕ+ 

Ο Υπουργόσ Ραιδείασ και θ κυβζρνθςθ, παρά τθ ιδθ διαπιςτωμζνθ κακολικι αντί-

δραςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, προχωροφν ςτθν εφαρμογι του 

αντιεκπαιδευτικοφ νόμου 2525/97. 

Ιδθ ζχουν δθμοςιοποιθκεί Υπουργικζσ Αποφάςεισ και Ρ.Δ. που αφοροφν τα ωρολό-

για προγράμματα του "Ενιαίου Λυκείου", τθ ςυμμόρφωςθ και τθν πεικάρχθςθ των 

εκπαιδευτικϊν. Ρροωκείται, παράλλθλα, για ψιφιςθ νομοςχζδιο που αποβλζπει 

ςτθ ςυρρίκνωςθ τθσ Τεχνικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ - Κατάρτιςθσ και τθ 

ςταδιακι παράδοςθ τθσ ςτουσ ιδιϊτεσ. 

Το τελευταίο βιμα ςτον αυταρχικό κατιφορο τθσ πολιτικισ θγεςίασ του ΥΡΕΡΚ 

είναι θ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ - παρωδία και θ προϊκθςθ 

τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ ςε αυτόν. 



Θ ΟΛΜΕ και ευρφτερα θ εκπαιδευτικι κοινότθτα υπεράςπιςε με ςκλθροφσ αγϊνεσ 

τθν επετθρίδα, τθν υπεραςπίηει και τϊρα ωσ το μόνο αξιόπιςτο και φερζγγυο 

ςφςτθμα διοριςμϊν, ωσ το ςφςτθμα που διαςφαλίηει διαφάνεια, αξιοπρζπεια και 

ζνα ςτακερό εργαςιακό κακεςτϊσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, ωσ το ςφςτθμα που 

δθμιουργεί καλφτερεσ προχποκζςεισ για μαηικοφσ διοριςμοφσ. Ο διαγωνιςμόσ 

αμφιςβθτεί τισ πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ και ευτελίηει τθν κατοχι επιςτθμονικοφ 

τίτλου και το κφροσ του επιςτιμονα. Θ κυβζρνθςθ μετατρζπει το πανεπιςτθμιακό 

πτυχίο ςε ζνα απλό πιςτοποιθτικό αποφοίτθςθσ με εκμθδενιςμζνθ αξία χριςθσ. 

Θ de facto κατάργθςθ των πανεπιςτθμίων, θ αντίλθψθ ότι όποιοσ ενδιατρίψει ςτθν 

αποςτικιςθ διδακτικϊν και παιδαγωγικϊν μεκοδολογιϊν για τισ ανάγκεσ μιασ 

τρζχουςασ εξεταςτικισ διαδικαςίασ είναι ο εκπαιδευτικόσ που κα αναλωκεί ςτθν 

τάξθ του απειλεί ςοβαρά τθν εκπαίδευςθ και το ςχολείο. 

Θ φλθ του διαγωνιςμοφ επιβεβαιϊνει τθν εκτίμθςθ μασ ότι επιδιϊκεται ο 

ιδεολογικόσ ζλεγχοσ των υποψθφίων και θ ςυμμόρφωςθ τουσ προσ τισ κυρίαρχεσ 

εκπαιδευτικζσ και παιδαγωγικζσ αντιλιψεισ. 

Γιατί τα κάνει όλα αυτά το Τπουργείο Παιδείασ; 

• Διότι θ κατάργθςθ τθσ επετθρίδασ ςθμαίνει από τθν πλευρά του κράτουσ τθν 
άρνθςθ και κεςμικά τθσ υποχρζωςθσ που είχε αναλάβει μζχρι τϊρα: να εγγυάται 
με μόνο κριτιριο το πτυχίο και τθν θμερομθνία λιψθσ του, τθ μόνιμθ και ςτακερι 
εργαςία για τον εκπαιδευτικό ςτο δθμόςιο ςχολείο. 

• Διότι θ ςθμερινι πολιτικι για τουσ εργαηόμενουσ ςε ζνα ςχολείο που αλλάηει 
ςυνολικά, που χάνει το δθμόςιο χαρακτιρα του, ςε ζνα ςχολείο που θ φράςθ "ιςό-
τθτα ευκαιριϊν για τουσ μακθτζσ" είναι κενό γράμμα, είναι θ πολιτικι τθσ μθ 
μόνιμθσ εργαςίασ, τθσ περιςταςιακισ απαςχόλθςθσ. 

• Διότι περνάμε ςτθν εποχι όπου θ κατάργθςθ τθσ επετθρίδασ ανοίγει το δρόμο 
για τθν άρςθ τθσ μονιμότθτασ για όςουσ ιδθ δουλεφουν ςτο ςχολείο, για τισ 
ςυνεχείσ εξετάςεισ και κρίςεισ, για τισ αςφαλιςτικζσ περικοπζσ, για τθν αφξθςθ του 
ορίου ςυνταξιοδότθςθσ. 

• Διότι περνάμε ςτθν εποχι όπου ο διαγωνιςμόσ, θ μζκοδοσ τθσ ... ςυνζντευξθσ, 
του βιογραφικοφ και των πελατειακϊν ςχζςεων, θ διαδικαςία των προςλιψεων 
μζςω νομαρχιϊν κα αποτελοφν το υποτικζμενο τζλοσ μιασ διαδρομισ εργαςιακισ 
περιπλάνθςθσ και μακρόχρονθσ ανεργίασ.  

Ο διαγωνιςμόσ όχι μόνο δεν ςθμαίνει το τζλοσ τθσ αδιοριςτίασ για τον 

εκπαιδευτικό, αλλά αντίκετα επικυρϊνει, κεςμοκετεί και ςυμβολίηει τθ 

μονιμότθτα αυτισ τθσ αδιοριςτίασ, ςθμαίνει τθν ςυνεχιηόμενθ ανεργία και 

εργαςιακι αναςφάλεια όλων των πτυχιοφχων. 

Θ ανάλγθτθ κυβερνθτικι πολιτικι δθμιουργεί, πζραν των άλλων, και οξφτατα 

κοινωνικά προβλιματα ςε βάροσ των χιλιάδων αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων 

εκπαιδευτικϊν. 



Θ πολφχρονθ διδακτικι τουσ εμπειρία, θ αναγνωριςμζνθ εκπαιδευτικι ιδιότθτά 

τουσ αποτελοφν ιςχυρά επιχειριματα του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ απζναντι ςτο 

διάτρθτο από κάκε άποψθ διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ, ο οποίοσ ευτελίηει τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, χρθςιμοποιείται προςχθματικά και ςε καμιά περίπτωςθ δεν 

παρζχει εγγυιςεισ αντικειμενικότθτασ και «αξιοκρατίασ». 

Ο εκπαιδευτικόσ κόςμοσ ζχει κάνει μακρόχρονουσ και δυναμικοφσ αγϊνεσ για να 

επιβάλει ζνα εργαςιακό κακεςτϊσ με αξιοπρζπεια, ςτακερότθτα, παιδαγωγικι 

ελευκερία, ζνα εργαςιακό κακεςτϊσ αντίςτοιχο του ζργου που προςφζρει. 

Και ςτθ διάρκεια τθσ φετινισ ςχολικισ χρονιάσ οργανϊςαμε πολφμορφεσ 

κινθτοποιιςεισ (απεργίεσ, ςτάςεισ εργαςίασ, ςυλλαλθτιρια κ.λπ.) διεκδικϊντασ τθν 

κατάργθςθ του αντιεκπαιδευτικοφ νόμου 2525/97. 

Είμαςτε αποφαςιςμζνοι να ςυνεχίςουμε με τθν ίδια αποφαςιςτικότθτα τουσ 

αγϊνεσ μασ. 

Ιδθ ζχουμε αποφαςίςει να προχωριςουμε ςε Απεργιακζσ Κινθτοποιιςεισ κατά τισ 

θμζρεσ που κα προγραμματιςτεί να γίνει ο διαγωνιςμόσ -παρωδία. 

Ιδθ δεκάδεσ χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί ςε όλθ τθ χϊρα υπζγραψαν κείμενο με το 

οποίο δθλϊνουν: " Είμαςτε αποφαςιςμζνοι να πάρουμε όλα τα μζτρα για να μθν 

πραγματοποιθκεί ο απαράδεκτοσ διαγωνιςμόσ. Δε ςυμμετζχουμε ωσ επιτθρθτζσ ι 

αξιολογθτζσ ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο ςτο ςχεδιαηόμενο διαγωνιςμό". 

Τα παραπάνω αποτελοφν ταυτόχρονα ομόφωνεσ αποφάςεισ των Γ.Σ. των ΕΛΜΕ και 

των Γ.Σ. των Ρροζδρων των ΕΛΜΕ. 

Αντίςτοιχεσ αποφάςεισ ζχουν πάρει οι Σφλλογοι μελϊν Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ 

πολλϊν Ρανεπιςτθμίων και το Συνζδριο των Ρανεπιςτθμιακϊν τθσ χϊρασ. 

Είναι φανερό ότι ο διαγωνιςμόσ αυτόσ δεν ζχει και οφτε πρόκειται να 

νομιμοποιθκεί ςτθ ςυνείδθςθ του εκπαιδευτικοφ κόςμου. 

Ο κλάδοσ μασ κα προχωριςει ςτο πρϊτο ΙΟιμερο του Μάθ ςε νζεσ Γ.. των 

ΕΛΜΕ για να αποφαςίςει το πρόγραμμα δράςθσ με ςτόχο τθν μθ 

πραγματοποίθςθ και ακφρωςθ του ςχεδιαηόμενου διαγωνιςμοφ. 

Καλοφμε για μια ακόμθ φορά τθν πολιτικι θγεςία του ΥΡΕΡΚ και τθν κυβζρνθςθ 

να μθν προχωριςουν ςτθν πραγματοποίθςθ του διαγωνιςμοφ και να 

ικανοποιιςουν τα αιτιματα του εκπαιδευτικοφ κόςμου : 

• Να γίνουν τϊρα οι αναγκαίοι 8.000 διοριςμοί με βάςθ τθν επετθρίδα, ϊςτε να 
καλυφκοφν όλα τα υπάρχοντα κενά ςτο διδακτικό προςωπικό και αυτά που κα 
προκφψουν από τισ αναγκαίεσ αλλαγζσ. 

• Να μειωκεί ο αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα ςτουσ 25 κατ' ανϊτατο όριο. 

• Να ενταχκοφν όλα τα ιδρφματα και οι φορείσ παροχισ εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ (ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΟΑΕΑ,ΝΕΛΕ, ΙΑΕΚΕ κλπ) ςε ςυνολικό ςχεδιαςμό με δθμόςιο 



χαρακτιρα και πλιρθ διαφάνεια. 

• Να μειωκεί το όριο θλικίασ για ςυνταξιοδότθςθ των εκπαιδευτικϊν. 

• Να γενικευκοφν τα προγράμματα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ. 

• Να κεςμοκετθκεί άμεςα το πιςτοποιθτικό ψυχοπαιδαγωγικισ κατάρτιςθσ για 
τουσ προσ διοριςμό εκπαιδευτικοφσ και να ξεκινιςει τϊρα θ ειςαγωγικι 
επιμόρφωςθ μετά το διοριςμό. 

• Να γίνει εκκακάριςθ τθσ επετθρίδασ (διπλοεγγραφζσ, διαγραφι όςων δεν 
αποδζχτθκαν διοριςμό κλπ). 

• Καλοφμε τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα ς' επαγρφπνθςθ, ϊςτε να μθ γίνει ο 
διαγωνιςμόσ –παρωδία. 

• Καλοφμε το ευρφτερο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα να ςτακεί ςτο πλευρό των 
εκπαιδευτικϊν. 

• Καλοφμε τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ και τουσ ςυναδζλφουσ αδιόριςτουσ να προχωριςουν 
άμεςα ςτθν ενθμζρωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ, των μακθτϊν και των γονζων. 

Ο ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ - ΡΑΩΔΛΑ ΔΕΝ ΡΕΡΕΛ ΚΑΛ ΔΕΝ ΜΡΟΕΛ ΝΑ ΓΛΝΕΛ  

ΝΑ ΜΘΝ ΕΡΛΤΕΨΟΥΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤΑΓΘΣΘ ΤΩΝ ΡΤΥΧΛΩΝ ΜΑΣ 

ΝΑ ΓΛΝΟΥΝ ΤΩΑ 8.000 ΔΛΟΛΣΜΟΛ ΚΑΚΘΓΘΤΩΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΡΕΤΘΛΔΑ 

 

Από το Δ.. τθσ ΟΛΜΕ (Ακινα 14/4/98) 

 

 

Από το Ρλθροφοριακό Δελτίο τθσ ΟΛΜΕ, 

Τεφχοσ 657 (Μάρτιοσ-Μάιοσ 1997)
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ΑΝΟΙΧΣΗ ΕΠΙΣΟΛΗ *ΣΗ ΟΛΜΕ+ ΠΡΟ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΑΕΠ 

Καταλαβαίνουμε τθν περθφάνια που νιϊκετε γιατί επιλεγικατε από τθν πολιτεία να 

ςτελεχϊςετε το μθχανιςμό πρόςλθψθσ των νζων εκπαιδευτικϊν. 

Κατανοοφμε επίςθσ τθν αποφαςιςτικότθτα ςασ να προςφζρετε ςτθν εκπαίδευςθ 

τουσ πιο ικανοφσ δαςκάλουσ. Άλλωςτε, θ πολφ ςτενι ςχζςθ που ζχετε με το 

ελλθνικό ςχολείο δικαιολογεί τθν αιςιοδοξία - και του υπουργείου και τθ δικι ςασ - 

ότι, γνωρίηοντασ τι ακριβϊσ λείπει από αυτό, ζχετε ςτο τςεπάκι ςασ το φάρμακο που 

κα κεραπεφςει όλα τα προβλιματα του. 

Πμωσ, φοβόμαςτε πωσ, τόςο λαμπροί επιςτιμονεσ εςείσ - ανάμεςα ςασ και 

ςφμβουλοι του Ρ.Λ. - δεν είδατε και δεν ακοφςατε τίποτε από όςα ςυμβαίνουν ςτα 

ςχολεία μασ αυτό τον καιρό. Δεν αντιλθφκικατε ότι θ εκπαιδευτικι κοινότθτα, ςτο 

ςφνολο τθσ, αντιδρά ςε αυτό το διαγωνιςμό. 

Δεν αντιλαμβάνεςτε, όμωσ, ότι ο διαγωνιςμόσ αυτόσ, ςτθν ουςία του, αναιρεί τθν 

αξία των πτυχίων που εςείσ οι ίδιοι, ωσ πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι, χορθγιςατε 

ςτουσ επιςτιμονεσ που τϊρα πρόκειται να εξετάςετε; 

Ακόμθ και οι πιο ταπεινοί, οι πιο καταπιεςμζνοι υπάλλθλοι: όταν αμφιςβθτείται θ 

ποιότθτα τθσ δουλειάσ τουσ ι παραιτοφνται ι προςπακοφν να βελτιϊςουν τισ 

υπθρεςίεσ που προςφζρουν ι ομολογοφν ταπεινά ότι δεν ζχουν τα κότςια να 

αντιμετωπίςουν αυτοφσ που τουσ αμφιςβθτοφν. ε καμιά περίπτωςθ δεν 

κολακεφουν αυτοφσ που τουσ προςβάλλουν ςτθν πράξθ, όπωσ κάνετε εςείσ με τθ 

ςτάςθ ςασ!  

Κα ιταν φτθνό να υποκζςει κανείσ ότι πουλιςατε ακριβά τισ επιςτθμονικζσ ςασ 

υπθρεςίεσ. Επιςτιμονεσ με το δικό ςασ κφροσ αςφαλϊσ και δεν εξαγοράηονται. 

Γι' αυτό περιμζνουμε να δϊςετε, ςε όςουσ αντιδροφν ςτθ διεξαγωγι αυτοφ του 

διαγωνιςμοφ, επαρκείσ εξθγιςεισ για τθν απόφαςθ ςασ να ςτθρίξετε με το κφροσ 

ςασ ζνα κεςμό που εκείνοι κεωροφν διάτρθτο. 

Για να ςασ διευκολφνουμε να μθν αφιςετε αναπάντθτα πικανά ερωτιματα των 

δικϊν ςασ μακθτϊν, με τθν άδεια ςασ, κα κζλαμε να ςασ ρωτιςουμε : 

• Ριςτεφετε κ. κ. κακθγθτζσ ότι το πτυχίο που χορθγοφν οι ςχολζσ ςτισ οποίεσ 

διδάςκετε αποτελεί βεβαίωςθ του ότι ο ςπουδαςτισ κατζχει επαρκϊσ το αντίςτοιχο 

γνωςτικό αντικείμενο; Αν το πτυχίο δε βεβαιϊνει κάτι τζτοιο τι άλλο μπορεί να 

βεβαιϊνει; Αν δεν είναι δεδομζνο ότι ο πτυχιοφχοσ εφοδιάςτθκε με τισ απαραίτθτεσ 

γνϊςεισ, γιατί του χορθγείται πτυχίο; Γιατί δεν φροντίςατε να πάρετε όλα εκείνα τα 

απαραίτθτα μζτρα που κα ζδιναν τθν απαραίτθτθ αξία ςτο πτυχίο; Αν, όμωσ θ 

χοριγθςθ του πτυχίου γίνεται με όλεσ τισ εγγυιςεισ που παρζχει ζνα πανεπι-

ςτθμιακό ίδρυμα, τι επιπλζον κα ελζγξετε με το διαγωνιςμό; 
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• Εςείσ που τόςο καλά γνωρίηετε το χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ ςε ποια επιςτθμονικι 

ζρευνα ςτθρίξατε τθν πεποίκθςθ μασ (ι τθν πεποίκθςθ του υπουργείου) ότι το 

ελλθνικό ςχολείο είναι υποβακμιςμζνο από το γεγονόσ ότι οι εκπαιδευτικοί 

προςλαμβάνονται με βάςθ τθν επετθρίδα:  

- Ρϊσ μετριςατε το ποςοςτό των εκπαιδευτικϊν που δεν κατζχουν το γνωςτικό 

αντικείμενο τθσ ειδικότθτάσ τουσ ; 

- Ρϊσ μετριςατε το ποςοςτό ευκφνθσ των εκπαιδευτικϊν ςτθν κακοδαιμονία του 

ςχολείου, ϊςτε ςυνθγορείτε ςτθ νζα μζκοδο διοριςμοφ τουσ; 

• Επειδι, πζρα από τθν επιςτθμονικι ςασ ιδιότθτα, μετζχετε ςτθν ιερι διαδικαςία 

τθσ μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ, επειδι είςτε και δάςκαλοι, κα ζχετε διαπιςτϊςει ότι 

μόνθ θ γνϊςθ δεν κάνει τον δάςκαλο. Ο δάςκαλοσ γίνεται μζςα ςτθν τάξθ και αυτι 

τθ "λειτουργικότθτα" τθσ τάξθσ καμιά εξζταςθ δεν μπορεί να τθν υποκαταςτιςει. 

Χρειάηεται ακόμθ εκείνθ θ "ιερι τρζλα" που δεν εξαςφαλίηουν οφτε οι 

ποικιλϊνυμεσ εξετάςεισ οφτε τα διδακτορικά. 

- Ρϊσ κα εξαςφαλίςετε με αυτό το διαγωνιςμό τθν προϊκθςθ ςτθν εκπαίδευςθ 

όςων "γεννικθκαν" δάςκαλοι;  

Ρου μποροφν ςτο πρόςωπο του κάκε μακθτι τουσ να βλζπουν το δικό τουσ παιδί ; 

- Ρϊσ κα εξαςφαλίςετε τθν αντικειμενικότθτα ςε αυτζσ τισ εξετάςεισ ; Ρϊσ, λ.χ., κα 

εξαςφαλίςετε ότι οι καλφτεροι κακθγθτζσ τθσ Φυςικισ Αγωγισ είναι αυτοί που κα 

περάςουν ςτισ εξετάςεισ χοροφ; Ρϊσ κα καταφζρετε να προςλάβετε εκείνουσ που 

ζχουν παιδαγωγικι ικανότθτα και όχι μόνο παιδαγωγικι γνϊςθ; 

Αλικεια, φροντίςατε, ωσ πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι, να δϊςετε ςε όςουσ από τουσ 

φοιτθτζσ ςασ φιλοδοξοφν να γίνουν δάςκαλοι τθ δυνατότθτα να ενθμερωκοφν για 

τα νζα ρεφματα ςτθν παιδαγωγικι και τισ νζεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ των 

μακθμάτων του κλάδου τουσ; Τι κα τουσ ηθτιςετε τϊρα; 

Ελπίηουμε πωσ δε κα αρνθκείτε να απαντιςετε ςε αυτά και ςε άλλα ερωτιματα 

που προζρχονται από τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα. Ρωσ οι απαντιςεισ ςασ κα είναι 

πειςτικζσ. 

Επιτρζψτε μασ, όμωσ, να επιμείνουμε πωσ θ πιο πειςτικι απάντθςθ εκ μζρουσ ςασ 

είναι να αρνθκείτε να προςφζρετε επιςτθμονικι κάλυψθ ςε ζνα ζκτρωμα που για 

πολιτικοφσ λόγουσ επιχειρεί θ πολιτικι θγεςία του Τπουργείου Παιδείασ. 

Ρολλζσ φορζσ ο διανοοφμενοσ, όπωσ άλλωςτε ο κάκε πολίτθσ "κα αναγκαςτεί να 

πει το μεγάλο ΝΑΙ ι μεγάλο ΟΧΙ. 

Φανερϊνεται αμζςωσ όποιοσ τόχει ζτοιμο το ΝΑΙ και λζγοντασ" το πζρα πθγαίνει 

ςτθν τιμι και ςτθν πεποίκθςι του. 

Ο αρνθκείσ δε μετανοιϊνει, κι όμωσ τον καταβάλλει εκείνο το ΟΧΙ το ςωςτό εισ όλθν 

τθν ηωιν του". 
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Από το Δ.Σ. τθσ ΟΛΜΕ 

3/6/98 

Από το Πλθροφοριακό Δελτίο τθσ ΟΛΜΕ, 

Σεφχοσ 657 (Μάρτιοσ-Μάιοσ 1998) 
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Μζροσ Σζταρτο: Πορίςματα μελετϊν του ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. 
 

1. Ζκκεςθ Σεκμθρίωςθσ των Απεργιακϊν Αιτθμάτων τθσ 
ΟΛΜΕ περιόδου 2007-2008  

 

2. ΑΛΤΘΜΑΤΑ ΑΝΑΡΛΘΩΤΩΝ  

Πλιρθ εργαςιακά, αςφαλιςτικά  και ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα για τουσ 
αναπλθρωτζσ· 12μθνθ ςφμβαςθ εργαςίασ· να μθν απολυκεί κανείσ αναπλθρωτισ· 
διοριςμό όλων των αναπλθρωτϊν μετά από τρεισ ςυμβάςεισ (ανϊτατο όριο), με 
βάςθ τθν προχπθρεςία τουσ  

      Ζνα από τα μεγαλφτερα προβλιματα που αντιμετωπίηει το ελλθνικό 
εκπαιδευτικό ςφςτθμα και ειδικότερα οι ζλλθνεσ εκπαιδευτικοί είναι θ 
ελαςτικοποίθςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων με τθν επζκταςθ του κεςμοφ του 
αναπλθρωτι και του ωρομίςκιου κακθγθτι. Θ μόνιμθ εργαςία τίκεται υπό αίρεςθ 
και οι «γκρίηεσ ηϊνεσ» τθσ εργαςιακισ αβεβαιότθτασ και τθσ περιπλάνθςθσ ςτο 
χϊρο τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ αυξάνονται. 

    Μετά τθν κατάργθςθ του ςυςτιματοσ τθσ «Επετθρίδασ» ο κεςμόσ των 
αναπλθρωτϊν, και πολφ περιςςότερο των ωρομιςκίων, εφαρμόηεται με τρόπο που 
ειςάγει νζα ικθ ςτθν αντιμετϊπιςθ του δικαιϊματοσ ςτθν εργαςία και των ίδιων 
των εργαηομζνων. Ικθ κάκε άλλο παρά χρθςτά, αφοφ τίποτε δεν είναι δεδομζνο. Θ 
ζλλειψθ ςτακερισ προοπτικισ καταδικάηει νζουσ ανκρϊπουσ ςε διαρκι 
αναςφάλεια, ενϊ θ αδιριτθ ανάγκθ για εργαςία τοφσ αναγκάηει να αποδζχονται 
δυςβάςτακτουσ εργαςιακοφσ όρουσ. Θ περιγραφι αυτι δε φαντάηεται κανείσ ότι 
είναι το καλφτερο υπόβακρο για ζναν άνκρωπο που καλείται να διδάξει, να 
εμπνεφςει, να δθμιουργιςει. 

   Κάκε χρόνο χιλιάδεσ αναπλθρωτζσ καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ δθμόςιασ 
εκπαίδευςθσ μετακινοφμενοι από τθ μια άκρθ τθσ Ελλάδασ ςτθν άλλθ. Μάλιςτα, 
είναι αδφνατο να προγραμματίςουν τθ διαμονι τουσ ζγκαιρα, αφοφ ποτζ δεν 
ξζρουν τι τφχθ κα ζχουν, κακϊσ τα δεδομζνα ςυνεχϊσ αλλάηουν.  

   Κάκε χρόνο χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί, πολλοί από τουσ οποίουσ εργάηονται ςτο 
δθμόςιο πζντε και περιςςότερα χρόνια, κοιτοφν με αγωνία τουσ πίνακεσ ςτουσ 
οποίουσ περιλαμβάνονται, με κατάταξθ που για χίλιουσ λόγουσ διαρκϊσ 
μεταβάλλεται. Ραιδαγωγικι κατάρτιςθ, προχπθρεςία και είδοσ προχπθρεςίασ 
(πολλοί υποψιφιοι αναπλθρωτζσ ζχουν κατοχυρϊςει προχπθρεςία ςε ςχολζσ που 
δεν αναγνωρίηονται από τθ νομοκεςία, όπωσ ΛΕΚ, ΟΑΕΔ κ.τ.λ.) αλλάηουν ςυνεχϊσ τθ 
ςφνκεςθ των πινάκων διοριςμοφ. Άλλοι πιραν μόρια προχπθρεςίασ διπλά, γιατί 
είχαν τθν «τφχθ» να κλθκοφν ςε δυςπρόςιτθ περιοχι, άλλοι παρεμβάλλονται ςτουσ 
πίνακεσ των αναπλθρωτϊν ωσ απολυμζνοι ιδιωτικϊν ςχολείων «ςτζλνοντασ» 
πολλζσ κζςεισ πίςω ςτθ ςειρά διοριςμοφ τουσ «άτυχουσ» που δεν είχαν το μζςο να 
προςλθφκοφν ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ κι ζνα ςωρό άλλεσ αλλαγζσ ζρχονται κάκε 
χρόνο να μεταβάλουν τα δεδομζνα.  
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   Με τθν ελπίδα είτε του μόνιμου διοριςμοφ είτε μιασ μακρόχρονθσ εξαςφάλιςθσ 
του δικαιϊματοσ ζςτω ςτθν αναπλιρωςθ, ϊςτε να μθ βρίςκονται ςε ςυνεχι 
κατάςταςθ ανεργίασ, αλλά να εργάηονται και να πλθρϊνονται για 8 περίπου μινεσ 
το χρόνο, κάκε χρόνο μελετοφν για να είναι ζτοιμοι να ανταποκρικοφν ςτα 
κακικοντά τουσ, αποκτοφν τθ διδακτικι και διοικθτικι εμπειρία τθσ εκπαίδευςθσ 
γνωρίηοντασ ότι πικανϊσ κάποτε δε κα τουσ χρειάηεται. 

   Είναι φανερό ότι θ ανάγκθ ςε μόνιμο προςωπικό ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ είναι 
διαρκισ και δεν καλφπτεται από τον αρικμό των κατ’ ζτοσ διοριηομζνων. Δεν είναι 
δυνατόν 5.000 περίπου αναπλθρωτζσ που προςλαμβάνονται ετθςίωσ να μθν 
αντιςτοιχοφν ςε πραγματικό αρικμό κενϊν τουλάχιςτον κατά το ιμιςυ. Το ΥΡΕΡΚ 
ςυγκαλφπτει τον πραγματικό αρικμό κενϊν με μεκοδεφςεισ όπωσ προφορικζσ 
πιζςεισ ςτισ κατά τόπουσ διευκφνςεισ και απ’ αυτζσ  ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ να μθ 
δίνονται όλα τα κενά.  

Θ μθ κάλυψθ των κενϊν με διοριςμοφσ μόνιμου προςωπικοφ ζχει τισ εξισ 
ςυνζπειεσ: 

 τθν κακυςτζρθςθ τθσ πλιρουσ λειτουργίασ των ςχολείων ςτθν κάκε αρχι 
ςχολικισ χρονιάσ. Και εφζτοσ ζχουν χακεί πολλζσ διδακτικζσ ϊρεσ, εξαιτίασ τθσ μθ 
ζγκαιρθσ ςτελζχωςθσ των ςχολείων ςε εκπαιδευτικό προςωπικό. 

 το μεγάλο αρικμό μεταβολϊν ςτθ ςφνκεςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων κάκε 
ςχολείου, κάτι που δεν ευνοεί τθ ςυνολικι εκπαιδευτικι διαδικαςία και το ςωςτό 
προγραμματιςμό.  

 θ ποιότθτα του διδακτικοφ ζργου βλάπτεται  καίρια και από τισ αρνθτικζσ 
ςυνκικεσ εργαςίασ και τισ εργαςιακζσ προοπτικζσ του διδάςκοντοσ / τθσ 
διδάςκουςασ, αλλά και από τθν αδυναμία του / τθσ να προγραμματίςει τθ μελζτθ, 
αφοφ δεν ξζρει αν κα διδάξει ςε Λφκειο, Γυμνάςιο ι ΤΕΕ οφτε τι μάκθμα κα κλθκεί 
να διδάξει. 

 αναγκάηει τουσ εκπαιδευτικοφσ να υποβάλλονται ςε ιδιαίτερα περίπλοκεσ 
γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ και περιςπαςμοφσ, που ζχουν αναπόφευκτα 
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςε ό,τι αφορά τθν ανταπόκριςι τουσ ςτισ εκπαιδευτικζσ τουσ 
υποχρεϊςεισ. 

 δθμιουργεί δφο κατθγορίεσ εργαηομζνων ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, με 
αποτζλεςμα να ενιςχφει τθν αίςκθςθ τθσ αδικίασ και τθσ υποβάκμιςθσ. 

 κακιςτά τουσ αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιουσ εκπαιδευτικοφσ ζρμαια του 
διοικθτικοφ μθχανιςμοφ τθσ εκπαίδευςθσ, με αποτζλεςμα να εντείνονται οι 
παρεμβάςεισ και πιζςεισ, και να αναπτφςςονται πελατειακζσ ςχζςεισ, που 
υπονομεφουν, τελικά, το παιδαγωγικό κλίμα και τισ ςυναδελφικζσ ςχζςεισ ςτο 
επίπεδο του ςχολείου.  

 πζρα από τισ επιπτϊςεισ ςτθν εκπαίδευςθ, θ αναίρεςθ, εν τοισ πράγμαςι, 
τθσ μόνιμθσ, ςτακερισ και αξιοπρεποφσ εργαςίασ υπονομεφει βαςικζσ κατακτιςεισ 
των εργαηομζνων ςτο χϊρο του Δθμοςίου, αλλά και ευρφτερα, και αποτελεί ςτίγμα 
για μια ςφγχρονθ κοινωνία. 

 θ πλιρθσ αβεβαιότθτα των αναπλθρωτϊν κακθγθτϊν και θ ζνταξι τουσ 
ςτουσ πίνακεσ των ανζργων κάκε καλοκαίρι ζχει, εκτόσ από τισ οικονομικζσ, 
επιπλζον κοινωνικζσ και ψυχολογικζσ επιδράςεισ. Ππωσ επιςθμαίνουν όλα τα 
ςυγγράμματα για τισ ψυχαςκζνειεσ, οι πλζον επιρρεπείσ ςτθν κατάκλιψθ ομάδεσ 
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του πλθκυςμοφ είναι οι άνεργοι, οι ζχοντεσ επιςφαλι εργαςιακι κζςθ, οι 
θλικιωμζνοι και οι μθτζρεσ βρεφϊν, οι οποίεσ αναγκάηονται να μζνουν ςτο ςπίτι 
ςυνεχϊσ23. 
 

   Το αίτθμα τθσ ΟΛΜΕ, επομζνωσ, αποςκοπεί και ςτθν καλφτερθ λειτουργία των 
ςχολείων προσ το ςυμφζρον τθσ εκπαίδευςθσ, αλλά και ςτον τερματιςμό αυτισ τθσ 
απαράδεκτθσ ομθρίασ των ςυναδζλφων αναπλθρωτϊν. 

Η περικοπι των δαπανϊν για προςωπικό που γίνεται με αυτό τον τρόπο είναι ςε 
βάροσ τθσ εκπαίδευςθσ και των εργαηομζνων κακθγθτϊν. Η κατοχφρωςθ πλιρων 
εργαςιακϊν, αςφαλιςτικϊν και ςυνταξιοδοτικϊν δικαιωμάτων ςτουσ αναπλθρωτζσ 
κα ςτεριςει από τθν εκάςτοτε κυβζρνθςθ το «κίνθτρο» να μθ διορίηει μόνιμουσ 
κακθγθτζσ που να καλφπτουν όλα τα πραγματικά κενά και κα αποκαταςτιςει τθ 
ςτοιχειϊδθ εργαςιακι θκικι, ενϊ κα αναβακμίςει τθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ 
εκπαίδευςθσ και κα αποκαταςτιςει τθν εφρυκμθ λειτουργία των περιςςότερων 
ςχολείων.  

   Πμωσ τα τελευταία χρόνια παρατθρικθκε ζνα ακόμθ αρνθτικό φαινόμενο: Οι 
περικοπζσ των δαπανϊν για τθν παιδεία επιβάλλουν να μθν προςλθφκεί ο 
απαραίτθτοσ και με νόμο κεςμοκετθμζνοσ αρικμόσ αναπλθρωτϊν και προωκείται θ 
παράνομθ πρόςλθψθ ωρομιςκίων με ςπάςιμο των κενϊν. Πλα αυτά ςε αντίκεςθ με 
τθν κείμενθ νομοκεςία:  

    «Αν για οποιαδιποτε αιτία απουςιάηουν από τα ςχολεία εκπαιδευτικοί τθσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και αν υπάρχουν άλλεσ 
ζκτακτεσ ανάγκεσ λειτουργίασ των ςχολείων, οι οποίεσ δθμιουργοφνται κατά τθ 
διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ, προςλαμβάνονται, με αίτθςι τουσ, προςωρινοί 
αναπλθρωτζσ…» (ν. 1566/85, άρκρο 17)  

     «Αν ςτο ίδιο ςχολείο ι ςτα ςχολεία τθσ ίδιασ ι γειτονικισ πόλθσ ι κωμόπολθσ οι 
προβλεπόμενεσ από το πρόγραμμα ϊρεσ διδαςκαλίασ και αςκιςεων δεν 
δικαιολογοφν το διοριςμό μόνιμου εκπαιδευτικοφ ι αν οι ϊρεσ αυτζσ δεν 
καλφπτονται από μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ, μπορεί να ανατεκεί θ διδαςκαλία 
μακθμάτων ι θ διεξαγωγι πρακτικϊν αςκιςεων με ωριαία αντιμιςκία… 
ςε…ιδιϊτεσ» (κοινϊσ ωρομίςκιουσ) (ν. 1566/85, άρκρο 14, παρ. 17 ).  

   Πμωσ, γατί θ κυβζρνθςθ δεν εφαρμόηει το νόμο και τοποκετεί ωρομιςκίουσ ςε 
κζςεισ αναπλθρωτϊν; Ρρόκειται για ζναν ακόμθ τρόπο να χρθςιμοποιθκοφν ι να 
διαςπακιςτοφν ςε άλλουσ τομείσ χριματα που ζπρεπε να διατεκοφν για τθν 
παιδεία. 

   Οι αναπλθρωτζσ πλθρϊνονται από πιςτϊςεισ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 
Αντίκετα, οι ωρομίςκιοι πλθρϊνονται από άλλα κονδφλια και κυρίωσ από χριματα 
που προζρχονται από τα πακζτα τθσ ΕΕ για τθν εκπαίδευςθ. Τα χριματα αυτά δεν 
είναι πλεονάηοντα ποςά που δίνει θ ΕΕ, αλλά είναι ποςά που αφαιροφνται από 

                                                           
23 Βλζπε, π.χ., Μάνοσ, Ν.: Βαςικά ςτοιχεία κλινικισ ψυχιατρικισ, εκδ. Un. Press, και Gilbert, 
P.: Ξεπερνϊντασ τθν κατάκλιψθ, εκδ. Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα.  
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άλλεσ εκπαιδευτικζσ δαπάνεσ! Ζτςι, ζχουμε μια μετακφλιςθ των δαπανϊν για τουσ 
μιςκοφσ των εκπαιδευτικϊν από το Υπουργείο Οικονομίασ ςτο Υπουργείο Ραιδείασ. 

   Επιπλζον, οι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί πλθρϊνονται λιγότερο, δεν αμείβονται για 
τισ αργίεσ, δεν παίρνουν όλα τα δϊρα και επιδόματα, οι αμοιβζσ τουσ δεν ζχουν 
αυξθκεί από το 1996, «θ ςφμβαςθ εργαςίασ των ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν λφεται 
αυτοδικαίωσ: ..γ) με τθ λιξθ τθσ διδαςκαλίασ μακθμάτων, εφόςον ο ωρομίςκιοσ 
εκπαιδευτικόσ δεν διδάςκει εξεταηόμενο μάκθμα» (Δ2/35557 ΦΕΚ 465 τ.Β/17-4-03 
Υπ. απόφαςθ)· είναι ςυνεπϊσ οι «παρίεσ» τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ.  

   Πμωσ οφτε καλφπτουν τισ ανάγκεσ των ςχολείων, κακϊσ:  « Σφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, βάςει των οποίων προςλαμβάνονται οι ωρομίςκιοι 
εκπαιδευτικοί (παρ. 17 του αρ. 14 του ν. 1566/85), οι εκπαιδευτικοί αυτοί 
περιορίηονται ςτισ ϊρεσ διδαςκαλίασ ι διεξαγωγισ πρακτικϊν αςκιςεων, τισ οποίεσ 
ϊρεσ και καλοφνται να καλφψουν… Στισ περιπτϊςεισ όμωσ που ωρομίςκιοι 
εκπαιδευτικοί μετά το πζρασ των ωρϊν για τισ οποίεσ προςλιφκθκαν, 
απαςχολθκοφν και ςε άλλα κακικοντα, παρότι αυτό απαγορεφεται από τθν κείμενθ 
νομοκεςία, τότε δικαιοφνται αποηθμίωςθ, κατά τισ διατάξεισ περί αδικαιολόγθτου 
πλουτιςμοφ, θ οποία κακορίηεται κάκε φορά και για κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ 
από τα τακτικά δικαςτιρια.» (34936/23.4.86 εγκφκλιοσ Γ.Λ.Κ.)  

   Ζτςι, βριςκόμαςτε μπροςτά ςε ζνα νζο δεδομζνο, που τείνει να παγιϊςει μια νζα 
αντίλθψθ για τθν εργαςία ςτο Δθμόςιο. Μια αντίλθψθ πρόδρομο του ελαςτικοφ 
ωραρίου για όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και για όλο το δθμόςιο τομζα ςφμφωνα με 
το πρόγραμμα ΡΟΛΛΤΕΛΑ. Αντίλθψθ ζξω από το νόμο και ςαφϊσ ζξω από κάκε 
ζννοια του δικαιϊματοσ ςτθν εργαςία, όπωσ μζχρι ςιμερα υπάρχει ςτισ 
πολιτιςμζνεσ κοινωνίεσ. Ταυτόχρονα, αντίλθψθ ιδιαίτερα αρνθτικι για τθν 
εκπαίδευςθ και τθν εφρυκμθ λειτουργία των ςχολείων.  

   Ακόμθ, δεδομζνου ότι τα περιςςότερα κενά παρουςιάηονται ςτα ΤΕΕ  και κυρίωσ 
ςτα εργαςτιριά τουσ, δθμιουργείται θ βάςιμθ υπόνοια ότι επιχειρείται θ απαξίωςθ 
τθσ ΤΕΕ με ςτόχο να εξυπθρετθκεί θ ιδιωτικι τεχνικι εκπαίδευςθ, χωρίσ τισ 
αντιδράςεισ που κα προκαλοφςε κάτι τζτοιο αν αποφαςιηόταν κεςμικά.  

Διεκδικοφμε: 

 Άμεςθ κάλυψθ όλων των κενϊν εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ με προςλιψεισ 
μόνιμων και αναπλθρωτϊν κακθγθτϊν. 
 Κανείσ αναπλθρωτισ να μθν απολυκεί ωσ τθν οριςτικι μονιμοποίθςι του. 
 Ρλιρθ εργαςιακά, αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα ςτουσ 
αναπλθρωτζσ. 
 Εξαςφάλιςθ πλιρουσ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ. 
 Μονιμοποίθςθ όλων των αναπλθρωτϊν μετά από τρεισ το πολφ ςυμβάςεισ 
και με βάςθ τθν προχπθρεςία τουσ.  
 

4.  ΜΟΝΛΜΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 

 Είναι γεγονόσ πωσ το εργατικό κίνθμα τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, κυρίωσ όμωσ 
από το 1989 και ζπειτα βρίςκεται ςε άμυνα. Αιτία θ επικετικι λογικι που 
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χαρακτθρίηει τον καπιταλιςμό, που κζτει ςε προτεραιότθτα και υπεράνω όλων το 
μζγιςτο κζρδοσ. Εμπόδιο ςτθ λογικι του κεφαλαίου, τουλάχιςτον για τισ 
ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, ςτζκονται πάντα οι εργατικζσ κατακτιςεισ. Σθμαντικζσ 
αποτυπϊςεισ τουσ είναι οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ και, βζβαια, θ 
μονιμότθτα ςτο δθμόςιο τομζα. Θ ςυνταγματικι κατοχφρωςθ τθσ μονιμότθτασ των 
εργαηομζνων ςτο δθμόςιο τομζα αποτζλεςε τον ακρογωνιαίο λίκο τθσ 
κατοχφρωςθσ τθσ ανεξαρτθςίασ του δθμόςιου τομζα και τθσ απαλλαγισ από τθν 
ευνοιοκρατία και τον κομματιςμό ςτθ χϊρα μασ. Αυτι θ κατάκτθςθ των 
εργαηομζνων ςυνζβαλε και ςτθ ςυνολικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ, γιατί ζδωςε τθ 
δυνατότθτα το κράτοσ και θ δθμόςια διοίκθςθ να λειτουργιςουν, ςτο βακμό που οι 
εκάςτοτε πολιτικζσ  ςτρεβλϊςεισ το επζτρεπαν, ωσ ο μόνοσ τομζασ που είχε 
ςυνζχεια και δεν ανατρζπονταν με τθν εκάςτοτε πολιτικι ι ακριβζςτερα 
κυβερνθτικι αλλαγι ςτθ χϊρα μασ. 

 Είναι γεγονόσ ότι θ μονιμότθτα επζτρεψε ςτουσ εργαηομζνουσ ςτο Δθμόςιο 
Τομζα να αναπτφξουν πρωτοβουλίεσ και να ςυνεργαςτοφν με υγιείσ φορείσ 
προκειμζνου να εξυπθρετθκεί ο πολίτθσ. Αυτό δε ςυνζβθ τυχαία. Ρρϊτα από όλα, 
ςε μια χϊρα με περιοριςμζνεσ ευκαιρίεσ ανοδικισ κοινωνικισ κινθτικότθτασ, ζξω 
από ςυγκεκριμζνουσ κφκλουσ που λυμαίνονταν τθν εξουςία και είχαν υπό τον 
ζλεγχό τουσ τθν οικονομικι και πολιτικι ηωι του τόπου, ο μόνοσ χϊροσ που 
επζτρεπε ςε μορφωμζνουσ πολίτεσ που κατάγονταν από τα μεςαία και κατϊτερα 
κοινωνικά ςτρϊματα για να αναδειχκοφν ιταν αυτόσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 
του ευρφτερου Δθμόςιου Τομζα. Θ πλειονότθτα, λοιπόν, των νζων με προςόντα 
ακολουκοφςαν το μοναδικό δρόμο που τουσ επζτρεπε να ανελιχκοφν κοινωνικά, 
τθν απαςχόλθςθ ςε κρατικοφσ φορείσ. 

 Είναι επίςθσ γεγονόσ πωσ ιταν δεδομζνθ τθ βοφλθςθ των πολιτικϊν 
αρχόντων, παρά τθν κατοχφρωςθ τθσ μονιμότθτασ, να αςκοφν πελατειακι πολιτικι 
και να προχωροφν ςε διοριςμοφσ με αναξιοκρατικά μζςα  και μεκόδουσ, για να 
εξαςφαλίηουν τθν υποςτιριξθ των ψθφοφόρων τουσ. 

Ιςτορικι αναδρομι τθσ μονιμότθτασ ςτθ χϊρα μασ 

 Θ κεςμοκζτθςθ  τθσ μονιμότθτασ εντάχκθκε ςτο ςθμαντικό νομοκετικό ζργο 
του Ελευκερίου Βενιηζλου. Θ Βϋ Ανακεωρθτικι  Βουλι των Ελλινων (άρκρο 102 του 
Συντάγματοσ, 18.5.1911) ψιφιςε τθ μονιμότθτα των δθμόςιων υπαλλιλων. Στόχοσ 
ιταν να μπει φραγμόσ ςτισ πολιτικζσ πρακτικζσ που ωσ τότε διζφκειραν  τουσ 
κεςμοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ και το ωκοφςαν ςτθν παρακμι. Θ ρφκμιςθ αυτι 
είχε ωσ κφριο ςτόχο να δϊςει τθ δυνατότθτα ςτον δθμόςιο Υπάλλθλο να 
προαςπιςτεί τθ νομιμότθτα και τθν αμερολθψία χωρίσ να υποςτεί τισ ςυνζπειεσ των 
φυςικϊν του υποχρεϊςεων, ό,τι δθλ. θ κζςθ του όριηε. Στόχοσ τθσ ρφκμιςθσ ιταν θ 
βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και θ ενίςχυςθ του ρόλου τθσ, θ 
εξυγίανςθ του κοινοβουλευτιςμοφ κακϊσ και θ αςφάλεια του κοινωνικοφ βίου. 
Εξαιτίασ τθσ ιδιαίτερθσ βαρφτθτασ του κζματοσ προκρίκθκε θ ςυνταγματικι 
κατοχφρωςθ τθσ ρφκμιςθσ και όχι θ απλι νομοκετικι πράξθ. 

 Το πόςο όμωσ ενοχλθτικι και δεςμευτικι ςτάκθκε θ κατοχφρωςθ αυτι 
απζναντι ςτισ αδθφάγεσ ορζξεισ των εκάςτοτε πολιτικϊν τθσ χϊρασ μασ το 
επιβεβαιϊνουν οι αναςτολζσ και οι αποκλειςμοί που επιχειρικθκαν κατά καιροφσ. 
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Θ πρϊτθ ιρκε το 1917, ακολοφκθςαν επόμενεσ τα ζτθ 1920, 1923, 1925, 1935, 
1936, 1946, 1947-49 και βεβαίωσ το 1967. Δυςτυχϊσ οι πελατειακζσ ςχζςεισ, και θ 
αναξιοκρατία που ςυνεπάγονται, ιρκαν επί τθσ ουςίασ να φκείρουν το κεςμό και 
να πλιξουν το κφροσ και τθ λειτουργία, τθν προςφορά τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

Η πακογζνεια τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτθ χϊρα μασ 

 Θ ρουςφετολογικι τακτικι που ακολουκικθκε ςτισ προςλιψεισ των 
υπαλλιλων, μια που δεν κατοχυρϊκθκε ποτζ ςτθ χϊρα μασ αντικειμενικόσ τρόποσ 
πρόςλθψθσ των Δθμόςιων Υπαλλιλων, αν εξαιρζςουμε το Νόμο 2190.94 (Νόμο 
Ρεπονι, που κι αυτόσ ςφντομα ζγινε διάτρθτοσ), είχε αποτζλεςμα να 
αμφιςβθτοφνται το κφροσ και θ αποτελεςματικότθτα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Το γεγονόσ επίςθσ ότι ουδζποτε εφαρμόςτθκαν αξιοκρατικά κριτιρια ςτθν 
εξζλιξθ των Δθμόςιων Υπαλλιλων, αλλά θ λογικι που κυριαρχεί ωσ ςιμερα, του 
απόλυτου πολιτικοφ ελζγχου,  δθμιοφργθςαν πακογενείσ ςυνκικεσ και ςαφζςτατα 
λειτοφργθςαν ςε βάροσ τθσ αποδοτικότθτασ και του ςυντονιςμοφ ςτο Δθμόςιο 
γενικότερα. 

 Σθμαντικό ρόλο ςτθν αναποτελεςματικότθτα και ςτθ γραφειοκρατία που 
χαρακτθρίηουν το δθμόςιο τομζα ςιμερα διαδραματίηει θ ςφγχυςθ που προκαλεί 
το νομοκετικό πλαίςιο με τισ αλλθλοεπικαλφψεισ, τισ αντιφάςεισ του και τα κενά 
που ςκόπιμα πολλζσ φορζσ ο νομοκζτθσ αφινει. Αν ςε αυτά προςκζςουμε τθν κακι 
ζωσ ανφπαρκτθ οργάνωςθ, τθν απουςία λειτουργικότθτασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ 
που πολλζσ φορζσ είναι άκλιεσ, κυρίωσ όμωσ τθν παντελι ζλλειψθ επιμόρφωςθσ 
και κατάρτιςθσ των εργαηομζνων, μποροφμε να δοφμε τισ πραγματικζσ αδυναμίεσ 
και τισ αγκυλϊςεισ που προκαλοφν τθν αναποτελεςματικότθτα ςτο Δθμόςιο Τομζα. 

Η μονιμότθτα και τα εξιλαςτιρια κφματα 

 Αποτζλεςμα όλων αυτϊν είναι ο πολίτθσ να βιϊνει τθν αδυναμία 
εξυπθρζτθςισ του. Εκείνο που ζχει γίνει με μεγάλθ επιτυχία, και αυτό δεν είναι 
ανεξιγθτο, είναι το γεγονόσ πωσ κεωρεί ωσ υπαίτιο τθσ κατάςταςθσ αυτισ τον 
εργαηόμενο, τον υπάλλθλο που ζχει απζναντί του. Σε αυτόν ξεςπάει, με αυτόν 
διαπλθκτίηεται, αυτόν καταγγζλλει. Είναι γεγονόσ ότι οι κυρίωσ υπεφκυνοι, πολιτικά 
πρόςωπα και πολιτικοί παράγοντεσ, ρίχνουν και αυτοί τθν πζτρα του ανακζματοσ 
χωρίσ να αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ τουσ και αποπροςανατολίηοντασ τθν κοινι 
γνϊμθ και τον ελλθνικό λαό. 

 Άποψι μασ είναι πωσ μια βαςικι παράμετροσ του ηθτιματοσ ζγκειται ςτθν 
καλι οργάνωςθ, ςτθ ςωςτι επιμόρφωςθ των εργαηομζνων και ςτθν εξειδικευμζνθ 
γνϊςθ, ςτθν ανάπτυξθ πνεφματοσ ςυνεργαςίασ και προςφοράσ. 

 Δυςτυχϊσ, με τθν όλθ ςτρζβλωςθ που ζχει επιτευχκεί ςτο Δθμόςιο Τομζα, 
το κράτοσ επιδιϊκει να ςτρζψει τα βζλθ εναντίον των εργαηομζνων και ωκεί ςε 
λφςεισ που επιδεινϊνουν τθν κατάςταςθ και οδθγοφν τθ Δθμόςια Διοίκθςθ τθσ 
χϊρασ και τον Δθμόςιο τομζα γενικότερα πολλά χρόνια πίςω, όπου θ τφχθ, θ 
αξιοπρζπεια και θ εργαςία αλλά και θ εργαςιακι εξζλιξθ του κακενόσ βριςκόταν ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςχζςθ του με τον πολιτευτι τθσ περιοχισ του, τουσ κομματικοφσ 
παράγοντεσ, τισ ιδιορρυκμίεσ του Διευκυντι ι του Τμθματάρχθ κ.τ.ό. 
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Η μονιμότθτα ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ 

 Αν, τϊρα, ςτον ευρφτερο Δθμόςιο Τομζα θ μονιμότθτα αποτελεί εχζγγυο 
μιασ ςτακερισ και υγιοφσ λειτουργίασ, ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ θ άρςθ τθσ 
μπορεί να κεωρθκεί ωσ θ ταφόπλακα τθσ ελευκερίασ και τθσ δθμοκρατίασ ςτο 
ςχολείο και ςτθν κοινωνία γενικότερα. 

 Βζβαια, αν ςτον υπόλοιπο Δθμόςιο Τομζα θ μονιμότθτα είναι μια φορά 
ενοχλθτικι ςτουσ κιαςϊτεσ του κομματικοφ κράτουσ και του νεποτιςμοφ, ςτο χϊρο 
τθσ εκπαίδευςθσ είναι ενοχλθτικι εκατό φορζσ. Πςοι προςβλζπουν ςτον ζλεγχο και 
τθ χειραγϊγθςθ των εκπαιδευτικϊν, ςε πρϊτο επίπεδο, και των νζων, ςε δεφτερο, 
ζχουν αντιλθφκεί πωσ οι εκπαιδευτικοί δεν ζχουν καμιά διάκεςθ να μετατραποφν 
ςε ενεργοφμενα των επιδιϊξεϊν τουσ και παραμζνουν ανεξάρτθτοι και 
ανυπότακτοι. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Το γεγονόσ ότι ωσ τϊρα διορίηονται με 
αντικειμενικά κριτιρια, και ωσ τϊρα ο χϊροσ αυτόσ με αγϊνεσ του εκπαιδευτικοφ 
κινιματοσ, κράτθςε αυτό το κεκτθμζνο ενιςχφει ςτον εκπαιδευτικό κόςμο το 
δικαίωμα να ζχει φωνι, άποψθ, να μθν υποκφπτει ςε πιζςεισ και να μθν υφίςταται 
εξαρτιςεισ. 

 Σθμαντικι όμωσ είναι και θ ελευκερία και θ ανεξαρτθςία του εκπαιδευτικοφ 
ςτο χϊρο τθσ δουλειάσ του, γιατί αυτό του επιτρζπει να διδάςκει και να διατθρεί το 
αυτεξοφςιο ςτθν τάξθ του. 

 Αξίηει επίςθσ να λθφκεί υπόψθ θ ιδιαιτερότθτα του εκπαιδευτικοφ και του 
ζργου του. Είναι γνωςτό πωσ όλο και περιςςότεροι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίηουν 
δυςκολίεσ και αδυνατοφν να αντεπεξζλκουν ςτισ ςκλθρζσ ςυνκικεσ που ιςχφουν ςε 
πολλζσ περιοχζσ όχι μόνο των μεγαλουπόλεων αλλά και τθσ επαρχίασ. Το ςφνδρομο 
επαγγελματικισ εξάντλθςθσ (burn out) ζχει κεωρθκεί φυςιολογικό από τουσ 
διοικοφντεσ, ωσ παράπλευρθ απϊλεια του ςυςτιματοσ (sic), δεν μπορεί όμωσ ςε 
καμία περίπτωςθ να αποδεχκοφν μια τζτοια αντίλθψθ οι εργαηόμενοι και οι 
εκπαιδευτικοί.  

 Μποροφμε να εκτιμιςουμε ςε τι βακμό κα αυξθκεί θ πίεςθ ψυχολογικι και 
θκικι που κα νιϊκει ο εκπαιδευτικόσ και ο κάκε εργαηόμενοσ ευριςκόμενοσ υπό το 
ςυνεχι ζλεγχο και τθν απειλι τθσ απόλυςθσ.  

Καμία ψευδαίςκθςθ δεν πρζπει να ζχει θ κοινωνία, αλλά και εμείσ ωσ εργαηόμενοι, 
πωσ θ πρόταςθ για άρςθ τθσ μονιμότθτασ, που προτείνεται από πολλοφσ, μπορεί να 
ζχει ςτόχο τθν καλφτερθ παροχι υπθρεςιϊν και τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. 
Στοχεφει ςτο να υποτάξει κάκε αντίκετθ φωνι. Στοχεφει να ανοίξει νζα, πανίςχυρα 
κζντρα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν για κάκε πολιτικό και κομματικό παράγοντα. 
Στοχεφει ςτο να καταργιςει κάκε ζννοια εργατικοφ δικαιϊματοσ και, βεβαίωσ, κα 
κακιερϊςει τθ μερικι απαςχόλθςθ, ωσ τθν κφρια ςχζςθ εργαςίασ. Θ 
Υποαπαςχόλθςθ και θ Ελαςτικοποίθςθ κα αποτελζςουν τισ νζεσ, ςφγχρονεσ 
μεκόδουσ εξευτελιςμοφ και εξάρτθςθσ των εργαηομζνων. 

Οι ρυκμίςεισ που κεςμοκετοφν τθ μερικι απαςχόλθςθ και τθ ςχζςθ οριςμζνου και  
αορίςτου χρόνου ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα κακϊσ και οι αποκρατικοποιιςεισ 
και ιδιωτικοποιιςεισ προλειαίνουν το ζδαφοσ για τθν αμφιςβιτθςθ τθσ 
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μονιμότθτασ. Θ μετατροπι τθσ ςχζςθσ εργαςίασ με βάςθ το νόμο 3429.2005 κακϊσ 
και τα όςα ζχουν δρομολογθκεί ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα και ςυνδζονται με το 
ωράριο εργαςίασ, τα ςυνταξιοδοτικά και αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα, δείχνουν το 
δρόμο και φωτίηουν το ςτόχο των μεταρρυκμίςεων. 

Είναι αδιριτθ θ ανάγκθ τα υπάρξουν αντιςτάςεισ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ, 
με ςτόχο τθν αξιοκρατία, τθν καλφτερθ οργάνωςθ, τθ  ςωςτι χρθματοδότθςθ και τθ 
δρομολόγθςθ όλων εκείνων των μζτρων που κα κτυποφν τθ ρίηα του κακοφ και κα 
προωκοφν τθ χρθςτι και αποδοτικι διοίκθςθ. Σε μια τζτοια λογικι οι εργαηόμενοι 
κα ςυςτρατευκοφν. Οι προτάςεισ του ΟΟΣΑ, τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ, οι Οδθγίεσ 
τθσ Ε.Ε. και οι εγκλθματικζσ προτάςεισ του Μπλερ και των ομοτράπεηϊν του  κα μασ 
βρουν απζναντι. 
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Μζροσ Πζμπτο: Θζςεισ και απόψεισ άλλων φορζων 
και παραγόντων 

1. Επιτροπι Μπλζςιου 

Στθν προδιαγεγραμμζνθ πορεία τθσ αποςφνδεςθσ του πτυχίου από το επάγγελμα, 
τθσ ςφνδεςθσ του μιςκοφ με τθν παραγωγικότθτα και τθσ διαρκοφσ αξιολόγθςθσ - 
χειραγϊγθςθσ των εκπαιδευτικϊν κινικθκε το πόριςμα τθσ «Επιτροπισ Μπλζςιου». 
Θ επιτροπι τάχκθκε υπζρ τθσ αφξθςθσ των αποδοχϊν των εκπαιδευτικϊν, με 
αντάλλαγμα όμωσ τθν ανατροπι των εργαςιακϊν ςχζςεων. 

Θ κατάργθςθ τθσ επετθρίδασ και θ αντικατάςταςι τθσ από το διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ 
κρίνεται από τθν Ζκκεςθ ωσ κετικι. Εμφανισ είναι θ τάςθ για λιγότερουσ 
διοριςμοφσ ςτθν παιδεία, με «εξορκολογιςμό» του ςυςτιματοσ ειςαγωγισ 
διδακτικοφ προςωπικοφ, ςε ςυνάρτθςθ με τισ προβλζψεισ για εξζλιξθ του 
μακθτικοφ πλθκυςμοφ για το επόμενο τζταρτο του αιϊνα. Θ ίδια τάςθ φαίνεται και 
μζςω τθσ διαδικαςίασ πρόςλθψθσ «μζςω τθσ επίτευξθσ μιασ ςυμμετρίασ ανάμεςα 
ςτισ κενζσ κζςεισ και τισ κζςεισ επιτυχόντων. Υπό αυτι τθν ζννοια, επιςθμαίνεται, οι 
εξετάςεισ του ΑΣΕΡ δε κα είναι διαπιςτωτικζσ απλϊσ εξετάςεισ, αλλά και 
κατατακτιριεσ και οι επιτυχόντεσ πρζπει να απορροφϊνται μζςα ςε ζνα εφλογο 
χρονικό διάςτθμα». 

Οι προτάςεισ τθσ επιτροπισ οδθγοφν ςε ζνα ςφςτθμα ομθρίασ των εκπαιδευτικϊν 
που ξεκινά από το ςφςτθμα επιλογισ τουσ μζςω του διαγωνιςμοφ και καταλιγει 
ςτθν αξιολόγθςι τουσ. Ρροτείνεται, μάλιςτα, ο εκπαιδευτικόσ «να διανφει ζνα 
μεταβατικό ςτάδιο επαγγελματικισ ζνταξθσ πριν τθ μονιμοποίθςι του, κατά τθ 
διάρκεια του οποίου κα παρζχεται ςτιριξθ και κακοδιγθςθ ςτο διδακτικό και 
παιδαγωγικό του ζργο από ζμπειρουσ εκπαιδευτικοφσ παράγοντεσ». Στο ίδιο 
πλαίςιο τονίηεται ότι «θ λογικι μιασ ενδεχόμενθσ αναμόρφωςθσ του μιςκολογίου 
των εκπαιδευτικϊν κατ' ανάγκθ κα πρζπει να ακολουκιςει ζνα μοντζλο ςφνδεςθσ 
αμοιβισ - παραγωγικότθτασ με τθν ζννοια ότι δεν μπορεί να μθ ςχετίηεται θ αμοιβι 
τουλάχιςτον με τον όγκο τθσ εργαςίασ, αν όχι και με τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ δφο 
ατόμων με όμοιεσ κζςεισ ςτθν ίδια ςχολικι μονάδα απαςχόλθςθσ, αλλά και τθν 
παραγωγικότθτα τθσ ςχολικισ μονάδασ γενικότερα». Επίςθσ, ςυνδζεται θ 
υπθρεςιακι εξζλιξθ του εκπαιδευτικοφ με τθν αξιολόγθςθ του ζργου του. Λδιαίτερθ 
αναφορά γίνεται ςτα ςτελζχθ διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ από το διευκυντι τθσ 
ςχολικισ μονάδασ μζχρι τθν κεντρικι υπθρεςία του υπουργείου Ραιδείασ, που 
πρζπει να αςχολοφνται και με τθν «αποτροπι ζκρυκμων καταςτάςεων ςτα ςχολεία 
που εκδθλϊνονται κάκε χρόνο με αποχζσ και καταλιψεισ». 

Από το πόριςμα τθσ «επιτροπισ Μπλζςιου» δε λείπει θ αναφορά και ςτθν 
αποκζντρωςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ, ενϊ αντίκετα λείπει θ αναφορά ςτο κεςμό των 
αναπλθρωτϊν, των κενϊν ςτθν εκπαίδευςθ, που αποδίδονται γενικά και αόριςτα 
ςτο γραφειοκρατικό μθχανιςμό τθσ εκπαίδευςθσ. 
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