
 

 

Συνάντηση Δ.Ο.Ε. – Ο.Λ.Μ.Ε. με τον Υπουργό Παιδείας 

Οι προτάσεις του Υπουργείου… αναμένονται 

 

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 11/3/2016 συνάντηση των Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. και 

Ο.Λ.Μ.Ε. με τον Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη (έπειτα από πρόσκλησή του) με 

μοναδικό θέμα συζήτησης: Διορισμοί – Προσλήψεις.  

Από την αρχή της συζήτησης καλέσαμε τον Υπουργό να ανακοινώσει 

τον αριθμό των μόνιμων διορισμών που θα πραγματοποιηθούν φέτος καθώς 

και την πρόταση του Υπουργείου προς τις Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες σχετικά 

με τον τρόπο πρόσληψης μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.  

Αντί συγκεκριμένων δεσμεύσεων ο Υπουργός Παιδείας μας ενημέρωσε 

(για μια ακόμη φορά) ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει ολοκληρωμένη  πρόταση 

– μελέτη πραγματοποίησης  20.000 μόνιμων διορισμών την επόμενη τριετία 

την οποία πρόκειται να καταθέσει στους εκπροσώπους των θεσμών την 

ερχόμενη εβδομάδα. Σε ότι αφορά τον τρόπο διορισμού των μόνιμων και 

πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών μας ενημέρωσε για τους 

περιορισμούς που, κατά την εκτίμηση του Υπουργείου, προκύπτουν από τις 

αποφάσεις του ΣτΕ καθώς και για την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας να 

υιοθετήσει ένα προσωρινό (για την επόμενη σχολική χρονιά) και ένα σταθερό 

σύστημα διορισμών – προσλήψεων. 

Ο Υπουργός Παιδείας δεν κατέθεσε καμία συγκεκριμένη πρόταση και 

δεν ανέλαβε οποιαδήποτε δέσμευση. Μπροστά, μάλιστα, στον κίνδυνο να 

χαρακτηριστεί ως εντελώς αναξιόπιστος μετά τις επαναλαμβανόμενες 

υποσχέσεις για πραγματοποίηση χιλιάδων διορισμών, ζήτησε, επί της ουσίας, 

από τις Ομοσπονδίες να στηρίξουν πολιτικά το Υπουργείο «στην προσπάθειά 
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του» σε επίπεδο διεκδικήσεων, προτάσεων ακόμη και γνωμοδοτήσεων 

νομικών συμβούλων. 

Ακόμα και ο πλέον απαισιόδοξος δεν θα μπορούσε να περιμένει τόση 

έλλειψη πολιτικής βούλησης από την πλευρά της Κυβέρνησης.  

Η πραγματοποίηση, άμεσα, όλων των μόνιμων διορισμών που έχει 

ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση είναι το κυρίαρχο αίτημα της Δ.Ο.Ε., και η 

προμετωπίδα όλων των διεκδικήσεών της.  

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας βρίσκεται εγκλωβισμένη 

στις ανέξοδες υποσχέσεις της, στις μνημονιακές δεσμεύσεις και στην απουσία 

πολιτικής τόλμης.  

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί το Υπουργείο Παιδείας να πραγματοποιήσει 

άμεσα όλους τους μόνιμους διορισμούς που χρειάζεται η δημόσια εκπαίδευση. 

Περιμένουμε από τον Υπουργό Παιδείας να καταθέσει στις Εκπαιδευτικές 

Ομοσπονδίες την πρόταση του Υπουργείου για διορισμούς – προσλήψεις.  

Η Δ.Ο.Ε., όπως έκανε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα 

συνεχίσει να καταθέτει υπεύθυνα τις προτάσεις της, και να αγωνίζεται για 

μαζικούς μόνιμους διορισμούς, σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους.  

 

 

Από τη Δ.Ο.Ε.  

 

 


