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φςτθμα διοριςμϊν – Προςμζτρθςθ Προχπθρεςίασ 

  Λίγεσ μόλισ θμζρεσ πριν από τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ κι ενϊ κα ζπρεπε να 

προγραμματίηονται οι λεπτομζρειεσ για τθν ομαλι ζναρξθ του επόμενου, θ αβεβαιότθτα, 

θ αναςτάτωςθ, οι αλλθλοςυγκρουόμενεσ εξαγγελίεσ και θ παντελισ ζλλειψθ 

ςτοιχειϊδουσ ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ είναι τα κυρίαρχα ςτοιχεία τθσ 

πολιτικισ του Τπουργείου Παιδείασ.  

Σε αυτό το κλίμα πραγματοποιοφνται και οι ςυηθτιςεισ ςχετικά με τον τρόπο 

διοριςμοφ εκπαιδευτικϊν. Το ηθτοφμενο βζβαια είναι, πρϊτιςτα, θ πραγματοποίθςι τουσ 

κάτι που εδϊ και καιρό είναι βαςικό αίτθμα του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ αλλά και 

προβλεπόταν από τον κρατικό προχπολογιςμό του ζτουσ 2015. Η πολιτικι θγεςία, που 

αποφεφγει επιμελϊσ να προςδιορίςει τον ακριβι αρικμό διοριςμϊν που προτίκεται να 

πραγματοποιιςει, διλωςε τθν πρόκεςι τθσ για ζνα μεικτό ςφςτθμα διοριςμϊν – αν και 

όταν γίνουν - ςτο οποίο κα ςυνυπολογίηεται τόςο θ επιτυχία ςε διαγωνιςμό ΑΣΕΠ όςο και 

θ προχπθρεςία χωρίσ όμωσ να προτείνει και τθν ακριβι μοριοδότθςθ των δφο αυτϊν 

παραμζτρων.  

  Ψθφιςμζνθ κζςθ του Κλάδου αποτελεί το ςφςτθμα 60-40 (60% από διοριςτζουσ 

ΑΕΠ και 40% από τουσ πίνακεσ  προχπθρεςίασ αναπλθρωτϊν). Αυτι τθ ςτιγμι, όμωσ, 

διανφουμε ζνα μεταβατικό ςτάδιο που ωσ χαρακτθριςτικά ζχει τθ μθ φπαρξθ διοριςτζων 

Εκπαιδευτικϊν ΠΕ70 και ΠΕ60 από τον τελευταίο διαγωνιςμό ΑΣΕΠ του 2008 (πάντα για 

τθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ) και μόνο επιτυχόντων για τον κλάδο ΠΕ60. 

Ζχοντασ ωσ δεδομζνα αφενόσ τθν απόφαςθ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ με 

βάςθ τθν οποία οι διοριςμοί κα πρζπει να πραγματοποιοφνται από Ανεξάρτθτθ Αρχι 

(ΑΣΕΠ) και με αντικειμενικά μετριςιμα κριτιρια (διαγωνιςμόσ ΑΣΕΠ, προχπθρεςία κλπ) 

αφετζρου το γεγονόσ ότι ο χαρακτθριςμόσ «επιτυχϊν» ςτον ΑΕΠ χρθςιμοποιείται για 



 

τθν πρόςλθψθ των εκπαιδευτικϊν ςε κζςθ αναπλθρωτι (επομζνωσ και ςτθν απόκτθςθ 

προχπθρεςίασ) θ Δθμοκρατικι Ανεξάρτθτθ Κίνθςθ Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ προτείνει για το μεταβατικό αυτό ςτάδιο και μόνο: 

 Τθ μοριοδότθςθ με 1 μόριο για κάκε μινα προχπθρεςίασ μζχρι τουσ 30 μινεσ και με 

1,5 για κάκε μινα πάνω από τουσ 30 μινεσ. 

 Τθ μοριοδότθςθ με 0,5 μόριο για κάκε μονάδα πάνω από τθ βάςθ του 55 για τουσ 

επιτυχόντεσ των διαγωνιςμϊν του ΑΣΕΠ (με δικαίωμα επιλογισ τθσ υψθλότερθσ 

βακμολογίασ ανάμεςα ςε περιςςότερουσ του ενόσ διαγωνιςμοφσ). 

Από εκεί κι ζπειτα κα πρζπει να υπάρξει ουςιαςτικόσ διάλογοσ  για το νζο 

ςφςτθμα διοριςμϊν και δζςμευςθ τθσ κυβζρνθςθσ για τθν πραγματοποίθςθ όλων των 

αναγκαίων  για τθν εκπαίδευςθ διοριςμϊν. 

Διάλογοσ και αποφάςεισ που κα κζςουν τζρμα ςτθν κατθγοριοποίθςθ των 

εκπαιδευτικϊν κα πρζπει να υπάρξει και για το ηιτθμα τθσ προςμζτρθςθσ τθσ 

προχπθρεςίασ των αναπλθρωτϊν για τθν κατάταξι τουσ ςτουσ πίνακεσ.  

Η ζλλειψθ ςχεδιαςμοφ και οι αποςπαςματικζσ ρυκμίςεισ κάκε κυβζρνθςθσ αλλά 

και Υπουργοφ Παιδείασ ζχει δθμιουργιςει τα τελευταία χρόνια μια εκρθκτικι κατάςταςθ 

και φζρνει ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, δυςτυχϊσ, ςε ςφγκρουςθ τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Αντιπροςωπευτικό παράδειγμα αποτελοφν οι ρυκμίςεισ Λοβζρδου για άνοιγμα των 

πινάκων μόνο για το χρονικό διάςτθμα 2012 – 2014, για προςμζτρθςθ τθσ προχπθρεςίασ 

ςτα δυςπρόςιτα ςχολεία αλλά και θ ρφκμιςθ για τουσ εκπαιδευτικοφσ ΠΕ 60.50 και 70.50.  

Με δεδομζνθ τθ ςφγχυςθ και τισ ζριδεσ που δθμιουργοφν τα παραπάνω ηθτιματα, 

ιδιαίτερα με τθν αναμονι κατάκεςθσ του περίφθμου και ακριβοκϊρθτου 

πολυνομοςχεδίου από τθν πολιτικι θγεςία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. θ Δθμοκρατικι Ανεξάρτθτθ 

Κίνθςθ Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κεωρεί πωσ θ δικαιότερθ λφςθ 

αυτι τθ ςτιγμι είναι θ προςμζτρθςθ τθσ όποιασ προςφερκείςασ προχπθρεςίασ με 

ενιαίο τρόπο και ςε όλουσ τουσ πίνακεσ. Αυτό ςθμαίνει: 

 Άνοιγμα των πινάκων και προςμζτρθςθ τθσ προχπθρεςίασ από το 2010 ωσ το 2014. 

 Διπλι μοριοδότθςθ τθσ προχπθρεςίασ που ζχει προςφερκεί ςε δυςπρόςιτα ςχολεία 

(ότι ίςχυε για όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ άλλων ετϊν) αφοφ οι εκπαιδευτικοί 

πρακτικά δεν μποροφςαν να επιλζξουν το να μθν τοποκετθκοφν ςε αυτά υπό τθν 



 

απειλι του αποκλειςμοφ. Θα πρζπει όμωσ να επανεξεταςτεί το όλο ηιτθμα και να 

επαναπροςδιοριςτοφν οι ςχολικζσ μονάδεσ που χαρακτθρίηονται ωσ δυςπρόςιτεσ 

μζςα ςε ζνα νζο και με ενιαία κριτιρια πλαίςιο. 

 Προςμζτρθςθ τθσ μζχρι και το τρζχον ςχολικό ζτοσ προχπθρεςίασ των εκπαιδευτικϊν 

ΠΕ 60.50 και 70.50 τόςο ςτουσ πίνακεσ τθσ Γενικισ όςο και τθσ Ειδικισ Αγωγισ (αφοφ 

αποκλειςμόσ τουσ από τον ζνα από τουσ δυο κα αποτελοφςε αναδρομικι δυςμενι 

πράξθ κακϊσ με αυτό το δεδομζνο προςλαμβάνονταν). Είναι όμωσ απόλυτα 

απαραίτθτο να ξεκακαριςτεί το τοπίο από το επόμενο ςχολικό ζτοσ κι ζπειτα ϊςτε οι 

εκπαιδευτικοί να γνωρίηουν ότι κα επιλζγουν τον ζνα από τουσ δυο πίνακεσ. 

  Με βάςθ τισ παραπάνω προτάςεισ πιςτεφουμε ότι κα πρζπει να τοποκετθκεί ο 

Κλάδοσ ςτο μεταβατικό αυτό ςτάδιο ευελπιςτϊντασ ότι θ πραγματοποίθςθ των 

αναγκαίων διοριςμϊν δε κα μείνει ςτο επίπεδο των ςυηθτιςεων. 
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