
 

 

Θέμα: Ανακοίνωςη για την εφ’ όλησ τησ ύλησ ςυνάντηςη με την πολιτική ηγεςία 

του Υπουργείου Παιδείασ  

 

 Πραγματοποιόθηκε, την Τρύτη 7 Μαρτύου 2017 η πρώτη ςυνϊντηςη του 
Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. με τον Υπουργό Παιδεύασ καθώσ και με τον Γενικό Γραμματϋα 
του Υπουργεύου (για το ζότημα τησ εκπαύδευςησ των παιδιών των 
προςφύγων). 

            Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋθεςε ςτον κ. Υπουργό όλα τα ζητόματα που 
απαςχολούν τουσ εκπαιδευτικούσ τησ Π.Ε. κϊτι που εύχε κϊνει τόςο την 1η 
Δεκεμβρύου όςο και με την ςυνοπτικό ϋκθεςη προβλημϊτων που εύχε 
αποςτεύλει προσ την πολιτικό ηγεςύα ςτισ 21 Δεκεμβρύου 2016. Συγκεκριμϋνα:  

• Αύξηςη δαπανών για την παιδεύα. Προβλόματα που παρουςιϊζονται ςτη 
χρηματοδότηςη των ςχολικών μονϊδων από τισ παρϊνομεσ ενϋργειεσ Δόμων. 
• Άμεςη πραγματοπούηςη όλων των μόνιμων διοριςμών που ϋχει ανϊγκη 
η εκπαύδευςη, προςδιοριςμόσ του πότε θα γύνουν και πόςοι μόνιμοι διοριςμού. 
• Κατϊργηςη των Υ.Α. για το ολοόμερα νηπιαγωγεύα και δημοτικϊ ςχολεύα 
που ϋχουν δημιουργόςει τερϊςτια προβλόματα (ωρϊριο νηπιαγωγών, τεχνητϊ 
πλεονϊςματα ωρών δαςκϊλων, ανϊθεςη μαθημϊτων ειδικοτότων, μεύωςη 
προςλόψεων αναπληρωτών, υποβϊθμιςη των μαθημϊτων Γαλλικών και 
Γερμανικών, μη προςμϋτρηςη των ωρών ςύτιςησ ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ 
του ολοόμερου, κατϊργηςη του ενόσ υπεύθυνου ολοόμερου…). 
• Κατϊργηςη όλου του θεςμικού πλαιςύου τησ αξιολόγηςησ – 
χειραγώγηςησ. 
• Επιτακτικό ανϊγκη ςτόριξησ τησ Ειδικόσ Αγωγόσ. Μόνιμοσ διοριςμόσ των 
επύ ςειρϊ ετών αναπληρωτών. Αποςπαςματικότητα ρυθμύςεων και δυςμενεύσ 
αποφϊςεισ ςε ςχϋςη με τον αριθμό των μαθητών ςτα τμόματα τησ Γενικόσ 
Εκπαύδευςησ και των Ειδικών ςχολεύων.  
• Απόδοςη οργανικών θϋςεων ςτουσ εκπαιδευτικούσ ειδικοτότων. 
Αποκατϊςταςη κλύματοσ δικαύου και ϊρςησ των αδικιών που δημιούργηςαν οι 
παρϊνομεσ «υποχρεωτικϋσ» μετατϊξεισ. 
• Άρςη των ςυγχωνεύςεων – καταργόςεων των ςχολικών μονϊδων και 
καθαρό τοποθϋτηςη τησ πολιτικόσ ηγεςύα ςχετικϊ με το αν υπϊρχει ςχϋδιο 
μεύωςησ των οργανικών θϋςεων. 
•     Αλλαγό, με βϊςη τισ ςύγχρονεσ παιδαγωγικϋσ ανϊγκεσ, τησ αναλογύασ 
εκπαιδευτικού – μαθητών ςε 1:20 ςτο δημοτικό ςχολεύο και 1:15 ςτο 
νηπιαγωγεύο. 
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•   Εξύςωςη του ωραρύου των εκπαιδευτικών τησ Π.Ε. με αυτό των 
εκπαιδευτικών τησ Δ.Ε. 
• Αποκατϊςταςη του κλύματοσ εργαςιακόσ αναςφϊλειασ για τουσ 
εκπαιδευτικούσ  
• Ανϊγκη περιοριςμού ςτο ελϊχιςτο των ελαςτικών μορφών εργαςύασ. 
Τερϊςτια προβλόματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών  (ϊδειεσ, περύθαλψη, 
επύδομα θϋςησ ευθύνησ, κλπ.) και ανϊγκη τησ κατοχύρωςησ ύςων δικαιωμϊτων 
με τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικούσ. 
•  Εκπαύδευςη παιδιών μεταναςτών και επύλυςη των προβλημϊτων που 
ϋχει δημιουργόςει η απουςύα διαλόγου με τισ εκπαιδευτικϋσ Ομοςπονδύεσ και ο 
«περύεργοσ» ρόλοσ των Μ.Κ.Ο.  – ανϊγκη παρϋμβαςησ του Υπουργεύου για το 
απαρϊδεκτο και προςβλητικό για τουσ εκπαιδευτικούσ κεύμενο τησ Ελληνικόσ 
Ένωςησ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου  
• Απουςύα επιμόρφωςησ των εκπαιδευτικών με την ευθύνη τησ πολιτεύασ 
και ανϊγκη επαναλειτουργύςσ τησ 2ετούσ μετεκπαύδευςησ για δαςκϊλουσ, 
νηπιαγωγούσ και εκπαιδευτικούσ ειδικοτότων. 
• Δικαύωμα ςτουσ εκπαιδευτικούσ ειδικοτότων για επιμόρφωςη ςτο Β’ 
επύπεδο 
• Εκπαύδευςη ελληνοπαύδων εξωτερικού και προβλόματα ςτισ 
αποςπϊςεισ εκπαιδευτικών ςτο εξωτερικό. 
• Αναμοριοδότηςη ςχολικών μονϊδων ςτη βϊςη τησ ανϊγκησ τησ 
θεςμοθϋτηςησ ενιαύων και αντικειμενικών κριτηρύων. 
•         Αποδοχϋσ και  ςυντϊξεισ ςτα προ κρύςησ επύπεδα.  

            Πϋρα από την ανταλλαγό απόψεων, για μια ακόμη φορά δεν δόθηκαν 
απαντήςεισ ςτα ςημαντικά ζητήματα που τέθηκαν και δεν υπήρξαν δεςμεύςεισ 
από την πλευρά του Υπουργείου. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι η πολιτική που 
ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείασ και φυςικά η κυβέρνηςη είναι ςυνυφαςμένη 
με τουσ ςκληρούσ περιοριςμούσ και τισ περικοπέσ των μνημονίων.  

            Από τη ςυζότηςη που ϋγινε παραθϋτουμε τισ «απαντόςεισ» που δόθηκαν 
ςτα αιτόματα του κλϊδου: 

•        «Πρϋπει να τελειώνει η εφαρμογό των μνημονύων ςτην εκπαύδευςη», 
ςύμφωνα με τον Κ. Υπουργό. 

•           Έχει δημιουργηθεύ επιτροπό για τα οικονομικϊ τησ εκπαύδευςησ, από 
την οπούα καταγρϊφονται οι δαπϊνεσ ώςτε να μελετηθούν και να υπϊρξει 
ςυνεννόηςη κυβϋρνηςησ και κομμϊτων για τη χϊραξη πολιτικόσ για το θϋμα. Το 
όλο εγχεύρημα ϋχει προπτικό τριετύασ.  

•    Η αξιολόγηςη ςε πρώτο χρόνο θα εύναι αξιολόγηςη όλων των 
ςτελεχών τησ εκπαύδευςησ (προώςτϊμενεσ/οι νηπιαγωγεύων, δημοτικών 
ςχολεύων, υποδιευθυντϋσ, διευθυντϋσ ςχολεύων και ςχολικού ςύμβουλοι) και 
αυτοαξιολόγηςη των ςχολικών μονϊδων. Η δϋςμευςη για αξιολόγηςη ϋχει 
υπογραφεύ από την Κυβϋρνηςη από τον Ιούνιο του 2015. Ο κ. Υπουργόσ δόλωςε 
ότι ο τρόποσ υλοπούηςησ θα προκύψει ϋπειτα από διϊλογο με τισ Ομοςπονδύεσ 
και αναγνωρύζει ότι θα πρϋπει προηγουμϋνωσ να καταργηθεύ το υφιςτϊμενο 
θεςμικό πλαύςιο (Ν.3848 και Π.Δ. 152).   

•    Η πολιτικό ηγεςύα δεν εύναι ςε θϋςη να ανακοινώςει χρονοδιϊγραμμα και 
αριθμό μόνιμων διοριςμών. Γύνονται προςπϊθειεσ να ιςχύςει και για την 
επόμενη ςχολικό χρονιϊ το υπϊρχον ςύςτημα πρόςληψησ αναπληρωτών και 
θα ανούξει ςυζότηςη για ςύςτημα διοριςμών και προςλόψεων, το οπούο 
ςύμφωνα με τη γνώμη του Υπουργού, θα πρϋπει να ςϋβεται την προώπηρεςύα 



των αναπληρωτών αλλϊ να δύνει και ελπύδεσ διοριςμού ςε όςουσ δεν ϋχουν 
καθόλου εργαςτεύ. 

•     Ο κ. Υπουργόσ δόλωςε ότι «πρϋπει να δούμε το θϋμα των δικαιωμϊτων των 
αναπληρωτών», χωρύσ και εδώ να δεςμευτεύ για κϊτι ουςιαςτικό. 

•      Σχετικϊ με το ολοόμερα νηπιαγωγεύα και δημοτικϊ, θα γύνει αποτύμηςη τησ 
λειτουργύασ τουσ δύχωσ αυτό να ςημαύνει απαραύτητα και κινόςεισ ςτην 
κατεύθυνςη που θϋτει η Δ.Ο.Ε.. Η πολιτικό ηγεςύα δόλωςε πωσ διαφαύνεται 
θετικό εξϋλιξη ςτο αύτημϊ μασ για προςμϋτρηςη τησ ώρασ τησ ςύτιςησ ςε όλουσ 
όςουσ εμπλϋκονται. 

•   Αυτό τη ςτιγμό το Υπουργεύο δεν ανούγει ζότημα ανακατϊταξησ των 
οργανικών θϋςεων, ιδιαύτερα μετϊ την κατϊργηςη του δαςκϊλου, υπεύθυνου 
του Ολοόμερου. Αποτελεύ όμωσ ϋνα θϋμα που δημιουργεύ φόβουσ, όπωσ 
δηλώθηκε, για το μϋλλον 

•    Γύνεται προςπϊθεια για επανεκκύνηςη διαδικαςιών επιμόρφωςησ μϋςω 
ενόσ εθνικού ςυςτόματοσ επιμόρφωςησ. Δεν δόθηκε καμύα απϊντηςη εϊν θα 
εύναι εκτόσ ωραρύου των εκπαιδευτικών. 

•     Τα ζητόματα που ςχετύζονται με τισ μετατϊξεισ και την απόδοςη οργανικών 
ςυςχετύςτηκαν ϊμεςα με τισ εκκρεμεύσ αποφϊςεισ δικαςτηρύων και του ΣτΕ, 
ενώ δηλώθηκε πωσ όταν λόξουν αυτϋσ οι διαδικαςύεσ υπϊρχει ςχεδιαςμόσ για 
την απόδοςη οργανικών θϋςεων, δύχωσ πϊντωσ να γύνει ξεκϊθαροσ ο τρόποσ με 
τον οπούο θα αντιμετωπιςτεύ το θϋμα των ςυναδϋλφων των κοινών 
ειδικοτότων (κυρύωσ ΠΕ 11) των οπούων οι αιτόςεισ μετϊθεςησ δεν εύχαν 
ικανοποιηθεύ το 2013 με το αιτιολογικό τησ μη ύπαρξησ οργανικών θϋςεων. Σε 
κϊθε περύπτωςη δηλώθηκε πωσ θα υπϊρξει ςυμμόρφωςη προσ την απόφαςη 
των δικαςτηρύων. Στο ερώτημα τι θα ςυμβεύ ςτην περύπτωςη τησ δικαςτικόσ 
δικαύωςησ και ςτην πιθανότητα ενδεχόμενων μελλοντικών υπεραριθμιών, 
δηλώθηκε ότι θα ακολουθηθεύ η διαδικαςύα που προβλϋπεται. 

•    Ωσ προσ την Ειδικό Αγωγό δεν απαντόθηκε πειςτικϊ το ζότημα των 
αποςπαςματικών και αρνητικών ρυθμύςεων ςτισ οπούεσ προχωρϊ ςυνεχώσ το 
Υπουργεύο.  

•    Τϋθηκε από τον κ. Υπουργό το θϋμα τησ ανϊγκησ να ςυζητόςουμε για το 
περιεχόμενο τησ εκπαύδευςησ κϊτι που ϋχει θϋςει και η Δ.Ο.Ε. πολλϋσ φορϋσ ςτο 
παρελθόν, χωρύσ να τεθεύ κανϋνα απολύτωσ χρονοδιϊγραμμα. 

•    Για το ζότημα, τϋλοσ, τησ επιλογόσ ςτελεχών εκπαύδευςησ, το Υπουργεύο 
παρουςιϊςτηκε ανϋτοιμο ςτο να μασ επικοινωνόςει κϊποιο ςχϋδιο και κϊποιο 
προγραμματιςμό ενώ παρϊλληλα φϊνηκε ότι οι αποφϊςεισ που θα ληφθούν 
θα εξαρτηθούν από την πολυθρύλητη απόφαςη του ΣτΕ για τισ επιλογόσ των 
διευθυντών ςχολικών μονϊδων.  

 

          Στη ςυζότηςη που ακολούθηςε με τον Γενικό Γραμματϋα, το Δ.Σ. τησ 
Δ.Ο.Ε. ενημερώθηκε ςχετικϊ με τον ςχεδιαςμό του Υπουργεύου για το ζότημα 
τησ ϋνταξησ των προςφυγόπουλων ςτο εκπαιδευτικό ςύςτημα. Από την 
πλευρϊ του Υπουργεύου παρουςιϊςτηκε μια εξωραώςμϋνη εικόνα. Η δικό μασ 
εκτύμηςη εύναι εντελώσ αντύθετη. Από ϊποψη επιτελικού ςχεδιαςμού η 
κατϊςταςη βρύςκεται κυριολεκτικϊ ςτο μηδϋν. Η προςχολικό αγωγό δεν 
υπϊρχει ωσ προοπτικό παρϊ μόνον ςε ελϊχιςτεσ περιπτώςεισ. Οι τϊξεισ 
Υποδοχόσ δεν λειτουργούν ςτη ςυντριπτικό τουσ πλειοψηφύα. Οι εκπαιδευτικού 
που προςλαμβϊνονται και οι οπούοι θα πρϋπει να προϋρχονται αποκλειςτικϊ 



και μόνον από τον ενιαύο πύνακα αναπληρωτών θα πρϋπει να εργϊζονται με 
πλόρεσ και όχι μειωμϋνο ωρϊριο. Δεν αναφϋρθηκε, αν και το ρωτόςαμε πολλϋσ 
φορϋσ, η ύπαρξη κϊποιου ςχεδύου ιςοκατανομόσ των προςφυγόπουλων ςτα 
ςχολεύα. Η ςτϋγαςη των προςφύγων όταν φεύγουν από τα κϋντρα υποδοχόσ 
εύναι θϋμα του Υπουργεύου μεταναςτευτικόσ πολιτικόσ και τησ Ύπατησ 
Αρμοςτεύασ του ΟΗΕ. Ακόμη πιο ανηςυχητικό εύναι το ότι δεν υπϊρχει καμύα 
ςκϋψη ςχετικϊ με το τι θα γύνει με τουσ χιλιϊδεσ ανθρώπουσ υο βρύςκονται 
κϊτω από ϊθλιεσ ςυνθόκεσ ςτα νηςιϊ του Αιγαύου.  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θεωρεύ πωσ η πολιτικό ηγεςύα δεν ϋδωςε 
ικανοποιητικό απϊντηςη ςε κανϋνα από τα ζητόματα που θϋςαμε. Το 
Υπουργεύο οφεύλει να απαντόςει πειςτικϊ και όχι με τη διατύπωςη καλών 
προθϋςεων ςε «καυτϊ» ζητόματα όπωσ η ανεργύα που μαςτύζει τουσ νϋουσ 
εκπαιδευτικούσ καθώσ και η ποιοτικό υποβϊθμιςη του δημόςιου ςχολεύου εξ 
αιτύασ τησ πολιτικόσ τησ κυβϋρνηςησ. Η υποβαθμιςμϋνη από την πολιτεύα 
δημόςια εκπαύδευςη εύναι ϋνα καζϊνι που βρϊζει και τα ευχολόγια δεν 
αποτελούν λύςη των προβλημϊτων. Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θα ςυνεχύςει να 
αναδεικνύει όλα τα ζητόματα απαιτώντασ ϊμεςεσ λύςεισ, ςτην κατεύθυνςη τησ 
υπερϊςπιςησ του δημόςιου ςχολεύου, των δικαιωμϊτων των εκπαιδευτικών 
και των μορφωτικών αναγκών των μαθητών. 
 

 
 


