
ΕΚΕΙ ΠΟΤ ΣΑΜΑΣΑΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 
 

Το φιάςκο με τθν κατάςταςθ των διοριςμϊν των μονίμων εκπαιδευτικϊν είναι λίγο 
πολφ γνωςτό. Οι περικοπζσ ςτουσ διοριςμοφσ τεράςτιεσ κακϊσ, ςε αντίκεςθ με το 
προεκλογικό ςλόγκαν- ΛΕΦΣΑ ΔΕΝ ΤΠΗΡΧΑΝ. Το επικαλείται μάλιςτα ςαφζςτατα 
το Υπουργείο Παιδείασ ςτισ απαντιςεισ που ζςτειλε ςτισ αιτιςεισ διοριςμϊν που 
κατακζςαμε φζτοσ το καλοκαίρι, όπου αναφζρει τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 10 του 
κεφαλαίου Γ του ν. 3833/2010 «Προςταςία τθσ εκνικισ οικονομίασ – Επείγοντα 
μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ» (το γνωςτό μασ Μνθμόνιο) 
οι οποίεσ αναφζρουν ςυγκεκριμζνα ότι: 

«1. Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2010 δεν χορθγοφνται εγκρίςεισ τθσ Τριμελοφσ 
Επιτροπισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπωσ ιςχφει, για 
τθν πλιρωςθ κενϊν οργανικϊν κζςεων ι προςλιψεων προςωπικοφ με ςχζςθ 
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου ςτουσ φορείσ του άρκρου 1 παρ. 1 του 
Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α). Για το ίδιο ζτοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ 
παραγράφου, αναςτζλλονται οι προςλιψεισ και διοριςμοί του ανωτζρω 
προςωπικοφ των φορζων αυτϊν. Εξαιροφνται οι τομείσ: α) υγείασ, προκειμζνου για 
ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό, β) παιδείασ, προκειμζνου για εκπαιδευτικό 
προςωπικό *…+ 
2. Οι επιτυχόντεσ ςε διαδικαςίεσ επιλογισ τακτικοφ προςωπικοφ του Α.Σ.Ε.Π. και 
των φορζων για τουσ οποίουσ ζχουν εκδοκεί οριςτικά αποτελζςματα μζχρι τθν 
31.12.2009, διορίηονται ςταδιακά, βάςει ςειράσ επιτυχίασ, με ζναρξθ το βϋ εξάμθνο 
του ζτουσ 2010 και ο διοριςμόσ όλων όςων περιλαμβάνονται ςτουσ οριςτικοφσ 
πίνακεσ ολοκλθρϊνεται μζχρι τθν 31.12.2012.». 

Το κατά πόςον ςτθν πράξθ εξαιρζκθκε ο τομζασ τθσ Παιδείασ το διαπιςτϊςαμε με 
τον πιο χαρακτθριςτικό τρόπο οι περίπου 3.000 εκπαιδευτικοί με κεμελιωμζνο 
δικαίωμα διοριςμοφ, όπου ο διοριςμόσ μασ παραπζμφκθκε ςτισ καλζνδεσ. Η 
επίκλθςθ του δθμοςιονομικοφ προβλιματοσ για τθν δικαιολόγθςθ του αρνθτικοφ 
ρεκόρ 15ετίασ ςτον αρικμό των διοριςμϊν, τθν ϊρα που οι ςυνταξιοδοτιςεισ 
ξεπζραςαν κάκε προθγοφμενο, δεν μπορεί να εκλθφκεί από εμάσ οφτε ωσ 
κακόγουςτο αςτείο τθ ςτιγμι που όπωσ αποδείχκθκε τελικά ΛΕΦΣΑ ΤΠΗΡΧΑΝ. Για 
ποιουσ όμωσ; Μα για Αναπλθρωτζσ Μειωμζνου και Κανονικοφ ωραρίου και για μια 
παιδεία τθσ προχειρότθτασ, τθσ αναπλθρωςθσ, τθσ απουςίασ εξειδίκευςθσ, παρά τισ 
εκ διαμζτρου αντίκετεσ δεςμεφςεισ, προεκλογικά και μετεκλογικά, με 
περιςςότερουσ μακθτζσ ανά τμιμα, και με μόνθ εξζλιξθ τθν υποβάκμιςθ….. Η 
αναςτολι του διοριςμοφ μασ υπιρξε ξεκάκαρθ ΠΟΛΙΤΙΚΗ επιλογι του Υπουργείου, 
το οποίο βρικε ευκαιρία επικαλοφμενο αορίςτωσ το μνθμόνιο να προωκιςει βίαια 
τισ ελαςτικζσ ςχζςεισ εργαςίασ ςτθν εκπαίδευςθ.  

Η τελευταία εγκφκλιοσ που εξζδωςε το Υπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και 
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτισ 20 Οκτωβρίου (αρ. Πρωτ. 
ΔΙΠΠ/Φ.2.9/29/οικ.22433) με κζμα τθν «Απορρόφθςθ επιτυχόντων ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ παρ.2 του αρ. 10 του Ν. 3833/2010» ιρκε να αποδείξει ότι άμα 
υπάρχει κζλθςθ και ιδίωσ όταν τυχαίνει να διανφουμε προεκλογικι περίοδο ΛΕΦΣΑ 
ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ. Αναφζρεται ςυγκεκριμζνα ότι  



«Όπωσ προκφπτει από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του αρ. 10 του 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α/15-3-2010) «…Οι επιτυχόντεσ ςε διαδικαςίεσ επιλογισ τακτικοφ προςωπικοφ 
του Α.Σ.Ε.Π. και των φορζων για τουσ οποίουσ ζχουν εκδοκεί οριςτικά 
αποτελζςματα μζχρι τθν 31.12.2009, διορίηονται ςταδιακά, βάςει ςειράσ επιτυχίασ, 
με ζναρξθ το βϋ εξάμθνο του ζτουσ 2010 και ο διοριςμόσ όλων όςων 
περιλαμβάνονται ςτουσ οριςτικοφσ πίνακεσ ολοκλθρϊνεται μζχρι τθν 31.12.2012.» 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω κακϊσ και τον μεγάλο αρικμό υπαλλιλων που 
αποχϊρθςαν (ςυνταξιοδοτικθκαν) από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τα ν. π. δ. δ. το 
τρζχον ζτοσ θ Κυβζρνθςθ αποφάςιςε εντόσ του δεφτερου εξαμινου του ζτουσ 2010 
να απορροφθκοφν όλοι οι επιτυχόντεσ ςε διαδικαςίεσ διοριςμοφ/πρόςλθψθσ ςε 
υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμοςίου για τισ οποίεσ ζχουν εκδοκεί οριςτικά 
αποτελζςματα μζχρι και τθν 31-12-09.*…+ 

Παρακαλοφνται τα αρμόδια Υπουργεία και οι Περιφζρειεσ, με τθ λιψθ τθσ 
παροφςθσ, να προβοφν άμεςα ςε όλεσ τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν ζκδοςθ των 
ατομικϊν πράξεων διοριςμοφ ςφμφωνα με τα ανωτζρω και να ενθμερϊςουν όλουσ 
τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ, προκειμζνου να ενεργιςουν ανάλογα.» 

Είναι ςαφζσ ότι θ παραπάνω απόφαςθ καταργεί ουςιαςτικά τθν διάταξθ που είχε 
επικαλεςτεί το Υπουργείο Παιδείασ ωσ δικαιολογθτικι βάςθ για το μθ διοριςμό μασ. 
Η ανωτζρω εγκφκλιοσ ςαφϊσ ορίηει ωσ χρόνο απορρόφθςθσ των εκπαιδευτικϊν 
διοριςτζων του ΑΣΕΠ (των οποίων τα οριςτικά αποτελζςματα εκδόκθκαν εντόσ του 
2009) και του 40% του Ενιαίου Πίνακα Διοριςμϊν (όπωσ ορίηεται ςτισ μεταβατικζσ 
διατάξεισ του Ν. 3848/2010), το εξάμθνο που διανφουμε. Καιρόσ ιταν να υπάρξει 
μια απόφαςθ που οδθγεί ςε μερικι ζςτω αποκατάςταςθ τθσ αδικίασ που ζχουμε 
υποςτεί.  

Προςπερνάμε τθν ικανότθτα του Υπουργείου να αυτοαναιρείται ςυνεχϊσ και με 
χαρακτθριςτικι ευκολία. Δοκζντοσ ότι  «Το Υπουργείο Παιδείασ εξαιρείται και 
μπορεί να διορίςει» αλλά τελικά δεν διόριςε, τϊρα που εκλείπουν τα άλλοκι, τϊρα 
που οι λεκτικζσ ευκολίεσ δεν μποροφν πλζον να δικαιολογιςουν τα αδικαιολόγθτα, 
τϊρα που κα διορίςουν- και ορκϊσ- ακόμθ και τα Υπουργεία που είχαν αναςτείλει 
τισ προςλιψεισ τουσ, τϊρα πια οφείλει και το Υπουργείο Παιδείασ να διορίςει τουσ 
διοριςτζουσ του. Αναμζνουμε λοιπόν τθν κίνθςθ του Υπουργείου Παιδείασ να 
προχωριςει ςτο διοριςμό μόνιμου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, αποκακιςτϊντασ 
μερικϊσ τθν αδικία που ζχουμε υποςτεί παραμζνοντασ άνεργοι και 
υποαπαςχολοφμενοι όλουσ αυτοφσ τουσ μινεσ, τθν ϊρα που θ κζςθ μασ είναι μζςα 
ςτισ αίκουςεσ.  
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