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∆ΕΛΤΙΟ ΤΎΠΟΥ  
για τη συνάντηση του ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. µε την  
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας  

  

Σήµερα Τετάρτη 18 Ιουλίου, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του ∆.Σ. της 

∆.Ο.Ε. µε τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και τον 

Υφυπουργό κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, µετά από πρόσκληση του Υπουργείου. 

Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. έκανε αναφορά  σε όλα τα µεγάλα ζητήµατα της 

εκπαίδευσης και ζήτησε από τον Υπουργό να αναλάβει πρωτοβουλίες και να δώσει 

λύσεις.  

Συγκεκριµένα, τέθηκε το πλαίσιο αιτηµάτων στους εξής άξονες: 

Οικονοµικά: 

- Αύξηση δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ  

- Οικονοµική στήριξη σχολικών επιτροπών 

- Μισθοί αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς 

- Άµεση και ουσιαστική οικονοµική αναβάθµιση των νέων εκπαιδευτικών 

- Αφορολόγητο στα 12.000€ 

- Όχι στη φοροεπιδροµή κατά των εργαζοµένων 

Υγειονοµική περίθαλψη: 

- Πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για όλους τους εργαζόµενους 

- Κατάργηση της «συµµετοχής» των εργαζόµενων για φάρµακα και εξετάσεις 

Αξιολόγηση: 

-  Ακώλυτη βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών 

- Κατάργηση των Νόµων 3848/10 και 4024/11 
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Προς  
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- Καµιά  κατηγοριοποίηση µαθητών και σχολείων  

- Καµιά αξιολόγηση – χειραγώγηση 

Αναπληρωτές: 

- Να καταργηθεί η τιµωρητική  διάταξη για όσους αρνήθηκαν να διοριστούν την 

προηγούµενη χρονιά και να τους δοθεί η δυνατότητα ένταξης στους πίνακες 

αναπληρωτών 

- Να δοθεί το επίδοµα θέσης στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και να επιστραφεί 

αναδροµικά όπου κρατήθηκε 

- Να προβλεφθεί η συνυπηρέτηση αναπληρωτών 

- Προσµέτρηση της προϋπηρεσίας για τους αναπληρωτές και µετά το 2010, 

κατάργηση της ρύθµισης του Ν.3848/10 

Ειδική Αγωγή: 

-  Άµεση πραγµατοποίηση διαγωνισµού ΑΣΕΠ για µόνιµους διορισµούς στην Ειδική 

Αγωγή 

Προσχολική Αγωγή: 

- ∆ίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά  

- Βελτίωση των υποδοµών 

- Αναβάθµιση του ρόλου της νηπιαγωγού 

- Θεσµοθέτηση διδακτικού ωραρίου νηπιαγωγών στα πλαίσια του ωραρίου των 

εκπαιδευτικών Π.Ε. 

Επιµόρφωση – Μετεκπαίδευση: 

-  Επαναλειτουργία της µετεκπαίδευσης µε στόχο τη στήριξη των εκπαιδευτικών και 

της εκπαίδευσης 

- Επαναχορήγηση των εκπαιδευτικών αδειών 

Υποσιτισµός µαθητών: 

- Προγράµµατα για την κοινωνική στήριξη των µαθητών και των οικογενειών τους 

Υπηρεσιακές µεταβολές: 

- Έγκαιρη πραγµατοποίηση µόνιµων διορισµών, αποσπάσεων, προσλήψεων 

αναπληρωτών 

- Κατάργηση υποχρεωτικής διετίας παραµονής στην οργανική θέση 

∆ιανοµή βιβλίων: 

- Έγκαιρη αποστολή τους στις σχολικές µονάδες 

Ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού: 

- Όχι στην απαξίωσή της, στήριξη και ενίσχυση των δοµών της 
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Ο Υπουργός Παιδείας έκανε αναφορά στη γενικότερη οικονοµικοκοινωνική 

κατάσταση της χώρας καθώς και στην κατάσταση της εκπαίδευσης, τονίζοντας το 

σηµαντικό έργο που  επιτελούν οι εκπαιδευτικοί.   

 

∆ήλωσε πως: 

- Στόχος του Υπουργείου είναι η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ µε δεδοµένη την 

αδυναµία αξιοποίησης πόρων από τον κρατικό προϋπολογισµό. 

- Καταβάλλεται προσπάθεια πραγµατοποίησης όλων των υπηρεσιακών µεταβολών 

των εκπαιδευτικών εντός των χρονικών ορίων. Τα βιβλία και οι εκπαιδευτικοί θα 

βρίσκονται στα σχολεία µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς.  

- Η αξιολόγηση θα είναι δοµών και διαδικασιών. ∆ε θα είναι τιµωρητική και δε θα 

συνδέεται µε απολύσεις. ∆ε θα υπάρξουν µονοµερείς αποφάσεις ούτε αιφνιδιασµοί. 

Οτιδήποτε αποφασιστεί θα γίνει µετά από διάλογο. 

- Ο υποσιτισµός των µαθητών είναι υπαρκτό θέµα. Αναζητούνται λύσεις χωρίς να 

δηµιουργούνται κοινωνικές διακρίσεις. Θα γίνει σχεδιασµός που θα γνωστοποιηθεί. 

- Για τις εκπαιδευτικές άδειες, τους διορισµούς, τα επιδόµατα θέσης αναπληρωτών, 

τη συνυπηρέτηση και την προϋπηρεσία µετά το 2010, θα εκδοθεί σύντοµα 

ανακοίνωση αφού γίνει πρώτα επεξεργασία των αιτηµάτων από τις υπηρεσίες του 

Υπουργείου. 

- Τα 50 εκατοµµύρια ευρώ που θα περικοπούν από τον προϋπολογισµό του 

Υπουργείου Παιδείας θα εξοικονοµηθούν από περιστολή δαπανών των υπηρεσιών 

του και δε θα επιβαρυνθούν περαιτέρω οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο.  

- Θα δοθεί χρονική παράταση για τη ρύθµιση της αξιολόγησης στην εκπαίδευση  

- Θα γίνουν 1065  µόνιµοι διορισµοί σε Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση  

 

Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. θα παρακολουθεί όλα τα ζητήµατα και θα βρίσκεται σε 

διαρκή ετοιµότητα ώστε να παρέµβει σε κάθε περίπτωση που τα εκπαιδευτικά θέµατα 

θα δροµολογηθούν σε αντιεκπαιδευτική κατεύθυνση.  

 

 

Από τη ∆.Ο.Ε.  

 


