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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

για τη συνάντηση της ∆.Ο.Ε. µε τον Υφυπουργό Παιδείας 

 Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. µετά από αίτηµά του, συναντήθηκε σήµερα 30 Οκτώβρη 

2012 µε τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, προκειµένου να του 

εκθέσει τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Προσχολική Αγωγή στην 

Ελλάδα (υποχρηµατοδότηση, στεγαστικό, δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, 

ωράριο νηπιαγωγών, εγκύκλιος Υπουργείου για την αποχώρηση των νηπίων από το 

Ολοήµερο, κλπ.). 

 Ταυτόχρονα µε την ευκαιρία της συνάντησης, το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. ζήτησε 

απαντήσεις για ζητήµατα της εκπαίδευσης που είχαν τεθεί σε προηγούµενες 

συναντήσεις και παρά το ότι υπήρξαν δεσµεύσεις για την επίλυσή τους, δυο περίπου 

µήνες µετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν υπάρχει καµιά απολύτως εξέλιξη σε 

θετική κατεύθυνση (διετής υποχρεωτική παραµονή στην οργανική θέση, ξεκλείδωµα 

πινάκων προϋπηρεσίας, επίδοµα θέσης ευθύνης για τους αναπληρωτές). 

 Στην αρχή της  συνάντησης παραβρέθηκε προκειµένου να απαντήσει σε 

ζητήµατα που υπήρχαν σε εκκρεµότητα, ο Υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος 

Αρβανιτόπουλος.  

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από την πολιτική ηγεσία ήταν οι ακόλουθες: 

Παραµονή στην οργανική θέση 

 Θα υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση, σε νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί αύριο, η 

οποία θα καταργεί την υποχρεωτική διετή  παραµονή στην οργανική θέση. Η ρύθµιση 

θα ισχύσει από τις φετινές µεταθέσεις.  
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Προσµέτρηση προϋπηρεσίας αναπληρωτών 

 Με νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί άµεσα (εντός του Νοεµβρίου) θα 

«ξεκλειδώσουν» οι πίνακες και η προϋπηρεσία θα προσµετράται στο σύνολό της 

κανονικά για όλους.  

Συγχωνεύσεις σχολείων 

∆ε θα υπάρξει νέος κύκλος συγχωνεύσεων σχολείων. 

Ωράριο Νηπιαγωγών 

Θα υπάρξει εντός των ηµερών  νοµοθετική ρύθµιση στην κατεύθυνση της 

προσαρµογής του στο ωράριο των δασκάλων και θα ισχύσει  από την επόµενη σχολική 

χρονιά. Θα συνυπολογιστεί το γεγονός ότι το ωράριο των νηπιαγωγών είναι συνεχές. 

Εγκύκλιος για τα Ολοήµερα Νηπιαγωγεία 

 Η εγκύκλιος στόχευε να δώσει λύση σε ερωτήµατα γονέων και σε καµιά 

περίπτωση δεν µπορεί να αναιρέσει το νόµο. ∆εν υπήρχε ούτε υπάρχει η πρόθεση 

απαξίωσης ή συρρίκνωσης του Νηπιαγωγείου. Το θέµα έχει λήξει. 

Ειδική  Αγωγή – Παράλληλη στήριξη 

 Θα προσληφθούν µέσω ΕΣΠΑ, τις επόµενες ηµέρες, 600 εκπαιδευτικοί για 

παράλληλη στήριξη.  

Κενά στα σχολεία 

 Έχει ζητηθεί από τις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης επαναπροσδιορισµός των κενών 

στα σχολεία. Σε κάθε περίπτωση τα κενά είναι µεγαλύτερα από τις πιστώσεις. ∆εν 

υπάρχει δυνατότητα αύξησης του αριθµού των πιστώσεων. Η όποια λύση, δεν 

περιλαµβάνει σκέψεις αύξησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών. 

Οργανικότητα Νηπιαγωγείων 

 ∆εσµεύτηκε ότι θα δει θετικά το θέµα της αύξησης οργανικότητας των 

νηπιαγωγείων (πάνω από τα διθέσια). Το θέµα συνδέεται άµεσα, όµως, και µε το 

Υπουργείο Οικονοµικών. 

Επίδοµα θέσης ευθύνης αναπληρωτών 

 ∆ε δόθηκε κάποια συγκεκριµένη απάντηση, πέρα από µια γενικόλογη διατύπωση 

ότι το επεξεργάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου.  

 

 Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. θα παρακολουθεί από κοντά την πορεία εξέλιξης των 

θεµάτων, θα κρατά ενήµερο τον κλάδο και σας καλεί  όλους σε διαρκή 

ετοιµότητα.  

Από τη ∆.Ο.Ε.  


