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Hoffentlich erfüllen sich im
neuen Jahr alle Ihre Wünsche …
Wir werden unser Bestes
dafür tun!
Ihr CHR. KARABATOS-Verlag
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A2+

Wortschatztraining
A1 bis A2+

treffend! A2+
Wortschatztraining A1 bis A2+
ISBN 978-960-465-052-1

Der Wortschatz wird in 20 Themenbereichen mit zahlreichen
kleinen Einheiten präsentiert und mit abwechslungsreichen und
spielerischen Übungen gefestigt.

ISBN 978-960-465-053-8

Lesetraining B1 richtet sich an Lerner ab 11 Jahren. Es ist
lehrwerksbegleitend in Kursen einsetzbar, die schon früh
systematisch auf das Modul Lesen der Prüfung Zertifikat
B1 (Goethe-Institut und ÖSD) vorbereiten wollen.
Mit Lesestrategien macht Teil A des Buches vertraut.
Anhand von kurzen interessanten Texten, die bereits
ab Niveau A2 gelesen werden können, werden die Lerner
zum methodischen Vorgehen beim Leseverstehen angeleitet. Typische Fallen in den Aufgabenstellungen werden hier bewusst gemacht.
10 Modelltests mit motivierenden Texten decken in
Teil B dann den Wortschatz aller relevanten Themenbereiche ab. Die Tests entsprechen vom Umfang der
Texte und vom Schwierigkeitsgrad der Aufgaben her der
Prüfung. Hier werden die Lerner mit der Aufgabentypologie vertraut gemacht und erhalten Arbeitsschritte
an die Hand, die eine sichere und rasche Bearbeitung
der fünf verschiedenen Leseaufgaben ermöglichen. Eins
der Ziele dieses Teils ist auch, dass die Lerner gezielt
die Bearbeitung der Texte im vorgegebenen Zeitrahmen
trainieren.

Teil A des Buches macht mit Lesestrategien und wichtigem
Wortschatz vertraut und Teil B enthält 10 Modelltests.
Das Lehrerbuch (ISBN 978-960-465-054-5)
enthält nach bewährtem System:
• das komplette Schülerbuch
• Lösungen
• Markierungen der relevanten Textpassagen u.v.m.

Lesetraining B1

Lesetraining B1

Lesetraining B1

Das Lesetraining für das
neue Zertifikat B1
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ISBN 978-960-7396-93-8

Glossar (ISBN 978-960-465-055-2)
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Zertifikat B1
9 789607 396938
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www.karabatos.gr

www.karabatos.gr
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Πεντέλης 31
153 43 Αγ. Παρασκευή - Αθήνα
Tηλ. 210 600 7801-2
Fax 210 600 7800
E-Mail: orders@karabatos.gr
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Sie finden uns jetzt auch auf
Facebook!
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Ένα μήνα έπειτα από τις εκλογές και την ανάδειξη της νέας
κυβέρνησης όλα τα άμεσα θέματα που μας απασχολούν
παραμένουν ανοικτά: η κατάργηση της «επάρκειας» διδασκαλίας,
το θέμα των «υποχρεωτικών μετατάξεων», τα κενά εκπαιδευτικών
Γερμανικής στα Δημοτικά σχολεία κ.ο.κ. Ας ευχηθούμε στο
προσεχές διάστημα να αρχίσουν να λύνονται και στο επόμενο
τεύχος να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε την απόφαση του ΣτΕ
για την επαναφορά της τρίωρης διδασκαλίας της Γερμανικής
γλώσσας στα Γυμνάσια.
Το Δ.Σ.
Τα άρθρα απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους • Η Συντακτική
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει οποιαδήποτε
συνεργασία • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς προηγούμενη
γραπτή άδεια της εκδότριας.

Neues vom ÖSD

ÖSD C2, Innovationen, Änderungen bei den
Durchführungsbestimmungen der Prüfungen
ÖSD Zertifikat C2: eine allgemeinsprachliche Prüfung vom ASEP anerkannt.
Die Prüfung ÖSD Zertifikat C2 kommt ab März 2015 in Griechenland zum
Einsatz.
Dabei handelt es sich um eine allgemeinsprachliche Prüfung auf dem Niveau C2. Die bisherige
Prüfung C2 Wirtschaftssprache Deutsch, die vor allem für Lernende mit Interesse an Berufen in der
deutschsprachigen Wirtschaftsbranche konzipiert ist, wird als Variante weitergeführt.
Die Prüfung ÖSD Zertifikat C2 wird nicht nur als Gesamtprüfung, sondern auch modular angeboten;
d. h. die Prüfungsmodule Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen können auch unabhängig
voneinander oder in jeder gewünschten Kombination zu verschiedenen Zeitpunkten absolviert
werden. Für jedes erfolgreich abgelegte Modul gibt es ein Einzelzeugnis. Werden alle vier Module
innerhalb eines Jahres bestanden, wird automatisch ein Gesamtzeugnis ausgestellt.
Das ÖSD Zertifikat C2 wird – wie auch alle weiteren ÖSD-Zertifikate – vom ASEP (Anotato Symvoulio
Epilogis Prosopikou/Rat für die Auswahl des Personals für den öffentlichen Dienst) anerkannt.
Bei der C2-Prüfung kann sowohl bei der schriftlichen Prüfung als auch bei der Vorbereitung auf die
mündliche Prüfung ein einsprachiges Wörterbuch (Deutsch-Deutsch) verwendet werden.

B2 Paarprüfung
Ab September 2015 wird der mündliche Teil der Prüfung ÖSD Zertifikat B2 auch als Paarprüfung
angeboten. Das Format bleibt grundsätzlich gleich, es ergeben sich nur geringfügige Änderungen:
Die Gespräche bei Aufgabe 1 und 3 (Interaktives Sprechen) finden zwischen den zwei
Prüfungsteilnehmenden statt.
Im Informationsgespräch in Aufgabe 1 ändert sich bei gleichbleibender Situierung nur das
Gesprächsthema (bisher: Stadt/Land beschreiben, Reisetipps geben). Die möglichen Themen
stammen aus dem alltäglichen Bereich (z. B. über das Erlernen von Fremdsprachen, Erfahrungen
beim Lesen usw. sprechen). Ein überschaubarer Themenkatalog (mit den fünf möglichen
Gesprächsthemen) wird vorher veröffentlicht, sodass man sich auch weiterhin gut darauf
vorbereiten kann. Das jeweilige konkrete Thema erhalten die an der Prüfung Teilnehmenden zu
Beginn der Vorbereitungszeit.
Aufgabe 2 (Bildbeschreibung) bleibt vollkommen gleich: Man kann weiterhin ein Bild aus drei
Bildern auswählen. Die freie Sprachproduktion (Monolog) wird ab jetzt zusätzlich durch die Angabe
eines themabezogenen Zitats zum jeweiligen Bild unterstützt.
In Aufgabe 3 erhalten die Prüfungsteilnehmenden weiterhin am Beginn der Vorbereitungszeit zwei
Meinungsäußerungen zu einem bestimmten Thema, wobei ihnen nun eine der zwei Positionen
zugeteilt wird, für die sie argumentieren sollen. In der Vorbereitung können sie sich wie bisher
anhand beider Texte Argumente für die Diskussion im Prüfungsgespräch zurechtlegen

ÜBERSETZUNG DER
ÖSD-ZERTIFIKATE
In naher Zukunft
sollen alle
Prüfungsteilnehmenden
automatisch eine
Übersetzung ihrer ÖSDZertifikate – sowohl in
griechischer als auch in
englischer Sprache –
erhalten.

Damit möchte das ÖSD
seinen
Prüfungsteilnehmenden
nicht nur ein
besonderes Service
anbieten, sondern auch
möglichen
Übersetzungsfehlern
vorbeugen.
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Αθήνα, 18-01-2015
Αρ. Πρωτ.: 4/2015
ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις μονίμων εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
Την Κυριακή 18.01.2015 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. και συζήτησε, μεταξύ
Στιγμιότυπο από τη δημόσια διαβούλευση για τη διδασκαλία της
Γερμανικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία (Ημερίδα Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε –
14.09.2014 στην Αθήνα στο Hotel President)

των άλλων, και το θέμα των μετακινήσεων μονίμων
εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Το Δ.Σ αναγνωρίζει την ανάγκη μετακίνησης και μονίμων εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση για την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, επισημαίνει όμως πως απαιτείται και ο διορισμός επιπλέον εκπαιδευτικών
Γερμανικής Φιλολογίας, ώστε να μην επαναληφθεί
το φαινόμενο που βιώνουμε κατά το τρέχον σχολικό
έτος να μη διδάσκεται η Γερμανική γλώσσα στο 1/3

Στιγμιότυπο από τη δημόσια διαβούλευση για τη διδασκαλία της
Γερμανικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία (Ημερίδα Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε –
07.09.2014 στη Θεσσαλονίκη στο Hotel Capsis)

της χώρας. Ως άμεσο μέτρο για τη σταδιακή επίλυση
του προβλήματος διεκδικούμε να διοριστούν εντός
του τρέχοντος σχολικού έτους οι 101 εκπαιδευτικοί
Γερμανικής Φιλολογίας, που ενώ έχουν κατοχυρώσει
το δικαίωμα διορισμού τους από το 2008, παραμένουν ακόμη αδιόριστοι.
Σχετικά με τις υποχρεωτικές μετατάξεις
3657 εκπαιδευτικών οκτώ κλάδων από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που
πραγματοποίησαν οι Υπουργοί Παιδείας & Θρησκευμάτων της απερχόμενης κυβέρνησης, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Νόμου
4172/2013, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να ζητή-

Η Πρόεδρος της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε Στεφανία-Μπετίνα-Αλβίνα Τίλε στην
Ημερίδα της Θεσσαλονίκης (07.09.2014), μαζί με τον Πρόεδρο του
Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας Πάκη Σλίμπα
aktuell 38/2015

σει από τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις
επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου
2015 την επανεξέταση τόσο του θεσμικού πλαισί-
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ου (Ν.4172/2013) όσο και του συνόλου των υποχρεωτικών μετατάξεων και την πραγματοποίηση των αναγκαίων
μετακινήσεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων και με τήρηση σαφών και δίκαιων νομικών
κανόνων. Το Δ.Σ. θεωρεί αυτονόητο πως τα σοβαρότατα προβλήματα διαφάνειας, τα οποία με ιδιαίτερη ανησυχία
επισημάναμε δημόσια όλους αυτούς τους μήνες, οφείλουν να αποτελέσουν μια λυπηρή παρένθεση στην ιστορία του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Σοβαρότατο πρόβλημα για τη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία αποτελεί η παντελής έλλειψη μετατάξεων σε δεκαεπτά Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πώς είναι δυνατόν στα δυο
μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας (Πειραιάς – Πάτρα), σε τουριστικές περιοχές (Ρέθυμνο – Κυκλάδες), σε ευαίσθητες
εθνικά περιοχές (π.χ. Ροδόπη) ή ακόμα και στην ίδια την Πρωτεύουσα της χώρας (π.χ. Γ’ Αθήνας) να μη «διαπιστώθηκαν» καν κενά εκπαιδευτικών Γερμανικής γλώσσας και οι μαθητές να μένουν αδίδακτοι ή να αναγκάζονται
να διδάσκονται άλλη Ξένη γλώσσα που δεν έχουν επιλέξει; Τι απαντούν οι δύο Υπουργοί Παιδείας (Κ. Αρβανιτόπουλος και Α. Λοβέρδος) που με τις Υπουργικές τους Αποφάσεις δε διαπίστωσαν ούτε ένα κενό εκπαιδευτικού
Γερμανικής π.χ. στην Αχαΐα στον αιρετό του τοπικού ΠΥΣΠΕ κ. Τάσο Σταυρογιαννόπουλο, ο οποίος με δημόσια
παρέμβασή του στα μέσα Οκτωβρίου του 2014 επισήμανε πως «… Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας και
τα παιδαγωγικά της οφέλη στο Δημοτικό σχολείο ακυρώνονται για μια ακόμη χρονιά. Είναι τραγικό να μην μπορεί
να διοριστούν περίπου δεκαπέντε εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου, που απαιτούνται για να διδαχτούν τα
Γερμανικά στα Δημοτικά σχολεία της Αχαΐας».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών της Ένωσής μας έως σήμερα έχουν μεταταχθεί υποχρεωτικά 306 εκπαιδευτικοί Γερμανικής Φιλολογίας από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπενθυμί-
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ζουμε δε, ότι η διαδικασία των υποχρεωτικών
μετατάξεων αφορούσε αρχικά το πλεονάζον
προσωπικό των οικείων ΠΥΣΔΕ. Εξ αυτών οι
177 μετακινηθήκαν ως εκ τούτου εντός της
ίδιας Περιφερειακής Ενότητας (π.χ. από τα
Γυμνάσια και τα Λύκεια του Έβρου στα Δημοτικά Σχολεία του Έβρου), γεγονός που προφανώς δε δημιούργησε κανένα απολύτως
πρόβλημα.
Ωστόσο υπάρχει και η περίπτωση
των 129 εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολο-

Από την Ημερίδα της Αθήνας (14.09.2014): Στο μικρόφωνο το μέλος του
Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε Γιώργος Ζουζανέας πλαισιωμένος από τον Ταμία
Γιάννη Καρατσιομπάνη και την Πρόεδρο Στεφανία-Μπετίνα-Αλβίνα Τίλε.
Δεξιά ο υπεύθυνος της Επιτροπής Ερευνών Πάκης Σλίμπας

γίας οι οποίοι μετακινήθηκαν σε άλλη περιοχή. Για τη δεύτερη αυτή κατηγορία ουσιαστικά δε διενεργήθηκαν υποχρεωτικές μετατάξεις αλλά
μεταθέσεις, καθώς είκοσι δύο συνάδελφοι ΠΕ07 μετακινήθηκαν από την επαρχία στην Αττική και τριάντα έξι
από διάφορες περιοχές στη Θεσσαλονίκη. Με διάφορες
μεθοδεύσεις (π.χ. αλλαγή κριτηρίων μοριοδότησης, έκδοση δύο (!!) διαπιστωτικών πράξεων με κενά & πλεονάσματα – στις 13.08.2013 και στις 07.10.2013, διεξαγωγή
ολόκληρης της διαδικασίας από το γραφείο των δύο
Υπουργών με παράκαμψη της διοίκησης της εκπαίδευσης, πεισματική άρνηση δημοσιοποίησης των μορίων
μετάταξης, επαφής με τις ενώσεις των εκπαιδευτικών και
δημόσιας απάντησης σε οποιασδήποτε μορφής ένσταση ή καταγγελία κ.α.) παρατηρήθηκε ακόμη και η περίπτωση στις πρόσφατες υποχρεωτικές μετατάξεις
του κ. Λοβέρδου (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 1780, τ.Γ΄ στις 3012-2014) να μετακινηθεί από νησί του Ιονίου στην Αττική συνάδελφος με ελάχιστα χρόνια υπηρεσίας και χωρίς
οικογενειακές υποχρεώσεις, (εκ των οποίων τα περισσότερα με υπηρέτηση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ
στο Μαρούσι με συνεχείς αποσπάσεις και φυσικά αντίστοιχα ευνοϊκή μοριοδότηση), ενώ άλλοι συνάδελφοι
βρίσκονται μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους
και δικαίως διαμαρτύρονται για την ανισότιμη μεταχείριση, καθώς υπηρετούν εκτός των τειχών με κόστος

βρίσκονταν στη «διάθεση» των εκάστοτε ΠΥΣΔΕ και για
τους οποίους «υποτίθεται» ότι καταρχήν διενεργήθηκαν
οι Υποχρεωτικές Μετατάξεις Πλεονάζοντος Προσωπικού. Και αυτό γιατί υπέβαλλαν αίτηση μετάταξης με
κριτήριο όχι τη «μετάθεσή» τους (αφού βρίσκονταν ήδη
στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία και πήραν μετάταξη) αλλά με την προοπτική «απορρόφησής» τους σε
μια βαθμίδα στην οποία υπήρχαν διαπιστωμένα κενά,
τα οποία διόλου τυχαία αντιστοιχούσαν στον αριθμό
των εκπαιδευτικών που για τους προαναφερθέντες λόγους είχαν χαρακτηριστεί ως «πλεονάζον» προσωπικό
και φυσικά με την προοπτική να τους δοθούν οργανικές
θέσεις. Το αποτέλεσμα ωστόσο ήταν αφενός μεν η σαφής χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας τους λόγω
της (όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί από το Δ.Σ. της
Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας
Π.Ε.) παντελούς έλλειψης θεσμικού πλαισίου για τον
κλάδο τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς παράλληλα να τους έχουν (τουλάχιστον μέχρι σήμερα) δοθεί οργανικές θέσεις, και αφετέρου αντιμετωπίζοντας τη
σοβαρή πιθανότητα να έπονται των προερχόμενων
από άλλες περιοχές συναδέλφων τους στην επιλογή
των οργανικών θέσεων που επιθυμούν, όταν και αν
αυτές τελικά συσταθούν, όπως άλλωστε ήδη συμβαίνει
στην περίπτωση των προσωρινών τοποθετήσεων.

οικονομικό, προσωπικό και οικογενειακό και απαιτούν

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε δηλώνει τη διαθεσι-

δικαιοσύνη. Για ανισότιμη μεταχείριση διαμαρτύρο-

μότητά του να συνεργαστεί τόσο με τις επιστημονικές

νται όμως και οι 177 μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί

ενώσεις των εμπλεκόμενων κλάδων όσο και με τους

της πρώτης κατηγορίας, οι οποίοι στην πλειοψηφία

συνδικαλιστικούς φορείς, ώστε να διαμορφωθεί ένα

τους δεν είχαν οργανική θέση στη Δευτεροβάθμια και

κοινό πλαίσιο. Εκτιμούμε πως η πρόσφατη (Αρ. Πρωτ.
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1343/15-01-2015) απόφαση του Δ.Σ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) κινείται σε θετική κατεύθυνση
και αναμένουμε και τις θέσεις των υπόλοιπων φορέων της εκπαίδευσης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

H Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Στις 14.12.2014 το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε απέστειλε στους συλλόγους εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
όλης της χώρας και στους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα υπηρεσιακά
συμβούλια (ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ) πολυσέλιδο κείμενο ενημέρωσης, προβληματισμού και συμβολής στη
διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αιτημάτων με στόχο την παροχή ποιοτικής Ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο
Δημόσιο σχολείο. Για να διαβάσετε το κείμενο μεταβείτε εδώ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05, 07, 08, 19-20
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)
www.apf.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)
www.pasykaga.gr
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)
www.aplf.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
www.deutsch.gr
ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ.)
www.art-teachers.com
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Ε.ΚΑ.Π.)
www.pekap.gr

ΠΡΟΣ: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Τάσο Κουράκη
Σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Επιστημονικών φορέων των καθηγητών
των ειδικοτήτων που μετατάχτηκαν από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στη συνάντηση
εκπροσωπήθηκαν οι καθηγητές ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ 19-20.
Οι εκπρόσωποι των φορέων κατέληξαν στην παρακάτω πρόταση προς την ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ:
•
Άμεση δημοσιοποίηση των μορίων όλων όσων αιτήθηκαν μετάταξη ανά κατηγορία κριτηρίων καθώς και τα
ΠΥΣΔΕ προέλευσης και ΠΥΣΠΕ μετάταξης
• Έλεγχος από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αντιπαραβολή των στοιχείων
και μορίων που δηλώθηκαν με αυτά που βρίσκονταν στους υπηρεσιακούς φακέλους στις 23-08-2013, δηλαδή τα
στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, ΠΥΣΔΕ προέλευσης και τίτλων σπουδών που είχαν αποκτηθεί μέχρι 23-08-2013
• Κατάρτιση πινάκων των μεταταγμένων συναδέλφων ανά ΠΥΣΠΕ και κατά φθίνουσα σειρά μορίων σύμφωνα με
τα στοιχεία που θα προκύψουν μετά τον έλεγχο.
• Ίδρυση οργανικών θέσεων και πλήρωση αυτών με όλους όσους πληρούν τα κριτήρια μετά τον έλεγχο που θα
διενεργηθεί.
Αξιότιμε κε Υπουργέ,
επειδή είναι δεδομένη η πρόθεσή σας να δοθεί άμεσα λύση στο θέμα των υποχρεωτικών μετατάξεων το οποίο
εκκρεμεί τα τελευταία δύο χρόνια και η ανακίνησή του δημιούργησε ανασφάλεια σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς,
ζητάμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση με τα Δ.Σ. τωv επιστημονικών φορέων των μεταταγμένων εκπαιδευτικών.
Τα Δ.Σ. των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών
ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20
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DAS LV IM GRIECHISCHEN STAATSZERTIFIKAT C1/2
von Chrysanthi Fragkiadiaki
xpysa_fragkiadaki@hotmail.com
Als ich vor etwa einem Jahr meine Schüler auf das neue Leseverstehen der sogenannten KPg C1/2 Prüfung vorbereiten
wollte, machte ich eine Entdeckung, die mich als muttersprachige DaF-Lehrerin ins Grübeln brachte. Ich selbst konnte
nämlich so manche Aufgaben nur mühevoll lösen und machte sogar einige Fehler. Da beschloss ich, der Sache auf den
Grund zu gehen und dieses Leseverstehen zum Thema meiner Master-Diplomarbeit an der griechischen Fernuniversität zu
machen.
Zielsetzung & Vorgehensweise
Ziel meiner Diplomarbeit war die Konstruktion und Evaluation eines das Leseverstehen prüfenden Tests auf dem
C1/2 Niveau. Dieser Test wurde auf Grundlage des Prüfungsteils „Leseverstehen und Sprachbewusstsein“ des
griechischen Staatszertifikats (KPg) entwickelt. Der für die Zwecke der Diplomarbeit entwickelte Test wurde von zwei
Probandengruppen durchgeführt, nämlich einer aus fünf Muttersprachlern und DaF-Lehrern bestehenden und einer
anderen, die sich aus fünf DaF-Lernern zusammensetzte. Im Anschluss daran wurden für die Ergebnisse der beiden
Probandengruppen zwei statistische Testanalysen1 durchgeführt. Es folgte eine weitere Stichprobe, doch dieses
Mal anhand der originalen im November 2013 durchgeführten KPg-Prüfung mit denselben Probandengruppen.
Auch hierfür wurde eine statistische Aufgabenanalyse durchgeführt. Der Vergleich dieser Analysen zeigte, dass das
griechische Staatszertifikat für Sprachen auf dem C1/2 Niveau, was zumindest den Prüfungsteil des Leseverstehens
betrifft, insgesamt einen, dem Niveau entsprechend, sehr hohen Schwierigkeitsgrad aufweist. Meine Vorgehensweise
zum Erlangen meiner Ziele wird auf der Tabelle rechts veranschaulicht.

1
Bei den statistischen Aufgabenanalysen wurde nach Raatz (2001:96ff ), Lienert/Raatz (1996: Kap. 6)
und Wiedenmayer (2006: Kap.6) vorgegangen.
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Das Leseverstehen im KPg C1/2
Im Folgenden werden die hier konstruierten und im Modelltest1 des KPg vertretenen Aufgaben genauer erklärt.
Was die Aufgaben 1, 5, 6, 7 und 8 betrifft, handelt es sich um Multipel-Choice-Aufgaben (MPC). Da es sich um einen
Papier-Bleistift Test handelt, ist dieser Aufgabentyp nach Raatz (2001:91) optimal. Aufgaben dieser Art weisen sowohl
Vor- als auch Nachteile auf. Als vorteilhaft erweisen sie sich nach Liener/Raatz (1998:26) aufgrund ihrer ökonomischen
und objektiven Durchführung und Auswertung. Abgesehen davon besteht eine relative Zufallsunabhängigkeit,
falls genügend Antwortmöglichkeiten angeboten werden. Problematisch sind solche Aufgabentypen hinsichtlich
der Schwierigkeit des Auffindens guter Wahlantworten, die von einem nichtwissenden Probanden mit fast gleicher
Wahrscheinlichkeit gewählt würden. Bolton (1996:31) betont, dass die richtige Antwort eindeutig richtig und die
falschen (Distraktoren) eindeutig falsch sein müssen. Die Distraktoren sollten allerdings vom Text her nachvollziehbar
sein, denn sonst würden sie sofort abgelehnt werden und ihren Zweck nicht erfüllen.
Bei der zweiten Aufgabe handelt es sich um eine Richtig-Falsch-Aufgabe (RF), die eine Besonderheit aufweist. Sie
beinhaltet außer der Wahlmöglichkeiten „Richtig-Falsch“ noch eine weitere, nämlich „Geht vom Text nicht hervor“.
Die RF-Aufgaben eignen sich aus denselben Gründen wie die MPC- Aufgaben für einen Test. Sie sind sowohl objektiv
durchführ- und auswertbar als auch zeiteinsparend. Doch weisen sie einen großen Nachteil bezüglich des großen
Glücksfaktors auf. Genau dieser Faktor wird durch die hinzugefügte Wahl „Geht vom Text nicht hervor“ eingeschränkt.
Was nun die dritte Aufgabe betrifft, wird vom Testkandidaten erwartet, dass er sieben aus dem Text gewählte Wörter
durch andere ihm gegebenen sinngemäß ersetzt. Aufgaben dieser Art werden Zuordnungsübungen (ZO) genannt.
Wie auch MPC- und RF- Aufgaben sind ZO-Übungen bezüglich ihrer schnellen und objektiven Auswertung vorteilhaft.
Nach Lienert/Raatz (1998:27) sollte darauf geachtet werden, mehr alternative Lösungen als Zuordnungselemente
zur Verfügung zu stellen. Ist dies nämlich nicht der Fall, so kann es dazu kommen, dass das letzte Element durch die
richtige Lösung der übrigen nur eine Bestimmung findet. Im Fall des KPg gibt es sieben Zuordnungselemente und
acht Lösungen, was bedeutet, dass dieser negative Nebeneffekt hier nicht zutrifft. Zu den Zuordnungsaufgaben
zählt auch die neunte Übung. Hier soll ein Lückentext ergänzt werden. Die fünf Lücken sollen mit den sechs zur
Verfügung stehenden Wörtern gefüllt werden. Auch hier gibt es eine größere Auswahl als Lücken, sodass es nicht
zum oben erklärten Problem kommen kann.
Aufgabe vier ist wohl der gemeinste aller in diesem Test vorkommenden Übungstypen. Hier wird vom Probanden
erwartet einen durcheinandergekommenen Text wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Gemein ist meines
Erachtens diese Aufgabe deshalb, da eine falsche Wahl im besten Fall zwei Fehler bedeutet und im schlechtesten die
gesamte Aufgabe falsch gelöst wird. Das Detailverstehen ist hier am nötigsten. Beim Erstellen einer solchen Aufgabe
sollte darauf geachtet werden, dass nur eine einzige Reihenfolge der Sätze zu einem zufriedenstellenden Text führt.
Desweiteren ist fragwürdig, ob Aufgaben dieser Art tatsächlich das Leseverstehen prüfen.
Sowohl bei Aufgabe 10 als auch bei Aufgabe 11 geht es um halboffene Aufgaben. Der Testperson sind die möglichen
Lösungen nicht gegeben, sie soll nämlich eigenständig eine Lösung verfassen. Im Fall des KPg sind die möglichen
Lösungen dem Bewerter gegeben. Aus den Vorschriften des KPg geht allerdings nicht hervor, was geschieht, wenn
ein Wort zwar richtig gewählt, aber von der Rechtschreibung oder Grammatik her falsch ist. Nach Bolton (1996:29)
sollte in diesem Fall die Antwort als richtig anerkannt werden, da ein Leseverstehenstest das Leseverstehen und nicht
etwa die Grammatik oder Rechtschreibung prüfen sollte.
Die Stichproben, die Testanalysen und die Ergebnisse
Nachdem nun das Leseverstehen gründlich unter die Lupe genommen wurde, fängt der interessantere Teil
meiner Arbeit an. Der für die Zwecke meiner Diplomarbeit entwickelte Test wurde von zwei, sich vollkommen
unterscheidenden Probandengruppen unter Originalbedingungen durchgeführt. Wie anfangs bereits erwähnt,
handelt es sich bei der einen um ganz normale DaF-Lerner und bei der anderen um Muttersprachler und DaF-Lehrer.
1

vgl. hierfür den Modelltest http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/gr_past_papers_de.htm
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Wie die Gruppen in dem von mir entwickelten Test abgeschnitten haben, wird aus folgenden Tabellen deutlich.









 

 


     


     














 

     

    










Schon beim
Betrachten dieser Rohwerte kann festgestellt werden, dass bei einer Höchstpunktzahl von 50

der Durchschnitt
von 35.96 bei Muttersprachlern ziemlich niedrig ist. In Prozent ausgerechnet schafften die


Muttersprachler und DaF-Lehrer gerade mal 71.92%. Den DaF-Lernern könnte ihre geringe Prozentzahl noch verziehen

werden. Sie sind eben Lerner. Sollte aus diesem Ergebnis der Schluss gezogen werden, dass die Probandengruppe

der Muttersprachler
bzw. Lehrer aus inkompetenten Lehrern besteht, die nicht in der Lage sind, einen Test in ihrem

Spezialgebiet
zu lösen? Um auf diese Frage antworten zu können, sollte zunächst der Test an sich näher betrachtet

werden.Dafür muss u.a. der Schwierigkeitsgrad des Tests bzw. jedes Items berechnet werden. Der Schwierigkeitsgrad
 schwer bzw. leicht eine Aufgabe in Bezug auf die Gruppe ist. Er zeigt Werte zwischen 0 und 100. Je höher
zeigt, wie

dieser Wert ist, desto leichter ist die entsprechende Aufgabe.



Aus dieser Tabelle wird deutlich, dass 17 Items


von weniger als 3 Muttersprachlern richtig



gelöst wurden und 35 Items von weniger als



3 DaF-Lernern. Hier stellt sich die Frage, ob



es sich bei dieser Gruppe um inkompetente



Lehrer handelt. Natürlich sollte nicht davon



ausgegangen werden und zunächst jene



Items überprüft werden, die von weniger



als 3 Muttersprachlern richtig beantwortet
wurden. Tatsächlich wird nach dem Überprüfen deutlich, dass z.B. in Aufgabe 4 mindestens zwei mögliche Lösungen
akzeptabel sind! Das dürfte normalerweise nicht in Frage kommen. Obwohl der Test noch vor der Durchführung
von einer zweiten Lehrperson überprüft wurde, ist dieser peinliche Fehler entstanden. Würde dieser Test tatsächlich
durchgeführt werden, würden eine Menge Kandidaten benachteiligt werden, und aufgrund eines Fehlers des
Testautors vielleicht kein Zertifikat bekommen. Nun stellt sich eine weitere Frage, und zwar, wie von einem DaFLerner erwartet werden kann, eine Aufgabe richtig zu lösen, wenn es noch nicht einmal sein Lehrer schafft. Das
Problem liegt eindeutig an dem oben erläuterten Problem, am Test selbst. Jetzt könnte behauptet werden, dass
der hier konstruierte Test dem originalen KPg Test nicht gerecht wird, da er von keinem Testspezialisten konstruiert
wurde und deshalb bezüglich des erhöhten Schwierigkeitsgrades nicht generalisiert werden sollte. Stimmt! Aus
genau diesem Grund wurde eine weitere Stichprobe eine Woche später mit denselben Kandidaten vorgenommen,
nur dass diesmal die bereits für gültig erklärte im November 2013 durchgeführte Prüfung benutzt wurde.
Wird nun der hier konstruierte Test und der originale ein und derselben Probandengruppe mit einem Zeitabstand
von nur einer Woche zum Lösen gegeben, so sollte es nachvollziehbar sein, dass etwa dieselben Ergebnisse geliefert
werden. Tatsächlich zeigten die statistischen Analysen der beiden Tests, dass sich die Werte nicht besonders verändert
haben. Ein klein wenig besser haben die DaF-Lerner im originalen Test abgeschnitten, was aber vielleicht auch damit
zusammenhängt, dass sie sich durch die erste Stichprobe der Testsituation und Aufgaben vertraut gemacht haben
und somit beispielsweise die Zeit besser eingeplant haben. Die Gruppe der Muttersprachler hat im originalen Test ein
wenig schlechter abgeschnitten.
Folgende Tabelle fasst die wichtigsten Ergebnisse, die die statistischen Analysen lieferten, zusammen.
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Schlussfolgerung




 bereits deutlich gemacht wurde, war Ziel dieser Arbeit zu beweisen, dass das griechische Staatszertifikat
Wie einleitend





für Sprachen,
 was zumindest die Phase des Leseverstehens und Sprachbewusstseins betrifft, insgesamt über einen
übertrieben
hohen
verfügt.
Die Ergebnisse dieser
Untersuchung haben
gezeigt, dass den an der


 Schwierigkeitsgrad





Prüfung teilnehmenden Kandidaten zu viel zugemutet wird und sie somit keinesfalls in der Lage sein könnten, die

maximale Punktzahl zu erreichen. Die beiden durchgeführten Stichproben zeigten, dass Muttersprachler und DaFLehrer nicht dazu im Stande waren, eine ihren Kompetenzen zu Recht kommende Leistung zu erbringen. Wenn also
DaF-Lehrer und Muttersprachler Schwierigkeiten haben, den Teil des Leseverstehens zu lösen, kann von einfachen
DaF-Lernern keineswegs erwartet werden, dies zu vollbringen. In den Vorschriften des griechischen Staatszertifikates
ist nirgendwo die Rede von Testerprobung, wie sie hier durchgeführt worden ist. Eine Testerprobung ist jedoch
unabdingbar, denn sie gibt einen Einblick in das Testinnere, was den Testautoren hilft, mögliche Fehler vor der
endgültigen Durchführung zu verbessern, indem beispielsweise ungeeignete Items ersetzt werden. Einen formellen
Test in einem ganzen Land durchführen zu lassen, der nicht zuerst erprobt worden ist, deren Items und Aufgaben
nicht hinsichtlich bedeutungsstarken Kriterien kontrolliert worden sind, ist unfair gegenüber den Testkandidaten.
Zur Verbesserung des Tests schlage ich vor, den Test vor der Durchführung von einer Gruppe Muttersprachlern
unter Originalbedingungen durchführen zu lassen. Deren Ergebnisse sollten demnach statistisch analysiert werden.
Items, die von einer gewissen Zahl von Muttersprachlern falsch gelöst wurden, sollten überarbeitet oder ersetzt
werden, damit das endgültige Produkt des Tests die Kandidaten nicht benachteiligt. In meiner Arbeit waren die
Stichprobengruppen relativ klein, was u.a. auf den beschränkten Rahmen der Arbeit zurückzuführen ist. Die
für die Planung und Durchführung die Verantwortung tragenden Institutionen, sollten natürlich eine größere
repräsentativere Stichprobe bewilligen, damit die statistischen Analysen bedeutungsstärkere Ergebnisse liefern.
Davon abgesehen schlage ich vor, die Textstellen, die von den Textkandidaten genauer bearbeitet werden sollen,
nicht nur durch Zeilenangaben zu kennzeichnen, sondern auch zu unterstreichen. Nach den hier durchgeführten
Stichproben klagten die Probanden nämlich über Zeitnot. Da die Text- und Itemanzahl des KPg-Tests wegen dem
gleichzeitigen Testen beider Niveaus nicht gekürzt werden können, sollte den Kandidaten durch das Unterstreichen
entgegen gekommen werden. Somit würden die Teilnehmer Zeit sparen, die sie für das Suchen der Textstellen
verschwenden würden. Rechtschreibfehler sollten bei den halboffenen Aufgaben außerdem nicht negativ bewertet
werden, da erstens das Leseverstehen geprüft wird und zweitens Fehler solcher Art im Prüfungsteil des Schriftlichen
Ausdrucks
geprüft werden.
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muss einfach davon ausgegangen werden können, dass das Prüfungsergebnis der Wahrheit entspricht und dass man
nicht benachteiligt wird. Zuletzt möchte ich betonen, dass an der Erprobung eines Tests aus genau diesen Gründen
nicht gespart werden sollte.


1

Nach Grotjahn (2001a: 51) erfasst die Reliabilität die Maße von 0 bis 1, wobei 0 für fehlende Reliabilität und 1 für
perfekte Reliabilität steht.
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ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
της Φαίης Καουνά
Εκπαιδευτικός ΠΕ07
H ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας και παροχή ενίσχυσης για την ανάπτυξη και βελτίωση
της επαγγελματικής ανθεκτικότητας (Μαζουροπούλου Χ.), είναι απαιτούμενη πλέον στις μέρες μας για να
ανταπεξερχόμαστε στις όποιες αντιξοότητες. Είναι ανάγκες βασικές που καλείται να αναπτύξει καθένας από εμάς
για να αντιμετωπίσει τη ρευστότητα της εποχής. Καλό είναι να είμαστε σε θέση πλέον να αποκτούμε καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής μας δεξιότητες-εφόδια για την αποτελεσματική διαχείριση της ζωής και της σταδιοδρομίας μας.
Στην προσπάθεια αυτή απαιτούνται κατάλληλες μέθοδοι επαγγελματικής συμβουλευτικής και σχεδιασμός σωστός,
πάντα ανατροφοδοτούμενος και έτοιμος για αναπροσαρμογές στα νέα δεδομένα.
Εκτός από τις ραγδαίες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν με απρόβλεπτο τρόπο τη ζωή
και τη σταδιοδρομία του ανθρώπου, αναδεικνύεται όλο και περισσότερο η σημασία των μη τυπικών προσόντων,
αυτών δηλαδή που αναφέρονται στο τι γνωρίζουμε, κατανοούμε και είμαστε σε θέση να φέρουμε εις πέρας, στις
αποκτημένες ικανότητες και δυνατότητες με την πάροδο του χρόνου. Αυτές μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε
αποτελεσματικότερα ζητήματα σταδιοδρομίας, αλλά και θέματα προσωπικά.

1. Δεξιότητες δια βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας
Οι Δεξιότητες δια βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας είναι δεξιότητες που λειτουργούν ενισχυτικά σε κάθε ηλικία,
στην προσπάθειά μας να ανασυγκροτηθούμε για να πάρουμε αποφάσεις, να υλοποιήσουμε μεταβάσεις, να είμαστε
προσαρμοστικοί και να συνεχίζουμε να πορευόμαστε χωρίς μεγάλες απώλειες. Κάποιες από αυτές επιγραμματικά
είναι η ετοιμότητα στο τυχαίο, η ικανότητα δημιουργίας εναλλακτικών προοπτικών για τη σταδιοδρομία μας, η
προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα, η κοινωνική ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης,
η ψυχική και επαγγελματική ανθεκτικότητα, η ικανότητα να αυτοδιαχειριζόμαστε το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας
μας, όντες αισιόδοξοι προς τους μελλοντικούς προγραμματισμούς, καθώς και η αυτοπεποίθηση της κοινωνικής
δικτύωσης, κινητικότητας και διαχείρισης ελεύθερου χρόνου, απαραίτητα στοιχεία για την αναζήτηση εργασίας σε
ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (ΕΟΠΠΕΠ, Ασκήσεις και δραστηριότητες για μαθητές, φοιτητές και ενήλικες,
2013).
Η ολοένα μεγαλύτερη πολυπλοκότητα του επαγγελματικού περιβάλλοντος μας κάνει συνεπώς να μιλάμε πλέον όχι
τόσο για απασχολησιμότητα, αλλά για ένα επαγγελματικό περιβάλλον όπου ορίζεται με έννοιες όπως επαγγελματική
προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα, καθώς και ευελιξία. Οι όροι αυτοί σηματοδοτούν έναν νέο, ενεργό τρόπο
αναζήτησης εργασίας και επαγγελματικής προσαρμοστικότητας, ο οποίος καθιστά το άτομο ικανό να πορεύεται στις
τωρινές, μεταβαλλόμενες συνθήκες. (ΕΟΠΠΕΠ, Θεωρητικό Πλαίσιο, 2013). Για να πορευτεί και να προσαρμοστεί το
άτομο λοιπόν όσο το δυνατόν καλύτερα σε αυτές τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, χρειάζεται ψυχικό σθένος, ψυχική
ανθεκτικότητα.
2. Ψυχική Ανθεκτικότητα
Αναφερόμενοι πιο συγκεκριμένα στον όρο ψυχική ανθεκτικότητα, την οποία χρειάζεται κάποιος για να προασπίσει
τον εαυτό του στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, εννοούμε σε γενικές γραμμές τη δυναμική και εξελισσόμενη
θετική προσαρμογή, παρά την ύπαρξη αντίξοων και δύσκολων συνθηκών, σε κάθε περιβάλλον, είτε αυτό είναι
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οικογενειακό, επαγγελματικό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν αποτελεί συνεπώς ένα μόνιμο χαρακτηριστικό αλλά μια δυναμική
διαδικασία που, προσαρμοζόμενη στο περιβάλλον, μπορεί να μεταβάλλεται. Ανάλογα με το πλαίσιο συνεπώς μπορεί
κανείς να είναι ψυχικά ανθεκτικός σε μια περίοδο της ζωής του αλλά όχι σε άλλες (Rutter, 2006). Η αναπτυξιακή
εξέλιξη, καθώς και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες της ζωής μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την ψυχική
ανθεκτικότητα. (Luthar, 2006)
Οι προστατευτικοί παράγοντες εντοπίζονται σε πολλά επίπεδα. Μπορούν να είναι ατομικοί, όπως οι καλές
γνωστικές λειτουργίες, η θετική αυτοαντίληψη, ένας ευπροσάρμοστος χαρακτήρας, αισιοδοξία, αυτοέλεγχος,
αίσθηση του χιούμορ, οικογενειακοί, όπως οι καλές σχέσεις, το θετικό κλίμα, ένα οργανωμένο περιβάλλον, το καλό
μορφωτικό επίπεδο γονέων, καθώς και το καλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, όπως επίσης και περιβαλλοντικοίοικοσυστημικοί, για παράδειγμα η ύπαρξη σχέσεων με υποστηρικτικούς γονείς, η ύπαρξη καλών σχέσεων με
συνομηλίκους, στο σχολικό περιβάλλον με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς, με το ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο, αποτελούν βασικά σημεία στήριξης.

3. Ψυχική Ανθεκτικότητα και σχολικό περιβάλλον
Όπως διαφαίνεται από τους παραπάνω υποστηρικτικούς παράγοντες, σημαντικός στα πρώτα εξελικτικά βήματα
του παιδιού μετά από την οικογένεια, είναι το σχολείο, ως κοινωνικοποιητικό οικοσυστημικό περιβάλλον εξέλιξης.
Έρευνες έχουν δείξει ότι ένα σχολείο που παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές όχι μόνο να αποκτήσουν γνώσεις
αλλά και να δημιουργήσουν στενές διαπροσωπικές σχέσεις αποτελεί σημαντικό προστατευτικό παράγοντα και
προϋπόθεση για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας (Χατζηχρήστου και συν., 2010).
Οι προστατευτικοί παράγοντες στο σχολικό περιβάλλον προσφέρουν την ελπίδα ότι τα σχολεία μπορούν να
επιτύχουν στην αποστολή τους οι μαθητές να καταφέρουν να έχουν καλή ψυχική υγεία και θετική προσαρμογή στην
ενήλικη ζωή, ανεξαρτήτως των παραγόντων επικινδυνότητας που τα παιδιά φέρνουν μαζί τους στη τάξη. Με δράσεις
όπως οι σχολικές κοινότητες, μέσω των οποίων γνωρίζει αρχικά το παιδί τις ευκαιρίες για ουσιαστική συμμετοχή και
ενθάρρυνση στη διοίκηση της σχολικής μονάδας, καθώς και με την όλη ενεργή εμπλοκή του μαθητή στη σχολική ζωή,
αποκτά εμπειρίες, αναπτύσσει θετικούς συναισθηματικούς δεσμούς με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς, μαθαίνει
να σέβεται, συνειδητοποιεί την ύπαρξη σαφών και ξεκάθαρων οργανωτικών δομών, ορίων και διαδικασιών, σε ένα
περιβάλλον όπου υιοθετούνται χαμηλά επίπεδα κριτικής και υψηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης, όπου ενθαρρύνεται η
διαδικασία μάθησης και η συνεργατική διάθεση. Σε ένα τέτοιο υγιές σχολικό περιβάλλον αποκτά το παιδί ποικίλες
κοινωνικές δεξιότητες, συμμερίζεται την αξία της διά βίου μάθησης, αποκτά εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του,
μαθαίνοντας ωστόσο παράλληλα να «ανοίγεται» και να ζητά βοήθεια όταν χρειαστεί και, γενικότερα, διαμορφώνει
μια υγιή προσωπικότητα, αφού και τα παραδείγματα που προσλαμβάνει είναι υγιή.
Όσον αφορά τα ατομικά χαρακτηριστικά του ατόμου, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ψυχικά ανθεκτικό
και το οποίο ανήκει με κάποιο τρόπο στη σχολική ομάδα, είτε ως μαθητής, είτε ως εκπαιδευτικός, ή και ως γονέας, αυτά
συνοψίζονται στα παρακάτω: ο ψυχικά ανθεκτικός άνθρωπος έχει αυξημένες κοινωνικές δεξιότητες, όπως ικανότητα
λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, διεκδικητικότητα, ανάπτυξης θετικών συναισθηματικών δεσμών,
απολαμβάνει την πορεία επίτευξης κάποιου στόχου και την εξυπηρέτηση που παρέχει σε συνανθρώπους του, έχει
την ικανότητα εκμάθησης δεξιοτήτων, έχει αίσθηση χιούμορ, έχει ευελιξία και προσαρμοστικότητα, είναι αυτόνομος,
γνωρίζει τη διαδικασία του αυτοελέγχου και δεν εξαρτάται από άλλους, έχει αίσθηση αυταξίας και εμπιστοσύνης στις
δυνατότητές του, εξελίσσεται προσωπικά, μάλιστα κατορθώνει πολλές φορές να είναι πολύ καλός σε έναν τομέα, και
θέτει στόχους, τους οποίους υλοποιεί και αναπροσαρμόζει, εάν χρειαστεί.
4. Επαγγελματική Ανθεκτικότητα
Μιλώντας τώρα για την επαγγελματική ανθεκτικότητα, η οποία είναι η δυνατότητα επιβίωσης από την αλλαγή, την
ώρα που αυτή συμβαίνει, και η συνέχεια της επιβίωσης, είτε αυτή είναι επαγγελματική, είτε πορεία ζωής απλά, με νέα
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αποκτημένα προσόντα και δεξιότητες, μιλάμε για μια διαδικασία, κατά την οποία το άτομο μαθαίνει να διαχειρίζεται
την αντιξοότητα, την αλλαγή και να βγάζει το καλύτερο από αυτή. Μαθαίνει να προσαρμόζεται στις αλλαγές, να
γίνεται ευέλικτο και να συνεχίζει. Και αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου, είναι ότι η δεξιότητα αυτή αποκτιέται, δε
γεννιέται κανείς με αυτή. Αναπτύσσεται, καθώς οι άνθρωποι «ζυμώνονται» από καταστάσεις και βιώματα.
Συνεπώς, έχοντας όλα τα παραπάνω κατά νου, πορευόμαστε καθημερινά και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τις όποιες δυσκολίες προκύπτουν.
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H «σχεδία»
της αξιοπρέπειας
Η «σχεδία» είναι το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου και
μέλος του Διεθνούς Δικτύου Περιοδικών Δρόμου (International Network of Street Papers – INSP, www.street-papers.org).
Η «σχεδία», όπως συμβαίνει με όλα τα περιοδικά δρόμου
του κόσμου, πωλείται αποκλειστικά και μόνο στους δρόμους
της πόλης από διαπιστευμένους πωλητές. Οι πωλητές προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες:
Άστεγοι, άνεργοι και γενικώς άνθρωποι που αποδεδειγμένα
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Από την τιμή πώλησης
του περιοδικού (3,00 €), το 50% (δηλαδή το 1,50 €) πηγαίνει απευθείας στον ίδιο τον πωλητή. Αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία
να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο, αξιοπρεπές εισόδημα, αλλά και
μέσο απεγκλωβισμού από τον φαύλο κύκλο της κοινωνικής
απομόνωσης και του αποκλεισμού. Αποτελεί ένα επιπλέον
κίνητρο να ξαναχτίσουν τις ζωές τους.
Αναζητήστε τους ανθρώπους με τα κόκκινα γιλέκα στους
δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Σχεδιάζοντας για τον άνθρωπο.

ART WORK: Γιώργος Παυλάκος/Γιώτα Μαζιώτη

www.shedia.gr •

shedia.streetpaper •

_shedia
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LEHRERBERUF: “NIEMAND HAT MICH GEWARNT”
DIE ZEIT: Herr Mandt, was hat sich für Sie verändert?
Marcel Mandt: Ich mache immer neue Erfahrungen bei dem abenteuerlichen Versuch, in Sachsen eine feste Stelle
als Lehrer zu finden. Meine Eltern und meine Freunde reagieren inzwischen regelrecht verstört, wenn sie hören,
dass ich wieder nicht eingestellt wurde. Steht doch seit Monaten in den Zeitungen, dass das Kultusministerium
mehr Personal beschäftigen wolle. Die Realität für uns junge Lehrer sieht aber oft unbefriedigend aus. Von den 15
Referendaren aus meiner Ausbildungszeit haben nur zwei eine feste Stelle bekommen. Zwei! Auch viele der fest
angestellten Lehrer sind unzufrieden. Weil dieses Land seit Jahren den Mangel nur verwaltet.
ZEIT: Sachsen sucht händeringend Lehrer, ähnlich wie die anderen Ost-Länder. Warum haben Sie bislang keine
Stelle angeboten bekommen?
Mandt: Ich bekomme immer mal wieder Stellen angeboten – die sind aber meistens befristet und manchmal
unzumutbar, für mich und die Schüler.
ZEIT: Warum das denn?
Mandt: Voriges Jahr wurde ich gefragt, ob ich an einer Grundschule unterrichten wolle – dabei bin ich
Gymnasiallehrer für Deutsch und Sport. Ich wurde also gar nicht dafür ausgebildet, speziell kleinen Kindern das
Lesen und Schreiben beizubringen. Im Studium habe ich das nie gelernt. Also sagte ich der Mitarbeiterin in der
Bildungsagentur: Ich nehme die Stelle an, allerdings nur unter der Bedingung, nicht Deutsch unterrichten zu
müssen.
ZEIT: Darauf hat sich das Ministerium wahrscheinlich nicht eingelassen?
Mandt: Richtig. Bedingungen stellen darf man als junger Lehrer sowieso nicht. Ich bekam auch einmal das
Angebot, an einer Oberschule zu arbeiten. Das hätte ich sofort gemacht, für eine begrenzte Zeit. Ich wollte deshalb
das Zugeständnis der Behörde haben, innerhalb der nächsten Jahre an ein Gymnasium wechseln zu dürfen. Das sei
ein fairer Deal, dachte ich. Er wurde aber abgelehnt – und das, obwohl ich für die Stelle sogar besonders qualifiziert
gewesen wäre. Die Oberschule wurde damals von außerordentlich vielen Flüchtlingen besucht, und ich habe eine
Sonderausbildung für das Fach „Deutsch als Fremdsprache“.
ZEIT: Sachsen braucht Grund- und Förderschullehrer, es fehlen auch Pädagogen für Mathe, Physik und Chemie.
Haben Sie die falsche Fächerkombination gewählt?
Mandt: Ich habe das studiert, was mich interessiert. Anders geht es, glaube ich, gar nicht. Aber als ich mich für den
Studienplatz bewarb, hat mir niemand davon abgeraten oder mich gar gewarnt, dass es schwierig werden könnte,
eine Stelle zu bekommen. Heute stellt sich heraus: Tatsächlich hätte Sachsen weniger Gymnasiallehrer ausbilden
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ZEIT: ... weshalb immer mehr Gymnasiallehrer an Grund- und Oberschulen eingesetzt werden.
Mandt: Stimmt. Von Gymnasiallehrern wird erwartet, kompetent genug zu sein für alle möglichen Schularten.
Aber warum existieren dann überhaupt unterschiedliche Lehramtsstudiengänge? Es gibt Gymnasiallehrer, die an
Oberschulen Fächer unterrichten, für die sie nie ausgebildet wurden. Das heißt: Bisweilen werden Oberschüler
fachfremd von gymnasialen Geschichtslehrern in Mathe unterrichtet. Problematisch finde ich auch, dass viele
Kollegen für einzelne Stunden an andere Schulen geschickt werden. Dort hetzen sie in den Pausen schnell hin; und
an Lehrerkonferenzen müssen sie nicht teilnehmen. Für die Schüler taugen sie eigentlich nicht als Bezugspersonen,
weil sie ständig auf der Durchreise sind. Bildungsarbeit ist auch Erziehungsarbeit, und die fällt dann völlig hinten
runter.
ZEIT: Solche so genannten Abordnungen helfen aber, die Unterrichtsausfälle gering zu halten, über die sich
Elternverbände oft beschweren.
Mandt: Ich hätte nichts dagegen, wenn Abordnungen ein Prinzip für Notfälle wären. Tatsächlich sind sie ein
probates Mittel geworden, Stellen einzusparen.
ZEIT: Laut Kultusministerium fallen drei Prozent der Schulstunden in Sachsen aus. Ehrlich gesagt – so viele sind das
gar nicht, oder?
Mandt: Richtig. Aber der reale Ausfall ist viel höher. Wenn ein Lehrer in seiner Unterrichtsstunde nicht da ist, seinen
Schülern für diese Zeit aber Aufgaben gibt, dann gilt die Stunde als gehalten. Ebenso, wenn die Schüler allein im
Unterrichtsraum sind, vom Kollegen aus dem Nachbarzimmer aber offiziell mit beaufsichtigt werden. Das heißt: In
Wahrheit fällt viel mehr Unterricht aus, als die Statistik verrät.

Quelle: DIE ZEIT
Nº 08/2015
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BRD - ARMUTSBERICHT
In Deutschland gibt es laut Paritätischem Wohlfahrtsverband 12,5 Millionen Arme
- so viele wie nie seit der Wiedervereinigung. Zudem vergrößert sich der Abstand
zwischen Arm und Reich immer weiter, sowohl zwischen einzelnen Regionen als
auch den Einkommensgruppen.
Nach dem Bericht „Die zerklüftete Republik“ sind

Die Bundesvereinigung der Deutschen

von Armut vor allem Alleinerziehende und Rentner

Arbeitgeberverbände (BDA) machte eine andere

betroffen, aber auch viele Minderjährige. Den

Rechnung auf. Die oberen 25 Prozent der

höchsten Anteil armer Menschen haben Bremen,

Steuerpflichtigen zahlten hierzulande mehr als

Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, sagte der

drei Viertel der Lohn- und Einkommensteuer. Dies

Hauptgeschäftsführer des DPWV, Ulrich Schneider, am

komme einer „Umverteilung zugunsten ärmerer

Donnerstag in Berlin.

Bevölkerungsgruppen“ gleich, erklärte der Verband.

Die Armut kletterte laut dem Bericht von 15 Prozent

Im Unterschied zu vielen anderen Ländern liege

im Jahr 2012 binnen eines Jahres auf 15,5 Prozent

die Einkommensungleichheit in Deutschland sogar

der Gesamtbevölkerung. Als arm stuft der Verband

niedriger als zur Mitte des vergangenen Jahrzehnts.

Menschen in Haushalten mit weniger als 60 Prozent des
Durchschnittseinkommens ein.

„Noch nie war die Armut so hoch und noch nie war
die regionale Zerrissenheit so tief wie heute“, sagte
Schneider. Der Bundesregierung warf Schneider vor,
die Lage zu beschönigen. Tatsächlich sei die Armut
lediglich in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg leicht
zurückgegangen. Nötig seien unter anderem eine
deutliche Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze und ein
massiver Ausbau öffentlicher Beschäftigung.

Der Präsident der Volkssolidarität, Wolfram
Friedersdorff, meinte hingegen: „Der deutliche Anstieg

„Warnung an die Politik“

der Armut bei Alleinerziehenden und bei Rentnern ist

Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands

eine klare Warnung an die Politik und Aufforderung,

VdK Deutschland, sagte: „Angesichts der guten

endlich zu handeln“. Der Grünen-Sozialpolitiker

wirtschaftlichen Lage ist es paradox, dass sich Armut für

Wolfgang Strengmann-Kuhn forderte: „Die

bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht nur verfestigt,

Bundesregierung muss jetzt handeln, um die soziale

sondern der Strudel sogar noch weiter abwärts zieht.“

Sicherung armutsfest zu machen.“
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Fällige Steuern müssten auch tatsächlich effektiv eingetrieben werden, sagte der Gießener Politikwissenschaftler
und Armutsforscher Ernst-Ulrich Huster der Deutschen Presse-Agentur. Dann könne das Vermögen in Deutschland
auch gerechter verteilt werden.

Annelie Buntenbach, DGB-Vorstandsmitglied, sagte der dpa: „Wer Armut bekämpfen will, muss vor allem den
Arbeitsmarkt aufräumen. Der gesetzliche Mindestlohn dürfe nicht mit dem Argument der Vermeidung von
Bürokratie unterhöhlt werden. Prekäre Arbeit wie Leiharbeit und der Missbrauch von Werkverträgen muss
zurückgedrängt werden“.

Quelle: la/dpa/reuters
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Wir Kids

echt stark!

Η ιδανική διδακτική
σειρά για το Δημοτικό!
Γερμανικά... πιο εύκολα από ποτέ!
Εκπλήξτε ευχάριστα τους μαθητές σας!

Όλα μέσα σ’ ένα βιβλίο
• ιδανικό για παιδιά, μαθητές Δημοτικού
10 ετών, που ξεκινούν την εκμάθηση της
γερμανικής γλώσσας

Wir Kids NEU

A1.1

βιβλίο μαθητή και ασκήσεων με ακουστικό CD, σελ. 104

A1.2
Wir Kids NEU
βιβλίο μαθητή και ασκήσεων με ακουστικό CD, σελ. 128
A1
Wir Kids NEU
• βιβλίο του καθηγητή με τεστ και υλικό για φωτοτυπίες
ως pdf-download στo www.klett.gr
• ελληνικό γλωσσάριο ως pdf-download
στo www.klett.gr
Wir Kids interaktiv NEU

• περιέχει όλο το υλικό μέσα σ’ ένα βιβλίο: το
βιβλίο του μαθητή, το βιβλίο ασκήσεων και
το ακουστικό CD
Το κάθε βιβλίο αποτελείται από:

• 6 ενότητες, οι οποίες καλύπτουν την ύλη που
απαιτείται μέσα στο διδακτικό έτος
• 2 θεματικά ένθετα για την εξάσκηση όλων
των δεξιοτήτων
• τις ασκήσεις του βιβλίου ασκήσεων μαζί με
το ακουστικό CD

• Wir Kids interaktiv E-Book CD-ROM
και Wir Kids App για όλα τα tablets Android, iPad

Klett Hellas
Πινδάρου & Λεωφ. Ιωνίας 110 • 174 56 ‘Αλιμος
Tηλ.: 210-99 02 700 • Fax: 210-99 02 703
E-Mail: info@klett.gr • web: www.klett.gr
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ΑΡΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
του προέδρου της ΟΛΜΕ Θέμη Κοτσιφάκη

Πριν ακόμα την ψήφιση του σχετικού

εξέταση αμφίβολης ποιότητας, που σε καμία περίπτωση

νόμου 3699/11 είχαμε επισημάνει πως

δεν συνάδει με την ουσία και τους στόχους του δημόσιου

επιχειρείται η αναβίωση του θεσμού των

σχολείου.

προτύπων, 25 περίπου χρόνια μετά από

Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί από την πρώτη κιόλας χρο-

την κατάργησή του.

νιά εφαρμογής του θεσμού των εξετάσεων μια πρωτο-

Τονίζαμε πως είναι βέβαιο ότι στις εισαγωγικές εξετάσεις
που προβλέπονταν θα προσέρχονται παιδιά με περισσότερα εφόδια όχι λόγω ιδιαίτερης ευφυΐας τους αλλά

φανής έξαρση της προσφυγής των μαθητών στα ιδιωτικά φροντιστήρια και μάλιστα με διανομή διαφημιστικών
φυλλαδίων έξω από τα σχολεία αυτά.

κυρίως λόγω μορφωτικού, οικονομικού και κοινωνικού

Είναι ολοφάνερο ότι η κοινωνία μας δεν χρειάζεται ελι-

επιπέδου των γονιών τους, αφού είναι επιστημονικά δι-

τίστικα σχολεία «αρίστων», αλλά ποιοτική αναβάθμιση

απιστωμένο ότι η υψηλή επίδοση δεν είναι ανεξάρτητη

του δημόσιου σχολείου Κατά την άποψή μας σχολεία

από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει το παιδί.

πρώτης προτεραιότητας σε ό,τι αφορά την κρατική φρο-

Επισημαίναμε ότι η προωθούμενη αναβίωση των προτύπων θα οδηγήσει σε αφαίμαξη των κοινών σχολείων από
τους άριστους μαθητές, που βοηθούν τον εκπαιδευτικό
στο έργο του αλλά και αποτελούν θετικά πρότυπα για
τους υπόλοιπους μαθητές.
Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα και σε όλους του τόνους
την πλήρη και απόλυτη αντίθεσή μας στη διενέργεια επι-

ντίδα πρέπει να είναι τα σχολεία των υποβαθμισμένων
περιοχών, αυτά δηλαδή των οποίων οι μαθητές έχουν
μειωμένες ευκαιρίες για εκπαίδευση και μόρφωση και
όχι τα πρότυπα.
Είχαμε επίσης επισημάνει πως οι όροι «πειραματικό» και
«πρότυπο», που συνυπάρχουν στον τίτλο των σχολείων
αυτών, στην πραγματικότητα αλληλοαναιρούνται.

πλέον εξετάσεων στα ΠΠΣ κάθε φορά που οι μαθητές

Ενώ δηλαδή ο στόχος ενός πειραματικού σχολείου (που

τους αλλάζουν βαθμίδα εκπαίδευσης, αλλά και έχουμε

είναι χρήσιμα) είναι η πειραματική εφαρμογή προγραμ-

επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεση του κλάδου μας

μάτων, μεθόδων, εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ., γεγονός

συνολικά στο ν.3966/11 που καθιέρωσε τα σχολεία αυτά.

που παραπέμπει σε πειραματικά σχολεία, προβλέπεται

Με την καθιέρωση εισαγωγικών εξετάσεων βρισκόμαστε
μπροστά σε μια διαστρεβλωμένη και αντιπαιδαγωγική

ταυτόχρονα ότι θα φοιτούν σε αυτό οι «άριστοι», άρα θα
λειτουργεί ως πρότυπο.

αντίληψη της αριστείας, καθώς γίνεται μια προσπάθεια

Όμως στα πρότυπα σχολεία δεν είναι δυνατό να δοκιμά-

διαχωρισμού των μαθητών που ήδη φοιτούν στα ΠΠΣ με

ζονται νέες μέθοδοι, αφού αυτό προϋποθέτει ένα μαθη-

ένα τρόπο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ιδι-

τικό δυναμικό που δεν θα απέχει πολύ από το από αυτό

ότυπα ρατσιστικός, καθώς επιβάλλει την υποχρεωτική

που συναντάμε σε ένα σύνηθες σχολείο.

αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος με βάση μια 2ωρη

Είχαμε επίσης τονίσει πως θεσμοθετείται, σε κεντρικό
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επίπεδο ένα πανίσχυρο 7μελές όργανο διοίκησης, η ΔΕΠΠΣ, που αποφασίζει για όλους και για όλα.
Χαρακτηρίζει και αποχαρακτηρίζει τα ΠΠΣ, αποφασίζει για το είδος και τη μορφή των εξετάσεων εισαγωγής μαθητών, καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων, αποφασίζει την κατ’ εξαίρεση εισαγωγή μαθητών με ιδιαίτερες ικανότητες,
καθορίζει τα κριτήρια επιλογής διευθυντών και εκπαιδευτικών, επιλέγει τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς,
διορίζει, ως άλλο ΑΣΕΠ, τους διοικητικούς υπαλλήλους, προσλαμβάνει αναπληρωτές εκτός σειράς ενιαίου πίνακα,
διοργανώνει μαθητικούς αγώνες και αξιολογεί, ως εξωτερικός αξιολογητής, το εκπαιδευτικό έργο.
Μάλιστα, ενώ αποτελεί κυρίαρχο όργανο διοίκησης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η συμμετοχή σε αυτό των εκπαιδευτικών από τις βαθμίδες αυτές είναι έως μηδενική.
Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια επιβεβαιώθηκαν οι τότε εκτιμήσεις μας από τις αυθαιρεσίες που έγιναν μέσω της
ΔΕΠΠΣ στα σχολεία αυτά.
Αγωνιζόμαστε για την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στα ΠΠΣ και την ανατροπή του ν. 3966/11, που μόνο
δεινά έχει μέχρι στιγμής προσθέσει στα σχολεία αυτά.
Δεν χρειαζόμαστε σχολεία Αριστείας, αλλά Άριστα Σχολεία για όλους.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) Θέμης Κοτσιφάκης

Σημείωση της Συντακτικής Επιτροπής: Την Πέμπτη 19/02/2015 ο υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριστείδης Μπαλτάς αποδέχθηκε την παραίτηση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Πλέον όλες οι αρμοδιότητες της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ασκούνται από την υπερκείμενη αρχή.
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Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα του 2014 και τη διάλυση της Βουλής για την προκήρυξη των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου
2015 δεκαπέντε βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) κατέθεσαν επίκαιρη επερώτηση για
τα θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον τότε Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.
Ανδρέα Λοβέρδο. Την επίκαιρη αυτή επερώτηση υπέγραψε και ο νυν αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων κ. Τάσος Κουράκης, ως βουλευτής της τότε αντιπολίτευσης. Παραθέτουμε παρακάτω τα σημεία που
αφορούν τη διδασκαλία των Ξένων γλωσσών και τα σχετικά ερωτήματα.
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ (19.12.2014)
ΔIΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο συρρικνώνεται δραματικά, ενώ ορισμένες γλώσσες
(ιταλικά, ισπανικά) έχουν ήδη πρακτικά τεθεί εκτός σχολικού προγράμματος. Οι καθηγητές ξένων γλωσσών έχουν
να αντιμετωπίσουν: τα πολυπληθή και ανομοιογενή τμήματα, τις μετακινήσεις σε πολλά σχολεία για κάλυψη ή
συμπλήρωση ωραρίου (στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο μέσος όρος σχολικών μονάδων στις οποίες διδάσκει
ένας καθηγητής γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας είναι πέντε (5), ενώ έχουν καταγραφεί και μετακινήσεις σε οκτώ (8)
σχολικές μονάδες), την εργασιακή αβεβαιότητα, καθώς δεν έχουν συσταθεί ακόμα οργανικές θέσεις για την β’ ξένη
γλώσσα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι πήραν μετάταξη τον Αύγουστο του 2013.
Στο γυμνάσιο, το διδακτικό ωράριο (δύο ώρες εβδομαδιαίως), δεν επαρκεί για να διδαχθεί η ξένη γλώσσα σε επίπεδο
Α2/Β1, ενώ στο Λύκειο, οι μαθητές πρέπει να διαλέξουν και να συνεχίσουν μόνο μία ξένη γλώσσα. Η αποσπασματική
διδασκαλία, η ανομοιογένεια στα τμήματα, τα πολυπληθή τμήματα και το ανεπαρκές ωράριο διδασκαλίας καθιστούν
αδύνατη την σωστή και σε βάθος γνώση δύο ξένων γλωσσών - όπως προβλέπεται από το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για
τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης - αλλά και τη σύνδεσή της με την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2/Γ1, η οποία θα αποτελούσε τεράστια ανακούφιση για τις ελληνικές οικογένειες, εφόσον
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η γνώση της ξένης γλώσσας θα καλύπτονταν πλήρως και επαρκώς από το δημόσιο σχολείο, χωρίς να χρειάζεται να
επιβαρυνθούν επιπλέον οικονομικά.
Με βάση τα παραπάνω επερωτάται ο κ. Υπουργός:
9. Θα θεσπιστεί ανώτερος αριθμός μαθητών τμήματος ξένης γλώσσας ο αριθμός των δεκαπέντε μαθητών;
26. Προτίθεται ο Υπουργός να θεσπίσει την έναρξη της παράλληλης διδασκαλίας της β’ ξένης γλώσσας από την
Δ’ Δημοτικού;
27. Θα συνδέσετε την διδασκαλία ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο με το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του γυμνασίου να έχουν αποφοιτώντας επίπεδο γλωσσομάθειας , σε
δύο ξένες γλώσσες, τουλάχιστον Β1 και του Λυκείου Β2/Γ1;
28. Θα επανέλθει η τρίωρη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο, με ύπαρξη παράλληλων τμημάτων
ανά επίπεδο για όλες τις ξένες γλώσσες;
31. Θα δώσετε τη δυνατότητα στους μαθητές Λυκείου να επιλέξουν και δεύτερη ξένη γλώσσα;

ΑΙΤΗΣΗ

ΗΣ

ΕΓΓΡΑΦ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε. - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ : ....................................................................................

ΠΟΛΗ : ...........................................................................

ΟΝΟΜΑ/ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ................................................................

ΣΤΑΘΕΡΟ : ....................................................................

ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ : ...........................................................................

ΚΙΝΗΤΟ : .......................................................................

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : ..............................................................................

E-MAIL : .........................................................................

Ι Δ Ι Ο Τ Η ΤΑ
Διδάσκων/-ουσα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ε.Κ.Π.Α.

Αρ. Λογαριασμού Alpha Bank
Α.Π.Θ.

Ε.Α.Π.

Καθηγητής/-τρια Γερμανικών σε δημόσιο σχολείο
Μόνιμος/-η
Αναπληρωτής/-τρια
Αναπληρωτής/-τρια μ.ω.

197-00-2002002695

Άλλο ίδρυμα
Ωρομίσθιος/-α

Alpha Bank IBAN:

GR 56 0140 1970 1970 0200 2002 695
BIC (ΚΩΔ.SWIFT): CRBAGRAAXXX

Καθηγητής/-τρια Γερμανικών σε ιδιωτικό σχολείο

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ

Καθηγητής/-τρια Γερμανικών σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Αυτοαπασχολούμενος/-η
Φοιτητής/-τρια Γερμανικής Φιλολογίας

Οικοδιδασκαλείο
Ε.Κ.Π.Α.

Παράδοση ιδιαιτέρων
Α.Π.Θ.

Άλλο ίδρυμα

Άλλο: _______________________________________________________________________________
Κάτοχος επάρκειας: Επιθυμώ να γίνω συνδρομητής στο περιοδικό aktuell

(Στερεά Ελλάδα-ΑττικήΠελοπόννησος-Νησιά Ιονίου-ΚρήτηΝησιά Νοτίου Αιγαίου)
Τ.Θ.51717, Τ.Κ.14503 Αθήνα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Μακεδονία-Θράκη-ΘεσσαλίαΉπειρος-Νησιά Βορείου Αιγαίου)
Τ.Θ.50021, Τ.Κ.54013 Θεσ/νίκη

Με αυτήν την αίτηση επιθυμώ να εγγραφώ στην Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.
Γνωρίζω πως πρέπει να πληρώ τις προϋποθέσεις εγγραφής και να ανανεώνω την ετήσια συνδρομή μου (15 ευρώ - 10 ευρώ για φοιτητές/τριες).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .......... ............ 201...... ΥΠΟΓΡΑΦΗ ........................................................................................
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: Η συνδρομή διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση ανανέωσης της συνδρομής μέσω
του τραπεζικού λογαριασμού της Πανελλήνιας Ένωσης μην ξεχάσετε να δηλώσετε στο καταθετήριο το ονοματεπώνυμό σας, ώστε να σας σταλεί ταχυδρομικά η απόδειξη.

aktuell 38/2015

33

aktuell τεύχος 38

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 3484/2010
Αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων του Ν. 3848/2010 περί του διορισμού αναπληρωτών καθηγητών στη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Αριθμός 527/2015
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Ιουνίου 2014, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Πρόεδρος, Γ. Παπαγεωργίου, Ιω. Μαντζουράνης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Δ. Αλεξανδρής, Δ. Σκαλτσούνης, Αρ.-Γ. Βώρος, Σπ. Μαρκάτης,
Φ. Ντζίμας, Ηρ. Τσακόπουλος, Α. Καλογεροπούλου, Β. Ραφτοπούλου, Κων. Φιλοπούλου, Δ. Μακρής, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Σ. Βιτάλη, Ηλ. Μάζος, Β. Κίντζιου, Ελ. Παπαδημητρίου, Σύμβουλοι, Κ. Μαρίνου, Μ. – Ελ. Παπαδημήτρη, Χ. Χαραλαμπίδη, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Ηρ. Τσακόπουλος και Β. Ραφτοπούλου, καθώς
και η Πάρεδρος Κ. Μαρίνου, μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008.
Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη. Για να αποφανθεί επί προδικαστικών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν με την
2223/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3900/2010), σχετικά με την από 20 Σεπτεμβρίου 2010 αίτηση: των: 1) Ελένης Αντωνίου του Βασιλείου, κατοίκου Αθηνών κ.λπ , ……….. κατά του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ήδη Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο
οποίος παρέστη με τις:
1) Ευαγγελία Σκαλτσά, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και 2) Φωτεινή Δεδούση, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους. Στη δίκη παρεμβαίνουν οι: Α. 1) Ελένη Βοζινίδου του Θεοδώρου, κ.λπ. ………..
Η πιο πάνω αίτηση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της 1175/2014 αποφάσεως του
Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να επιλύσει η Ολομέλεια το ζήτημα που αναφέρεται
στην απόφαση.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: α) η παράλειψη της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να τους διορίσει κατά το σχολικό έτος 2010-2011 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως
η παράλειψη αυτή εκδηλώθηκε με τις 100369/Δ2/12.8.2010, Φ.361.1/269/102629/Δ1/20.8.2010
και Φ.361.1/270/102630/Δ1/20.8.2010 αποφάσεις της Υπουργού (Γ΄ 772/2010, διορθώσεις σφαλμάτων Γ΄ 840/2010
και 904/2010), με τις οποίες διορίστηκαν εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων των αιτούντων, κατά παράλειψη
των τελευταίων και β) το 71603/Δ2/21.6.2010 έγγραφο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, απαντητικό στην από 31.5.2010
αίτηση ορισμένων αιτούντων.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της παραπεμπτικής αποφάσεως, η οποία επέχει θέση εισηγήσεως, από τον
εισηγητή, Σύμβουλο Δ. Σκαλτσούνη. Κατόπιν το Δικαστήριο άκουσε τους πληρεξουσίους των αιτούντων που παρέστησαν, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί των προδικαστικών ερωτημάτων, ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλaktuell 38/2015
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λόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση, τον πληρεξούσιο των παρεμβαινουσών που
παρέστησαν, ο οποίος τοποθετήθηκε επί των προδικαστικών ερωτημάτων και ζήτησε να γίνει δεκτή η παρέμβαση
και τις αντιπροσώπους του Υπουργού, οι οποίες διατύπωσαν την άποψή τους επί των ερωτημάτων και των λόγων
ακυρώσεως και ζήτησαν την απόρριψη της αίτησης.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του Δικαστηρίου κ α ι

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το Νόμο

1. Επειδή, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την 2223/2012 απόφασή του υπέβαλε στο Συμβούλιο της Επικρατείας
προδικαστικά ερωτήματα κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), τα οποία αφορούν εκκρεμή ενώπιόν
του αίτηση ακυρώσεως των Ελένης Αντωνίου κ.λπ. Οι αιτούντες είναι εκπαιδευτικοί περιληφθέντες στους οριστικούς πίνακες διοριστέων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) του διαγωνισμού έτους 2008
και ζητούν να ακυρωθεί: α) η παράλειψη της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να τους
διορίσει κατά το σχολικό έτος 2010-2011 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως η παράλειψη αυτή εκδηλώθηκε με
τις 100369/Δ2/12.8.2010, Φ.361.1/269/102629/Δ1/20.8.2010 και Φ.361.1/270/102630/Δ1/20.8.2010 αποφάσεις της
Υπουργού (Γ΄ 772/2010, διορθώσεις σφαλμάτων Γ΄ 840/2010 και 904/2010), με τις οποίες διορίστηκαν εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων των αιτούντων, κατά παράλειψη των τελευταίων∙ β) το 71603/Δ2/21.6.2010 έγγραφο
του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, απαντητικό στην από 31.5.2010 αίτηση ορισμένων αιτούντων.
2. Επειδή, η υπόθεση εισήχθη ενώπιον του Γ΄ Τμήματος υπό επταμελή σύνθεση. Το Τμήμα εξέδωσε την 1175/2014
απόφαση, με την οποία έκρινε οριστικώς ότι τα προδικαστικά ερωτήματα είχαν υποβληθεί παραδεκτώς. Περαιτέρω, με οριστικές διατάξεις της ίδιας απόφασης το Τμήμα έκρινε απαράδεκτη την παράσταση ενώπιόν του των
αιτουσών Αικατερίνης Παντελιού, Μαρίας Βασιλάκη και Βασιλικής Μαυραγάνη, οι οποίες δεν είχαν νομιμοποιηθεί
ενώπιον του Εφετείου· έκρινε επίσης παραδεκτή την παρέμβαση των Ελένης Βοζινίδου κ.λπ., οι οποίοι είναι, κατά τα
προβαλλόμενα, όπως οι αιτούντες, εκπαιδευτικοί περιληφθέντες στους οριστικούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π.
του διαγωνισμού έτους 2008 και μη διορισθέντες έως και το σχολικό έτος 2010-2011, ήδη δε διάδικοι σε εκκρεμείς
δίκες, στις οποίες τίθενται τα ίδια ζητήματα (άρθρο 1 παρ. 1 εδαφ. όγδοο ν. 3900/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της παρ. 1 από το άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4055/2012 - Α΄ 51). Επί της ουσίας, το Τμήμα έκρινε ότι ετίθετο
ζήτημα αντιθέσεως του άρθρου 9 παρ. 1, 8 και 9 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1
και 103 παρ. 7 του Συντάγματος. Για το λόγο αυτό, αλλά και λόγω σπουδαιότητας, το ζήτημα και η υπόθεση, κατά
τις μη οριστικές κρίσεις της απόφασης, παραπέμφθηκαν στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου (άρθρα 100 παρ. 5 Συντάγματος, 14 παρ. 2 περ. β΄ και 5 εδαφ. τελευταίο π.δ. 18/1989 – Α΄ 8 αντίστοιχα).
3. Επειδή, ενώπιον της Ολομελείας παρενέβησαν κατ’ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 οι Άννα Κελεaktuell 38/2015
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πούρη κ.λπ. Η παρέμβαση κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 5.6.2014, μια ημέρα πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης (6.6.2014). Συνεπώς, είναι εκπρόθεσμη και άρα απορριπτέα ως απαράδεκτη (άρθρο 49 παρ. 2
π.δ. 18/1989).
4. Επειδή, κατά την παρ. 1 του άρθρου 103 του Συντάγματος: «Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης
του Κράτους και υπηρετούν το λαό·... Τα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο»· κατά
την παρ. 7, προστεθείσα με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής: «Η πρόσληψη υπαλλήλων στο
Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ..., γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει. …». Τέλος,
κατά την παρ. 6 του άρθρου 118, προστεθείσα με το ίδιο Ψήφισμα: «Προβλεπόμενες ή διατηρούμενες στο νόμο
2190/1994, όπως αυτός ισχύει, εξαιρέσεις από την αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
εξακολουθούν να ισχύουν».
5. Επειδή, με την παρ. 7 του άρθρου 103 του Συντάγματος κατοχυρώνονται οι αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας κατά το διορισμό των δημόσιων υπαλλήλων, οι οποίες συνάγονται, καταρχήν, και από τις γενικότερες διατάξεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και αποτελούν ειδικότερη έκφραση της συνταγματικής αρχής της ισότητας
και του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας
(άρθρα 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 Συντάγματος). Ειδικότερα, η πρόσληψη υπαλλήλων α) γίνεται με δύο τρόπους, είτε με
διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και β) υπάγεται στον έλεγχο
ανεξάρτητης αρχής. Ο έλεγχος μπορεί είτε να είναι πλήρης, είτε να αφορά τη νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού ή της επιλογής και να περιλαμβάνει τον έλεγχο νομιμότητας της πράξης με την οποία τελειούται η οικεία,
κατά περίπτωση, διαδικασία· μέσω δε αυτού, ενόψει της φύσεως της διαδικασίας ως σύνθετης διοικητικής ενέργειας, ελέγχεται η νομιμότητα και των προηγούμενων σταδίων αυτής (βλ. σχετ. Π.Ε. 230/2008 Ολομ.). Ενόψει των ανωτέρω, η, μεταβατικού χαρακτήρα και εξαιρετική, διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 118 πρέπει να ερμηνευθεί στενά,
ως έχουσα την έννοια ότι εξακολουθούν να ισχύουν, και μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, οι προβλεπόμενες
στο ν. 2190/1994 (Α΄ 28) εξαιρέσεις από την αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π., εφόσον δεν είχαν καταργηθεί ή τροποποιηθεί όχι μόνον άμεσα, με ευθεία αναφορά στις διατάξεις του νόμου αυτού, αλλά και έμμεσα, με μεταγενέστερες
νομοθετικές ρυθμίσεις μέχρι την ψήφιση στις 6.4.2001 του αναθεωρημένου Συντάγματος. Επομένως, για να κριθεί
η συμβατότητα με τις ως άνω διατάξεις του Συντάγματος νομοθετικών ρυθμίσεων μεταγενέστερων της συνταγματικής αναθεώρησης, με τις οποίες μεταβάλλονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος διορισμού των μόνιμων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα ληφθούν υπόψη όχι μόνον η μνημονευόμενη στην
έβδομη σκέψη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 2190/1994, η οποία εξαίρεσε τους διορισμούς αυτούς
από την αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π., αλλά και η όλη εξέλιξη του νομοθετικού καθεστώτος επί του ζητήματος αυτού
και, ειδικότερα, οι μεταγενέστερες του νόμου αυτού και προγενέστερες της συνταγματικής αναθεώρησης διατάξεις, με τις οποίες έμμεσα τροποποιήθηκε ή και καταργήθηκε η τελευταία διάταξη (Σ.τ.Ε. 3593 - 3595/2008 Ολομ.).
6. Επειδή, υπό την ισχύ του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και σύμφωνα με το άρθρο 15 αυτού, οι διορισμοί των εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία γίνονταν από ετήσιους πίνακες διοριστέων (επετηρίδα), με σειρά καθοριζόμενη, για τους
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εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το βαθμό του πτυχίου και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Κατά το άρθρο 17, αν απουσίαζαν από τα σχολεία εκπαιδευτικοί, καθώς και αν υπήρχαν άλλες έκτακτες ανάγκες, δημιουργούμενες κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονταν με αίτησή τους προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από αυτούς που είχαν
υποβάλει αίτηση διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών (παρ. 1). Προσωρινοί αναπληρωτές προσλαμβάνονταν επίσης με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, όταν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας δεν
δικαιολογούσαν διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών (παρ. 2). Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών γινόταν με
πράξη των προϊσταμένων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για τις ίδιες
θέσεις, ετηρείτο η σειρά υποβολής των αιτήσεων για το διορισμό σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Η απόλυση
των προσωρινών αναπληρωτών γινόταν αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους χωρίς αποζημίωση. Αν δεν
υπήρχαν ή δεν προσφέρονταν για πρόσληψη σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτικοί, μπορούσαν, καταρχήν, να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ιδιώτες έχοντες τα προσόντα διορισμού (παρ. 3). Τέλος, με την παρ. 17 του άρθρου 14 θεσπίστηκε η δυνατότητα και καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις
πρόσληψης ωρομισθίων.
7. Επειδή, με τα άρθρα 1 και 2 του ν. 2190/1994 συνεστήθη ως ανεξάρτητη Αρχή το Α.Σ.Ε.Π., στο οποίο ανατέθηκε
η αρμοδιότητα ελέγχου της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τους διορισμούς και τις προσλήψεις στο
δημόσιο τομέα. Σκοπός του νόμου ήταν, κατά την εισηγητική του έκθεση, «η απεξάρτηση των προσλήψεων και διορισμών στο δημόσιο τομέα από οποιαδήποτε κυβερνητική ή άλλη παρέμβαση και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της κοινής γνώμης στον ευαίσθητο αυτό τομέα», καθώς και η καθιέρωση συστήματος «με κύρια χαρακτηριστικά
τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία υπό την εγγύηση του Α.Σ.Ε.Π.», ενώ «βασικές μέθοδοι (ή
διαδικασίες) του συστήματος προσλήψεων είναι, αφενός ο διαγωνισμός για τις θέσεις των διοικητικών υπό στενή
έννοια, καθηκόντων ... και αφετέρου η σειρά (πίνακες) προτεραιότητας, βάσει σαφώς καθορισμένων αξιοκρατικών κριτηρίων για τις λοιπές θέσεις...». Με το άρθρο 14 παρ. 2 ορίστηκαν κατηγορίες δημόσιων λειτουργών και
υπαλλήλων εξαιρούμενες από το εισαγόμενο με το νόμο σύστημα προσλήψεων, είτε διότι διείποντο από ειδικό συνταγματικό ή νομοθετικό καθεστώς με ειδικές διαδικασίες πρόσληψης είτε διότι η φύση των καθηκόντων τους δεν
συμβιβαζόταν με το σύστημα του νόμου. Στις εξαιρέσεις υπήχθη, μεταξύ των άλλων, το εκπαιδευτικό προσωπικό
της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (περ. γ΄), για το οποίο ίσχυε σύστημα προσλήψεων
με βάση ετήσιους πίνακες διοριστέων.
8. Επειδή, με το άρθρο 6 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) καταργήθηκε από το έτος 1998 το σύστημα κατάρτισης πινάκων
διοριστέων μόνιμων εκπαιδευτικών με βάση τη σειρά εγγραφής στην επετηρίδα και αντικαταστάθηκε από σύστημα κατάρτισης πινάκων διοριστέων με βάση την επιτυχία σε διαγωνισμό διενεργούμενο, ανά διετία, με αφετηρία
το έτος 1998, από το Α.Σ.Ε.Π. (παρ. 1 και 3)· προβλέφθηκε δε μεταβατική περίοδος πέντε ετών (1998-2002) παράλληλης λειτουργίας των δύο συστημάτων, με διαδοχικά μειούμενο το ποσοστό των διοριζομένων με βάση την
επετηρίδα (παρ. 2). Kατά τη μεταβατική περίοδο προβλέφθηκε ειδική ευνοϊκή ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς
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που υπηρέτησαν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, συνιστάμενη στην, υπό προϋποθέσεις, προσαύξηση
της βαθμολογίας τους στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. (παρ. 5). Με τα δεδομένα αυτά, ο νομοθέτης δεν εξομοίωσε
τους προσωρινούς αναπληρωτές με τους λοιπούς αδιόριστους εκπαιδευτικούς, αλλά διαφοροποίησε τους εκπαιδευτικούς της κατηγορίας αυτής από τους άλλους, με την ενίσχυση της βαθμολογίας τους καθόλη τη μεταβατική
περίοδο, διευκολύνοντας τον ταχύτερο διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση (Σ.τ.Ε. 3593 - 3595/2008).
9. Επειδή, περαιτέρω, με το άρθρο 138 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) θεσπίστηκαν δύο ρυθμίσεις υπέρ των προσωρινών αναπληρωτών, οι οποίοι ήταν ως τις 31.12.1997 εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών
του ν. 1566/1985: α) η κατά προτεραιότητα πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών από το διδακτικό έτος
1999-2000, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για καθένα από τα επόμενα διδακτικά έτη μέχρι το 2002-2003
και μέχρι την εξάντληση του οικείου πίνακα, εφόσον δεν διορίζονταν σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών κατά το ν.
1566/1985· β) ο διορισμός τους, κατά σειρά εγγραφής στον οικείο πίνακα, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών
και σε ποσοστά οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση το σύνολο
των κενών θέσεων κατά κλάδο από το έτος 2003 και εφεξής. Στη συνέχεια, με το ν. 2834/2000 (Α΄ 160) επιχειρήθηκε
η μεταρρύθμιση του ν. 2525/1997 με κύριο στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να επιτυγχάνεται η πρόσληψη του καλύτερου δυναμικού των εκπαιδευτικών. Προς τούτο προβλέφθηκαν:
α) η εισαγωγή του κλειστού αριθμού των θέσεων, οι οποίες ορίζονταν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων (άρθρο 1 παρ. 3)• β) η προσθήκη των θέσεων, που έμεναν ακάλυπτες εξαιτίας έλλειψης επιτυχόντων, στις θέσεις του επόμενου διαγωνισμού (άρθρο 1 παρ. 5)∙ γ) η ανάθεση στο Α.Σ.Ε.Π. της ευθύνης σύνταξης και
ελέγχου των πινάκων των διοριστέων εκπαιδευτικών (άρθρο 1 παρ. 7, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 5 του
άρθρου 6 του ν. 2525/1997, όπως αυτή είχε συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 – Α΄ 186)·
δ) η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων ύστερα από συνεκτίμηση του βαθμού πτυχίου, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, διδακτορικού και προηγούμενης εκπαιδευτικής εμπειρίας (άρθρο 1 παρ. 7).
10. Επειδή, ακολούθως, με την παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2942/2001 (Α΄ 202) ορίστηκε ότι οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων για τις διδακτικές ανάγκες των σχολείων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσλαμβάνονται κατά σειρά: α) από τους εγγεγραμμένους στον
ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών του άρθρου 138 του ν. 2725/1999 κατά τη σειρά εγγραφής τους στον
πίνακα· β) από τους περιλαμβανομένους στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τη σειρά
εγγραφής τους στον πίνακα· γ) από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, συντασσόμενο για κάθε έτος, με
βάση το σύνολο της υπηρεσίας· δ) από άλλους υποψήφιους εκπαιδευτικούς έχοντες τα προσόντα διορισμού κατά
σειρά εξαρτώμενη από το σύνολο της υπηρεσίας τους σε θέσεις αναπληρωτών ή ωρομισθίων. Επακολούθησε ο ν.
3027/2002 (Α΄ 152), με την παρ. 1 του άρθρου 7 του οποίου ορίστηκε ότι: «α) Από το έτος 2003 και εφεξής οι διορισμοί εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται ως εξής: αα) σε ποσοστό 75% από όσους επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και κατά τη σειρά της
βαθμολογίας και ββ) σε ποσοστό 25% από όσους είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138
του ν. 2725/1999 και κατά τη σειρά εγγραφής τους. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό στην κατηγορία αα΄,
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οι κενές θέσεις πληρούνται μέχρι να εξαντληθούν, με διορισμό υποψηφίων της κατηγορίας ββ΄. β) Κατ’ εξαίρεση,
κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών του έτους 2005, όσοι υποψήφιοι υπάγονται στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ διορίζονται σε κενές και συνιστώμενες θέσεις με απόλυτη προτεραιότητα έναντι των υποψηφίων κάθε
άλλης κατηγορίας. γ) Μετά την εξάντληση του αριθμού των υποψηφίων του πίνακα της υποπερίπτωσης ββ΄ της
περίπτωσης α΄, το ποσοστό των θέσεων καλύπτεται από τους εγγεγραμμένους σε ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται, κατά σειρά που εξαρτάται από το
σύνολο των μορίων τους: αα) όσοι έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή και ωρομίσθιου εκπαιδευτικού
σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ββ) όσοι επέτυχαν τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.». Με
την παρ. 2 ορίστηκε ότι: «Σε όσους υπάγονται στις υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της προηγούμενης παραγράφου προσμετρώνται μόρια ως ακολούθως: α) Σε όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή
ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους αυτής, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους ή όχι στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. β) Σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο
διαγωνισμό, ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση. ...». Με την παρ. 3 ορίστηκε
ότι: «α) Για το έτος 2002, στις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών..., όπως αυτές είχαν προσδιορισθεί κατά την
προκήρυξη του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 2000, διορίζονται όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα υποψηφίων διοριστέων του ν. 1566/1985, σύμφωνα με τα ποσοστά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997... β) Για την πλήρωση κενών
οργανικών θέσεων ... πέραν αυτών που έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διορίζονται... : αα) όσοι
έλαβαν τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 2000, σε ποσοστό 25% ... ββ) όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών του άρθρου 138 του ν. 2725/1999, σε ποσοστό 75%...».
Τέλος, με την παρ. 4 ορίστηκε ότι: «Για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2002 - 2003 και εφεξής, καταργούνται οι πίνακες
των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2942/2001 και, πέραν του πίνακα του άρθρου 138 του ν.
2725/1999, ο οποίος προηγείται, συντάσσεται, για κάθε έτος, ενιαίος πίνακας προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά όσοι έχουν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Αν εξαντληθούν οι πίνακες των υποψηφίων
της κατηγορίας αυτής, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές από συμπληρωματικό πίνακα υποψηφίων, ο
οποίος συντάσσεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος και στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση
την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του
πτυχίου τους. ... [το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 3149/2003 - Α΄ 141. Σύμφωνα με την περ. β΄ η ισχύς της παραγράφου αυτής ανέτρεξε στην έναρξη εφαρμογής του ν. 3027/2002]. Εξ άλλου,
με την παρ. 34 του άρθρου 6 του ίδιου ν. 3027/2002 [η οποία τροποποιήθηκε αρχικώς με το άρθρο 9 παρ. 1 α΄, β΄
και γ΄ του ν. 3391/2005 (Α΄ 240) και το άρθρο 23 παρ. 2 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), ενώ ακολούθησαν και άλλες τροποποιήσεις με τους ν. 3848/2010,
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3879/2010 (Α΄ 163), 3966/2011 (Α΄ 118) και 4076/2012 (Α΄ 159)] καθορίστηκε ποια προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως
προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού (προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στα Μουσικά
Σχολεία, στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων, στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, στα Ναυτικά Λύκεια, στα
Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων κ.α.)· καθορίστηκαν επίσης (ανωτέρω άρθρο 2 ν. 3687/2008) και οι αντίστοιχοι φορείς πρόσληψης, προκειμένου να προσμετρηθεί η εν λόγω προϋπηρεσία
(Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα Δημόσια Ναυτικά Λύκεια, πριν από την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, για τις σχολές και τα τμήματα αυτής
κ.ά.).
11. Επειδή, επακολούθησε ο ν. 3255/2004 (Α΄ 138), στο άρθρο 6 του οποίου ορίστηκαν τα εξής: «1. ... 2. α) Από την
έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 και εφεξής, οι διορισμοί εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται ως εξής: αα) σε ποσοστό 60% από όσους επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και κατά τη σειρά της βαθμολογίας, ββ) σε ποσοστό 40% από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο
κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό στην κατηγορία της
υποπεριπτώσεως αα΄ οι κενές θέσεις πληρούνται, μέχρι να εξαντληθούν, με διορισμό υποψηφίων της κατηγορίας
της υποπεριπτώσεως ββ΄. β) Κατ’ εξαίρεση, κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών του σχολικού έτους 2004-2005,
όσοι υποψήφιοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του ν. 2725/1999, διορίζονται σε
κενές και συνιστώμενες θέσεις κατά τη σειρά εγγραφής τους. 3. … 5. α) Από την έναρξη του σχολικού έτους 20052006 η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα που συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται, με αίτησή τους,
οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων ως ακολούθως: αα) Σε όσους
έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους. ββ) Σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεως του ως άνω πίνακα
διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση. γγ) Σε όσους
έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό μισό μόριο για κάθε βαθμολογική
μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση. Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις
λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών. β) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα
ωρομισθίων που συντάσσεται κατά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στην περίπτωση α΄. ... γ) ... 6. ...». Στη συνέχεια, με το άρθρο 5 του προαναφερθέντος ν. 3687/2008
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ορίστηκε ότι: «1. Όσοι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν την 30.6.2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα
(30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διορίζονται από το
σχολικό έτος 2008-2009 και το αργότερο μέχρι και το σχολικό έτος 2012-2013, σε αναλογία που ορίζεται κατ’ έτος
στο ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού των ως άνω εκπαιδευτικών και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία την 30.6.2008, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα
της περίπτωσης ββ΄ της παραγράφου 2α΄ του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 ... και της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου και πέραν των οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
6 του ν. 3255/2004. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2.
Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε
διαγωνισμό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π., διορίζονται από το σχολικό έτος 2008-2009 και εφεξής στον κλάδο επιτυχίας τους και μόνο, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα
συνολική προϋπηρεσία, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ΄ της παραγράφου 2α του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 και μετά τους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου πέραν
των οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004.
Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ... 3. ...». Περαιτέρω,
με το άρθρο 41 παρ. 4 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75) ορίστηκε ότι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί των μνημονευόμενων στη διάταξη αυτή κλάδων (ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων κ.ά.), οι οποίοι απασχολούνταν στα T.E.E.
Μαθητείας Α΄ και Β΄ κύκλου του Ο.Α.Ε.Δ. (κ.υ.α. 40026/1999, Β΄ 171) «εντάσσονται, μετά από αίτησή τους, στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 … από το σχολικό έτος 2009-2010. Η
προϋπηρεσία των ωρομισθίων υπολογίζεται από 17.2.1999 μέχρι το μισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου… Οι ανωτέρω αποκτούν δικαίωμα διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από το σχολικό έτος 2010 - 2011, η δε προϋπηρεσία τους, όπως αναγνωρίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο
εδάφιο, υπολογίζεται ως πραγματική, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004…».
12. Επειδή, τέλος, ο ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης
και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», στο Κεφάλαιο Α΄ αυτού με τίτλο «Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (άρθρα 1 - 9) όρισε, μεταξύ άλλων, τα
εξής [όπως οι διατάξεις αυτές ίσχυαν κατά τον κρίσιμο χρόνο, πριν από τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι νόμοι
4093/2012 - Α΄ 222 και 4186/2013 - Α΄ 193]: άρθρο 1: Διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π. «Οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών
και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλύπτονται από όσους συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από τη βάση στο διαγωνισμό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
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(Α.Σ.Ε.Π.), όπως ορίζεται στις επόμενες διατάξεις»∙ άρθρο 2: Διενέργεια του διαγωνισμού «1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί ... διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με
σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από αίτημα
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην
πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια ... 3. ... 5. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό κατατάσσονται αρχικώς σε πίνακες κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας κατά κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι καταρτίζονται και ελέγχονται από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι πίνακες δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Α.Σ.Ε.Π.
και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Ακολούθως καταρτίζονται, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, οι πίνακες όσων συγκέντρωσαν
τη βαθμολογική βάση, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις θεματικές ενότητες. ... 6. ...»• άρθρο 3: Τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών «1. Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συντάσσονται από το Α.Σ.Ε.Π., κατά κλάδο και ειδικότητα, οι τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ..., στους οποίους εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό αυτόν ... Η σειρά κατάταξης των μετεχόντων στον
τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν στο διαγωνισμό, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από
την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια ... 2. ...»∙ άρθρο 5: Πρόσληψη προσωρινών
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών «1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά
τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο
ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από τέσσερις και λιγότερες από δεκαέξι και
δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας. 2. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με βάση πίνακες κατάταξης, οι οποίοι συντάσσονται
ανά κλάδο ή ειδικότητα για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Οι ανωτέρω πίνακες συντάσσονται σύμφωνα με τη σειρά που έχουν οι εκπαιδευτικοί στους τελικούς πίνακες του
άρθρου 3 και τις δηλώσεις προτίμησής τους. 3. ...»• άρθρο 9: Μεταβατικές διατάξεις «1. Κατά την περίοδο έως και το
σχολικό έτος 2011-2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό
40% από τους κατά την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική
προϋπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική περίοδος του προηγούμενου εδαφίου
έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 2. Οι ενιαίοι πίναaktuell 38/2015
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κες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν
μέχρι την κατάρτιση των πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3. 3. Οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών
και ωρομισθίων στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος
2011-2012 γίνονται από τους πίνακες της παραγράφου 2. 4. ... 8. Μέχρι και το σχολικό έτος 2014-2015 όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, διορίζονται επιπλέον, εφόσον
υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά σειρά που
εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και
κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων. 9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008 καταργείται. Η παράγραφος 2 του ίδιου
άρθρου ισχύει μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. 10. ...». Η μεταβατική
κατά τα άνω περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 9 για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και
τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρατάθηκε αρχικά με την 21406/Δ2/2012 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄ 615) έως και το σχολικό έτος 2012-2013, ακολούθως, με την 49104/Δ1/2013
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 1017) έως και το σχολικό έτος
2013-2014 και με την 80110/Δ1/2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1435) έως και το
σχολικό έτος 2014 - 2015.
13. Επειδή, η μεταβατική διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3848/2010, κατά το μέρος που προβλέπει ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται, κατά το χρόνο που αυτή ισχύει, σε ποσοστό 40% από ενιαίους πίνακες
αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (πρβλ. και τη μνημονευθείσα στην ενδέκατη σκέψη ρύθμιση του
άρθρου 6 παρ. 2 περ. α΄ υποπερ. ββ΄ του ν. 3255/2004), με αποτέλεσμα τον περιορισμό των διορισμών από τους
πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας (άρθρα
4 παρ. 1 και 103 παρ. 7 Συντάγματος). Τούτο, για τους εξής λόγους: α) Με το άρθρο 118 παρ. 6 του Συντάγματος
εξακολούθησαν μεν να ισχύουν, μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, οι προβλεπόμενες στο ν. 2190/1994
εξαιρέσεις, μεταξύ των οποίων η κατά το άρθρο 14 παρ. 2 περ. γ΄ εξαίρεση από τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. των διορισμών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· πλην, η εξαίρεση αυτή, σύμφωνα και
με όσα εκτέθηκαν στην ένατη σκέψη, περιλαμβάνει, όσον αφορά τους αναπληρωτές ή ωρομίσθιους, μόνο τους εγγεγραμμένους στον πίνακα του άρθρου 138 του ν. 2725/1999, από τον οποίο διορίστηκαν ως μόνιμοι, μετά τη συνταγματική αναθεώρηση (6.4.2001), αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι του ν. 1566/1985, κατά τα εκτεθέντα στις δέκατη
και ενδέκατη σκέψεις (άρθρα 7 παρ. 3 περ. β΄ υποπερ. ββ΄ ν. 3027/2002, 6 παρ. 2 περ. β΄ ν. 3255/2004) (πρβλ. Σ.τ.Ε.
3593 - 3595/2008).
Συνιστά, δηλαδή, στην ουσία, η εξαίρεση αυτή, επέκταση νομοθετικής ρύθμισης προγενέστερης της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001 και δεν εκτείνεται σε νέες ρυθμίσεις μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, ασύνδετες
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προς το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν από τις 6.4.2001. Τέτοια ρύθμιση αποτελεί ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών από πίνακες αναπληρωτών κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3848/2010, ο οποίος δεν υπόκειται στον
έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., όπως απαιτείται κατά τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 103 του Συντάγματος, κατά τα εκτεθέντα στην πέμπτη σκέψη. β) Ναι μεν ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών από πίνακες αναπληρωτών κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3848/2010 αποτελεί επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά
κριτήρια (κατάταξη σε πίνακα αναπληρωτών με βάση την πραγματική προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού), όπως δε
έχει κριθεί (Σ.τ.Ε. 3593 - 3595/2008), η προϋπηρεσία και η εμπειρία συνιστούν τέτοια κριτήρια• η απόκτηση όμως
της προϋπηρεσίας αυτής ανάγεται σε προσλήψεις αναπληρωτών ή ωρομισθίων, οι οποίες δεν είχαν υπαχθεί στον
έλεγχο ανεξάρτητης αρχής και, ενόψει και των σχετικών διάσπαρτων στη νομοθεσία διατάξεων (όπως αυτές που
αφορούν τις μνημονευθείσες στις δέκατη και ενδέκατη σκέψεις περιπτώσεις των άρθρων 6 παρ. 34 του ν.
3027/2002 και 41 παρ. 4 του ν. 3762/2009), δεν προκύπτει ότι έχουν γίνει με αξιοκρατικές εγγυήσεις [σχετ. το
82394/Δ2/27.5.2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Δικαστήριο, στο οποίο διαλαμβάνεται, κατ’ επίκληση του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, ότι «αναφορικά με τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου,
είναι σαφές ότι αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο από το Α.Σ.Ε.Π.»]. Τα ανωτέρω ισχύουν και όσον αφορά το διορισμό
ως μόνιμων, α) εκπαιδευτικών με τριακοντάμηνη πραγματική υπηρεσία αναπληρωτών ή ωρομισθίων και β) εκπαιδευτικών με εικοσιτετράμηνη πραγματική υπηρεσία αναπληρωτών ή ωρομισθίων, οι οποίοι έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. (άρθρο 9 παρ. 8 και 9 του ν. 3848/2010). Η
προϋπηρεσία, πάντως, αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού επιτρεπτώς, κατ’ αρχήν (πρβλ. ανωτ. Σ.τ.Ε. 3593 3595/2008), λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να προσαυξηθεί η βαθμολογία σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. για το διορισμό σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών (άρθρο 1 παρ. 7 ν. 2834/2000 και ήδη άρθρο 3 παρ. 1 ν. 3848/2010), ενώ,
κατά τα εκτεθέντα σε προηγούμενες σκέψεις, έχει λειτουργήσει ως κριτήριο για την εκ νέου πρόσληψη εκπαιδευτικών ως αναπληρωτών ή ωρομισθίων και την απόκτηση, ως εκ τούτου, περαιτέρω σχετικής προϋπηρεσίας κ.ο.κ. Τέλος, όσον αφορά ειδικώς τους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς με εικοσιτετράμηνη πραγματική υπηρεσία, οι
οποίοι έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π., ανεπιτρέπτως
αυτοί προτιμώνται, έναντι άλλων επιτυχόντων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π., ως εκ της προϋπηρεσίας τους και της λήψεως απλώς της βαθμολογικής βάσης στον ίδιο ή, πολύ περισσότερο, σε προηγούμενο διαγωνισμό, διότι ελλείπει η
απαραίτητη σύγκριση μεταξύ των επιτυχόντων, η οποία θα επέτρεπε το διορισμό κάθε φορά των αξιότερων υποψηφίων (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2396 - 2398/2004 Ολομ.).
14. Επειδή, με τις 2Π/2008, 3Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.
515, 516, 531 και 530/2008 αντίστοιχα) προκηρύχθηκε η διεξαγωγή διαγωνισμού, προκειμένου να καταρτιστούν πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη
2009-2010 και 2010-2011 [είχαν προηγηθεί, ανά διετία, από το 1998, κατά το προαναφερθέν άρθρο 6 παρ. 3 του ν.
2525/1997, προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων σε θέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τα σχολικά έτη 1998-1999 έως και 2008-2009 –βλ. προκηρύaktuell 38/2015
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ξεις Α.Σ.Ε.Π. 2/1998, 7/1Π/2000, 12/2Π/2000, 25/1Π/2002, 25/1Π/2004 και 10Π/2006 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.
14/1998, 122, 362/2000, 262/2002, 475/2004 και 500/2006 αντίστοιχα), καθώς και 82394/Δ2/27.5.2014 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Δικαστήριο]. Με τις ως άνω προκηρύξεις του έτους 2008 προκηρύχθηκαν, μεταξύ άλλων, θέσεις των κλάδων των αιτούντων. Οι προκηρυχθείσες θέσεις διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π.
αντιστοιχούσαν στο, κατά το άρθρο 6 παρ. 2 περ. α΄ υποπερ. αα΄ του ν. 3255/2004, ποσοστό 60% του συνόλου των
προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, ο δε αριθμός τους καθορίστηκε για την ως άνω διετία με την 109363/
Δ2/2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄
1738), αφού λήφθηκε υπόψη και εγκρίθηκε η προκαλούμενη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αιτούντες
έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, αναδείχθηκαν επιτυχόντες, λόγω δε της σειράς επιτυχίας περιελήφθησαν στους πίνακες διοριστέων των αντίστοιχων κλάδων (Γ΄ 555/2009, 571/2009, 630/2009, 647/2009, 715/2009, 839/2009,
874/2009, 976/2009, 1018/2009 και 1023/2009). Στη συνέχεια, για το σχολικό έτος 2009-2010 το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διόρισε το ένα δεύτερο (περίπου) των διοριστέων εκπαιδευτικών του διαγωνισμού, κάλυψε δηλαδή το μισό των προκηρυχθεισών θέσεων, ως όφειλε· κάλυψε επίσης το μισό των θέσεων
που αντιστοιχούσαν στο, κατά το άρθρο 6 παρ. 2 περ. α΄ υποπερ. ββ΄ του ν. 3255/2004, ποσοστό 40% του συνόλου
των προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων. Όσον αφορά όμως το σχολικό έτος 2010 - 2011, ενώ υπό το νομοθετικό καθεστώς πριν από το ν. 3848/2010 και βάσει των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. θα έπρεπε να διοριστεί το υπόλοιπο μισό (περίπου) του αριθμού των διοριστέων εκπαιδευτικών του διαγωνισμού, θα έπρεπε δηλαδή να καλυφθεί το
υπόλοιπο μισό των προκηρυχθεισών θέσεων, τούτο δεν ήταν πλέον, κατά την άποψη της Διοικήσεως, δυνατόν,
αφού με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3848/2010 ο χρόνος εντός του οποίου θα διορίζονταν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π.
παρατάθηκε πέραν του ανωτέρω σχολικού έτους 2010-2011, έως και το σχολικό έτος 2011-2012, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης της μεταβατικής περιόδου ως τη διενέργεια του πρώτου κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού
διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., σε συνδυασμό και με τις προβλέψεις αφενός της ίδιας παρ. 1 περί της αναλογίας 60% 40% και αφετέρου των παρ. 8 και 9 του ίδιου άρθρου σχετικά με το διορισμό εκπαιδευτικών που είχαν συμπληρώσει στις 30.6.2008 τουλάχιστον τριακοντάμηνη πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου
εκπαιδευτικού (μέχρι και το σχολικό έτος 2014-2015) ή αντίστοιχη εικοσιτετράμηνη πραγματική προϋπηρεσία με
επιτυχία σε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. Κατόπιν τούτων, με την 102548/Δ2/20.8.2010 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατανεμήθηκαν για το σχολικό έτος 2010-2011 κατά
κλάδο και ειδικότητα, 2.762 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι
οποίες είχαν εγκριθεί με τις ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡΙΤ.10/308Α/20548/1.8.2008 και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡΙΤ.10/36/17875/19.8.2010 αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 Π.Υ.Σ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν οι θέσεις των κλάδων των αιτούντων. Με την 2/55954/0020/23.8.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών οι προβλέψεις των
θέσεων αυτών εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ενώ με τις 102479β/Δ2/26.8.2010 και 102479γ/Δ2/26.8.2010 κοινές αποφάσεις των Υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄ 1318, διόρθωση σφαλμάτων Β΄ 1570) καθορίστηaktuell 38/2015
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καν οι θέσεις μόνιμου διορισμού κατά εκπαιδευτικό κλάδο, μεταξύ άλλων, για τους εκπαιδευτικούς που είχαν συμπληρώσει εικοσιτετράμηνη και τριακοντάμηνη πραγματική υπηρεσία. Οι πιο πάνω θέσεις καλύφθηκαν με τις
100369/Δ2/12.8.2010, Φ.361.1/269/102629/Δ1/20.8.2010 και Φ.361.1/270/102630/Δ1/20.8.2010 προσβαλλόμενες
αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τις οποίες έγιναν οι διορισμοί για το
σχολικό έτος 2010-2011 των εκπαιδευτικών των κλάδων και ειδικοτήτων των αιτούντων, κατά παράλειψη αυτών.
15. Επειδή, με την 2223/2012 απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών υπέβαλε στο Δικαστήριο τα ακόλουθα
προδικαστικά ερωτήματα: α) αν και σε ποια έκταση έχουν εφαρμογή, επί των κατά το άρθρο 9 του ν. 3848/2010 διορισμών των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα άρθρα 10 και 11 του ν.
3833/2010 και αν, σε καταφατική περίπτωση, έχει παραβιαστεί, με τις διατάξεις αυτές, η αρχή της αναλογικότητας·
β) αν, με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3848/2010 και τη συναφή προς αυτή μη τήρηση αναληφθεισών νομοθετικών δεσμεύσεων που αφορούσαν διορισμό των εκπαιδευτικών του πίνακα διοριστέων του
Α.Σ.Ε.Π. του διαγωνισμού του έτους 2008 το αργότερο μέχρι και το σχολικό έτος 2010-2011, έχει παραβιαστεί ή όχι
η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης· γ) αν έχουν ή όχι παραβιαστεί τα άρθρα 4 παρ. 1, 103 παρ. 7 και 118
παρ. 6 του Συντάγματος με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3848/2010, κατά το μέρος που αυτή προβλέπει
αναλογία 60% - 40% για τους διορισμούς από το σχολικό έτος 2010-2011, αντιστοίχως των εκπαιδευτικών του πίνακα διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και των εκπαιδευτικών του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών· δ) αν έχει ή όχι παραβιαστεί,
με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 8 και 9 του ν. 3848/2010, η αναλογία 60% - 40% σε βάρος των εκπαιδευτικών
του πίνακα διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π., εξ αιτίας του διορισμού αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τριακοντάμηνη και εικοσιτετράμηνη προϋπηρεσία, πέραν της ποσόστωσης του 40% των αναπληρωτών του ενιαίου πίνακα.
16. Επειδή, όσον αφορά το τρίτο ερώτημα, κατά τα εκτεθέντα στη δέκατη τρίτη σκέψη, η ρύθμιση της παρ. 1 του
άρθρου 9 του ν. 3848/2010, καθώς και οι ειδικότερες σχετικές ρυθμίσεις των παρ. 8 και 9 του ίδιου άρθρου, αντίκεινται στις κατοχυρούμενες από τα άρθρα 4 παρ. 1 και 103 παρ. 7 του Συντάγματος αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και είναι, ως εκ τούτου, ανίσχυρες.
17. Επειδή, κατόπιν της διαπιστώσεως της αντισυνταγματικότητας των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1, 8
και 9 του ν. 3848/2010, κατά τα εκτεθέντα στη δέκατη τρίτη και τη δέκατη έκτη σκέψη, αποβαίνει αλυσιτελής η απάντηση τόσο στο δεύτερο και το τέταρτο ερώτημα, με τα οποία τίθενται περαιτέρω ζητήματα ως προς το κύρος των
εν λόγω διατάξεων, όσο και στο πρώτο ερώτημα, που αφορά τα άρθρα 10 και 11 του ν. 3833/2010, δεδομένου ότι η
προσβαλλόμενη παράλειψη διορισμού των αιτούντων οφείλεται προεχόντως στην εφαρμογή των προαναφερθεισών αντισυνταγματικών διατάξεων του ν. 3848/2010.18. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι η
υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί προς περαιτέρω εκδίκαση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (άρθρο 1 παρ. 1 εδαφ.
έκτο ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αναλόγως εφαρμοζόμενο).
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Διά ταύτα

Απορρίπτει την παρέμβαση των Άννας Κελεπούρη κ.λπ.
Επιλύει, κατά το σκεπτικό, το τεθέν με το τρίτο προδικαστικό ερώτημα ζήτημα.
Απέχει της απαντήσεως στα λοιπά ερωτήματα.
Παραπέμπει την υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου 2014 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 16ης
Φεβρουαρίου 2015.
Ο Πρόεδρος

Σωτ. Αλ. Ρίζος
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