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Όχι στις αναθέσεις των μαθημάτων ειδικοτήτων.

Εν όψει του επικείµενου Συνεδρίου της Διδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδος και του
καλέσµατός της προς τα Σωµατεία να αποστείλουν θέµατα για την Ηµερήσια Διάταξη του
Συνεδρίου, η Γ.Σ. του Συλλόγου µας υιοθέτησε την πρόταση του Π.Ε.ΣΥ.Θ. και θεωρεί
κρίσιµο να τεθεί για µία ακόµη φορά το ζήτηµα των αναθέσεων των µαθηµάτων
ειδικοτήτων, ένα καθεστώς που καταδίκασε άλλους συναδέλφους µας στην ανεργία και άλλους
σε µία άνευ προηγουµένου ταλαιπωρία, διαµορφώνοντας ένα περιβάλλον κατακερµατισµού και
έντασης.
Πριν ένα χρόνο, µαζί µε τις άλλες επιστηµονικές ενώσεις µαθηµάτων ειδικοτήτων, ο Π.Ε.ΣΥ.Θ.
απευθύνθηκε στη Διδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδος ζητώντας την παρέµβασή της µε έγγραφο
προς τους Συλλόγους Διδασκόντων, ώστε να µη γίνεται καµία ανάθεση µαθηµάτων ειδικοτήτων
σε εκπαιδευτικούς που δεν ανήκουν στις συγκεκριµένες ειδικότητες. Δυστυχώς, όχι µόνον δεν
έγινε κάτι τέτοιο, αλλά δεν τους δόθηκε καν το βήµα στο Συνέδριο της Οµοσπονδίας
σχετικά µε το σοβαρό αυτό θέµα, µε αποτέλεσµα οι συνάδελφοι να παρέµβουν µε τη φυσική
τους παρουσία και µε ψήφισµα διαµαρτυρίας την ηµέρα του Συνεδρίου.
Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί προσέφυγαν στο Συµβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έκρινε ότι τα
µαθήµατα ειδικοτήτων επιβάλλεται, µε βάση το νόµο και το Σύνταγµα, να ανατίθενται ως
κανόνας µόνο σε εκπαιδευτικούς αντιστοίχων ειδικοτήτων.
Μόνο κατ’ εξαίρεση και εκτάκτως, µπορεί το εκάστοτε ειδικό µάθηµα να ανατεθεί σε
εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 70, και µόνον εάν υφίστανται δύο αυστηρές ουσιαστικές
προϋποθέσεις: α) εάν δεν υπάρχει στη σχολική µονάδα διαθέσιµος ειδικός εκπαιδευτικός, β) εάν
διαπιστώνεται κατά περίπτωση ότι κάθε εκπαιδευτικός που αναλαµβάνει το µάθηµα έχει επαρκή
γνώση, όχι αυθαίρετα και επιπόλαια, αλλά αποδεδειγµένα µε βάση τις ακαδηµαϊκές του
σπουδές.
Μάλιστα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έταξε δεσµευτικά, ως περαιτέρω δεσµευτική
διαδικαστική προϋπόθεση, τη σύνταξη ειδικά αιτιολογηµένης κρίσης (διοικητικής
πράξης) ως εχέγγυο τήρησης της ουσίας της απόφασής του.
Η αλήθεια είναι πως υπήρξε µία στοιχειώδης συµµόρφωση στην απόφαση του ΣτΕ, όµως, σε
αρκετές περιπτώσεις, η πρακτική των αναθέσεων καλά κρατεί. Και το ζήτηµα δεν είναι µόνο
νοµικό. Η δουλειά των συναδέλφων δεν είναι να τρέχουν στα δικαστήρια διεκδικώντας διαρκώς
τα αυτονόητα, αλλά να διδάσκουν το αντικείµενο που σπούδασαν και αγαπάνε και να µπορούνε
να ασκούν µε αξιοπρέπεια το εκπαιδευτικό τους έργο.

Το ζήτηµα των αναθέσεων έχει να κάνει στον πυρήνα του µε το δίκαιο και το ηθικό. Έχει να
κάνει µε τα εργασιακά δικαιώµατα όλων µας και τη θέση µας στο δηµόσιο σχολείο, όπου
κανένας εκπαιδευτικός δεν περισσεύει – σε ένα σχολείο όπου ο ένας στηρίζει τον άλλον και όλοι
εργαζόµαστε για µια ποιοτική κι ολόπλευρη εκπαίδευση, στην οποία θα έχουν δικαίωµα όλα τα
παιδιά.
Οι µόνιµοι διορισµοί και η σύσταση των απαραίτητων οργανικών θέσεων που έχει ανάγκη η
εκπαίδευση καθώς και το ζήτηµα των αναθέσεων είναι άρρηκτα συνδεδεµένα.
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. « Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ » καταδικάζει την άδικη πρακτική των
αναθέσεων και έχει στόχο την εξάλειψή της. Αποδέχεται την πρόταση του Π..Ε.ΣΥ.Θ. εν
όψει του Συνεδρίου της ΔΟΕ να προστεθεί το θέµα στην Ηµερήσια Διάταξη του
Συνεδρίου.
Οι πολιτικές της κυβέρνησης εξακολουθούν να τσακίζουν τα δικαιώµατά µας. Ας µην πέσουµε
στην παγίδα της αντιπαλότητας που γεννιέται µέσω των πρακτικών που ακολουθούνται κι ας
προσπαθήσουµε ενωµένοι για το σχολείο που αξίζουµε εµείς και τα παιδιά. Ας αναλογιστούµε
ότι κάθε ώρα µαθήµατος ειδικότητας που ανατίθεται σε άλλον εκπαιδευτικό, µπορεί να
οδηγήσει στην ανεργία έναν συνάδελφό µας.

