
 
«Κοροϊδία και εµπαιγµός µε τους πίνακες και τη µοριοδότηση- Μόνιµοι 

∆ιορισµοί στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση!» 

 
 

 

Η Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε καταδικάζει την απαράδεκτη στάση της 

νέας ηγεσίας του υπουργείου παιδείας απέναντι στον εκπαιδευτικό κόσµο και 

ειδικότερα στους συναδέλφους µας αναπληρωτές.  

Το 2010 η τότε υπουργός παιδείας ∆ιαµαντοπούλου, εφαρµόζοντας την πιο 

σκληρή και νεοφιλελεύθερη πολιτική στην εκπαίδευση, κλείδωσε τους πίνακες 

προϋπηρεσίας των αναπληρωτών. Σήµερα επί υπουργίας Λοβέρδου, συνεχιστή της 

ίδιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής, για λόγους που δεν υπηρετούν το συµφέρον της 

εκπαίδευσης επιδιώκει να ανοίξει τους πίνακες της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών 

δίχως όµως να έχει αναδροµική ισχύ.  

Σε µια εποχή που οι αναπληρωτές συνάδελφοί µας µετακινούνται από τη µία 

άκρη της Ελλάδας στην άλλη, µε πενιχρούς µισθούς, ο υπουργός διευκρινίζει ότι τα 4 

χρόνια όσοι συνάδελφοι δούλευαν (2010-2014) διαγράφονται µονοµιάς Το πρόβληµα 

φυσικά για το υπουργείο παιδείας δεν είναι η απλή αναγνώριση της προϋπηρεσίας αλλά 

η υποχρέωση που απορρέει από την αναγνώριση της προϋπηρεσίας αυτών των ετών 

(του διορισµού των κατηγοριών 24µηνου και 36µηνου). 

Ως Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε., όπως το πράττουµε τα τελευταία 

χρόνια, ζητάµε το αυτονόητο για ευνοµούµενο κράτος:  

Α) Το άνοιγµα των πινάκων προϋπηρεσίας για πρόσληψη αναπληρωτών και 

µόνιµων διορισµών. 

Β) Την αναγνώριση της πραγµατικής προϋπηρεσίας όλων των 

αναπληρωτών, σαν να µην έκλεισαν ποτέ οι πίνακες. 

Γ) Τον άµεσο διορισµό όλων των κατηγοριών που προβλέπεται από τη 

σχετική νοµοθεσία (οι ανάγκες είναι τεράστιες σε µόνιµο προσωπικό). 



∆) Την εφαρµογή της νοµοθεσίας για το διπλασιασµό των µορίων των 

δυσπρόσιτων για τον πίνακα αναπληρωτών.  

Ε) Αναµοριοδότηση όλων των σχολικών µονάδων της Ελλάδας µετά από 

συνδιαµόρφωση των προτάσεων από τους τοπικούς συλλόγους και των 

ΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΠΕ της χώρας. 

Παράλληλα καλούµε τους τοπικούς συλλόγους και τη ∆ΟΕ να στηρίξουν άµεσα 

τα δίκαια αιτήµατα των συναδέλφων µας αναπληρωτών. Η αδικία σε ένα συνάδελφο 

αποτελεί αδικία για ολόκληρο τον κλάδο!!! 
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