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Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.
ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-6-2016

Συνάντηση με τον διευθυντή του γραφείου του Υπουργού Παιδείας κ. Κατσαρό είχε το Δ.Σ.
της Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο της κινητοποίησης στο Υπουργείο Παιδείας που πραγματοποίησαν οι
εκπαιδευτικοί της Π.Ε. την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθεσε για μια ακόμη φορά τα επείγοντα ζητήματα αυτής της περιόδου και
συγκεκριμένα:
•
•
•
•
•
•
•
•

Την άμεση πραγματοποίηση όλων των μόνιμων διορισμών που έχει ανάγκη η
εκπαίδευση και υποσχόταν ο Υπουργός μέχρι πριν λίγο χρονικό διάστημα.
Του άμεσου μόνιμου διορισμού όλων των αναπληρωτών γενικής και ειδικής αγωγής.
Να μην υπάρξει καμία απόλυση αναπληρωτή, να μην βρεθεί κανείς εκπαιδευτικός στην
ανεργία.
Να μην υπάρξει καμία παρακράτηση μισθού για τους αναπληρωτές.
Την απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης για το φερόμενο ως «Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου
Δημοτικού Σχολείου».
Την απόσυρση της διάταξης που ψηφίστηκε για τα νηπιαγωγεία.
Την απόδοση των οργανικών θέσεων στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
Τον ακριβή προσδιορισμό του αριθμού των αναπληρωτών που θα προσληφθούν για το
σχ. έτος 2016 – 2017 και την πρόσληψή τους σε μία φάση.
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Οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν μας ικανοποιούν σε καμία περίπτωση αλλά αντίθετα
μεγαλώνουν το χάσμα ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και Υπουργείο, αφού έγινε σαφές από την
πλευρά του διευθυντή του γραφείου του Υπουργού Παιδείας, ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση
στην πολιτική ηγεσία να αποσύρει τις ρυθμίσεις που οδηγούν σε υποβάθμιση του δημόσιου
δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου, πλήττουν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και
οδηγούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς, με αρπαγή μάλιστα του τελευταίου μισθού της χρονιάς, στην
ανεργία.
Ειδικά για το θέμα που έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες, την παρακράτηση, δηλαδή, της
μισθοδοσίας του Ιουνίου των αναπληρωτών συναδέλφων μας στην οποία καλούνται να
προχωρήσουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έπειτα από τις σχετικές οδηγίες που έλαβαν από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, η απάντηση ότι είναι αρμοδιότητα του
Υπουργείου Οικονομικών και ότι το Υπουργείο Παιδείας καταβάλει προσπάθειες να αποτραπεί,
δεν έχει να πει απολύτως τίποτα στους εκπαιδευτικούς που κινδυνεύουν να βρεθούν
απλήρωτοι και αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας ταυτόχρονα. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τόνισε
ότι μια τέτοια διαδικασία δεν είναι σύννομη (κάτι που ειπώθηκε και στη συζήτηση μεταξύ των
νομικών υπηρεσιών Δ.Ο.Ε. και Υπουργείου), τόνισε, επίσης, ότι η μόνη λύση είναι η άμεση
νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος και κατέθεσε και πρόταση για τον τρόπο που αυτό μπορεί
να γίνει.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έκανε για μια ακόμη φορά σαφές ότι δεν αποδέχεται τις αντιεκπαιδευτικές
και παράνομες ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας.
Η κυνική αναφορά εκ μέρους του Υπουργείου ότι οι αναπληρωτές που θα εργαστούν την
επόμενη χρονιά θα είναι «περίπου» 20.000 τη στιγμή που τα κενά, με βάση τα στοιχεία του
ίδιου του Υπουργείου, αναμένεται να είναι περίπου 27.000 επιβεβαιώνει, δυστυχώς, τους
φόβους που έχουμε εκφράσει ότι το ξεκίνημα της νέας χρονιάς θα είναι συνυφασμένο με τις
απολύσεις χιλιάδων συναδέλφων μας.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα συνεχίσει να αναδεικνύει όλα τα παραπάνω ζητήματα και να παλεύει για
την απόσυρση όλων των ρυθμίσεων (κάτι που θα αποτελέσει και κεντρικό αίτημα της 85ης Γ.Σ.
του Κλάδου) με γνώμονα την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και του δικαιώματος στην
εργασία όλων των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτό, δίχως επικίνδυνους μεταξύ τους
διαχωρισμούς.
Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ξεσηκωνόμαστε και
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

