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Αθήνα 3/12/2017
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Η συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον Υπουργό Παιδείας την Παρασκευή 1/12/2017.
Στον απόηχο της μεγάλης συγκέντρωσης της 24/11 για την προσχολική αγωγή. Οι
«δεσμεύσεις» και οι «πιέσεις».
Μια εβδομάδα μετά την μεγάλη συγκέντρωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης (24/11) με κυρίαρχο αίτημα τη θεσμοθέτηση της δίχρονης, δημόσιας, δωρεάν
υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο δημόσιο νηπιαγωγείο,
πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δεν αρκέστηκε στο να θέσει μόνο το παραπάνω αίτημα αλλά έθεσε, για
μια ακόμη φορά, το σύνολο των σοβαρών ζητημάτων που ταλανίζουν τους εκπαιδευτικούς
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ζητώντας τις απαντήσεις του κυρίου Υπουργού.
Συγκεκριμένα:
Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση
Ο κ. Γαβρόγλου επανέλαβε τη δέσμευσή του (δίχως να κρύβει την «ενόχλησή» του εξ αιτίας
του ότι η Δ.Ο.Ε. δείχνει δυσπιστία απέναντί του) για θεσμοθέτηση της δίχρονης, δημόσιας,
δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο δημόσιο νηπιαγωγείο, από
νηπιαγωγούς. Είπε ότι η θεσμοθέτηση θα γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα και η
εφαρμογή θα αρχίσει από την επόμενη σχολική χρονιά. Παρά το γεγονός ότι η θεσμοθέτηση
θα αφορά το σύνολο, η εφαρμογή θα ξεκινήσει από 205 περιοχές όπου υπάρχει η δυνατότητα
της φοίτησης του συνόλου των προνηπίων και πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός τριετίας.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί ότι για να έχει θετικό πρόσημο η θεσμοθέτηση θα πρέπει να
ορίζεται εξ αρχής η δέσμευση για καθολική, υποχρεωτική εφαρμογή και να διασφαλίζονται οι
προϋποθέσεις τήρησής της. Η διεκδίκηση της θεσμοθέτησης με κάθε μέσο και μορφή αγώνα
θα συνεχιστεί με αυξανόμενη ένταση μέχρι τη στιγμή της ψήφισης του σχετικού
νομοθετήματος από τη Βουλή.
Κάναμε, παράλληλα, σαφές ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτούμε τη
συγχώνευση των Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας των Α.Τ.Ε.Ι. με τα Τμήματα Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία των Α.Ε.Ι., στηρίζοντας, όμως, το αίτημα για αναβάθμιση

των παρεχόμενων σε αυτά σπουδών. Τονίσαμε, επίσης, ότι οι αιτιάσεις – εκβιασμοί της
Κ.Ε.Δ.Ε. ότι αν υλοποιηθεί η δέσμευση για θεσμοθέτηση της δίχρονης, δημόσιας, δωρεάν
υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο δημόσιο νηπιαγωγείο πρόκειται να
κλείσουν βρεφονηπιακοί σταθμοί, είναι απόλυτα αβάσιμοι, αφού, σκόπιμα, αποκρύπτουν το
γεγονός ότι χιλιάδες αιτήσεις για ένταξη παιδιών ηλικίας μικρότερης των 4 ετών στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς των Δήμων, δεν ικανοποιούνται κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα οι
οικογένειες να ωθούνται αναγκαστικά στις ιδιωτικές δομές φροντίδας.
Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης αναφερθήκαμε και στον προβληματισμό μας σχετικά με
τις διεργασίες που γίνονται στο χώρο των Παιδαγωγικών Τμημάτων καθώς και για το θέμα
της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Πέρα από το αυτονόητο (που δεν
αμφισβητείται) της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των αποφοίτων των
Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής και Προσχολικής, τονίσαμε ότι για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
είναι απαραίτητο η συζήτηση να μην ανοίξει την «πόρτα» για αμφισβήτηση του διακριτού
καθορισμού των βαθμίδων της εκπαίδευσης και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών που
εργάζονται σε αυτές. Με πολύ απλά λόγια, 4-6 δημόσιο υποχρεωτικό νηπιαγωγείο με
νηπιαγωγούς, 6-12 δημοτικό σχολείο με τους δασκάλους και τις υφιστάμενες σήμερα
ειδικότητες, 12-18 με τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας. Στο ζήτημα αυτό θα
επανέλθει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Οι πιέσεις των «θεσμών» για αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, του αριθμού των
μαθητών στις τάξεις και εφαρμογή της αξιολόγησης
Το ζήτημα αυτό που απασχόλησε τον Τύπο και δημιούργησε τεράστια αναστάτωση στους
εκπαιδευτικούς συζητήθηκε έντονα.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έκανε σαφές ότι αίτημά μας είναι η μείωση του ωραρίου των
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ίδιο επίπεδο με των εκπαιδευτικών της
δευτεροβάθμιας. Αποδεικνύεται, άλλωστε, στατιστικά ότι το ωράριό μας είναι μεγαλύτερο
από τον Μέσο Όρο των χωρών της Ε.Ε. (η δε αντιστοίχιση του με τις αποδοχές μας είναι
τραγική) ενώ είναι πολύ νωπή (καλοκαίρι 2016) η αύξηση ωραρίου που επιβλήθηκε στις –
στους συναδέλφους νηπιαγωγούς. Αναφέραμε, επίσης, την απαράδεκτη αντιμετώπιση από
πλευράς ωραρίου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών της Π.Ε. (των οποίων ο φόρτος
γραφειοκρατικής εργασίας είναι εξαιρετικά μεγάλος) σε σχέση όχι μόνο με τους συναδέλφους
της Δ.Ε. αλλά, κυρίως, με τις δυσχέρειες που επιφέρει στην άσκηση του παιδαγωγικού τους
έργου. Οποιαδήποτε, επομένως, κίνηση για αύξηση του ωραρίου θα αποτελέσει για τον
κλάδο αιτία πολέμου.
Σχετικά με τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, ο αριθμός των 25 παιδιών είναι, με βάση
τις συνθήκες που επικρατούν στο ελληνικό σχολείο και τις παιδαγωγικές ανάγκες, εξαιρετικά
υψηλός. Οι λογιστικού τύπου και απλοϊκές αναλύσεις που αγνοούν ηθελημένα την ιδιομορφία
των νησιών και των δυσπρόσιτων περιοχών, εμφανίζοντας μια ψευδή εικόνα του αριθμού
των μαθητών ανά τμήμα, είναι απαράδεκτες κι έχουν συγκεκριμένη στόχευση. Το αίτημά
μας για 20 μαθητές στα τμήματα του Δημοτικού σχολείου και 15 στου Νηπιαγωγείου είναι
απόλυτα τεκμηριωμένο παιδαγωγικά. Θυμίζουμε ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, κατά την

επίσκεψή του τον περασμένο Μάιο στο Υπουργείο Παιδείας, είχε δεσμευτεί για 22, έστω,
μαθητές ανά τμήμα σε βάθος τριετίας.
Για την αξιολόγηση οι θέσεις του κλάδου έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα και είναι
γνωστές. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για κατάργηση του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης
– χειραγώγησης (κάτι που ακόμη δεν έχει κάνει) ενώ ο κ. Υπουργός έχει δεσμευτεί για μη
εφαρμογή ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Η Δ.Ο.Ε. απαιτεί την τήρηση των
δεσμεύσεων.
Ο κ. Γαβρόγλου επιβεβαίωσε τα περί ασφυκτικής πίεσης των «θεσμών», των οποίων οι
απαιτήσεις είναι προσανατολισμένες στο πνεύμα του υφιστάμενου μνημονίου, των
εκθέσεων και των «καλών πρακτικών» του Ο.Ο.Σ.Α.
Σε σχέση με το ωράριο απάντησε ότι «η πολιτική της κυβέρνησης είναι να μην αυξηθεί το
ωράριο εργασίας». Είπε ότι ο αριθμός των 25 μαθητών ανά τμήμα έχει «κλειδώσει» με βάση
τα όσα ορίζονται στο Π.Δ. 79/2017, ενώ για την αξιολόγηση επανέλαβε ότι είναι ενάντιος στην
ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμά ότι η συζήτηση για τα παραπάνω ζητήματα θα συνεχιστεί
(άλλωστε το βράδυ της Παρασκευής ο Κ. Γαβρόγλου επρόκειτο να συναντηθεί και πάλι με
τους εκπροσώπους των «θεσμών») και, σίγουρα, δεν έχει λήξει. Δεν υπάρχουν περιθώρια
εφησυχασμού καθώς η κυβέρνηση έχει πολλές φορές υπαναχωρήσει σε βασικές της
δεσμεύσεις.
Ο κλάδος θα βρίσκεται σε επαγρύπνηση γιατί είναι σίγουρο ότι θα γίνει προσπάθεια
επιβολής δυσμενών ρυθμίσεων. Πρέπει να μας βρουν δυναμικά απέναντί τους.

Μόνιμοι διορισμοί - Δικαιώματα αναπληρωτών – προσλήψεις αναπληρωτών για την
παράλληλη στήριξη - υποχρεωτικές υπερωρίες αναπληρωτών ολιγοθεσίων – βεβαιώσεις
αναπληρωτών για τη συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων
Για μια ακόμη φορά ο κ. Υπουργός δεν ήταν σε θέση να απαντήσει στο αίτημα της Δ.Ο.Ε.
για την άμεση πραγματοποίηση των χιλιάδων μόνιμων διορισμών που έχει ανάγκη η
εκπαίδευση και να ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα και αριθμό μόνιμων διορισμών. Φυσικό
επόμενο να μην ανοίγει ακόμη την κουβέντα για σύστημα διορισμών αλλά να ανακοινώνεται
στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών και την επόμενη χρονιά θα
πραγματοποιηθούν με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Οι υπηρεσιακοί παράγοντες, που ήταν παρόντες, ανακοίνωσαν πως μετά τις τελευταίες
προσλήψεις αναπληρωτών έχει κλείσει ο κύκλος προσλήψεων (εκτός, φυσικά, των έκτακτων
αναγκών) ο οποίος, κατά το Υπουργείο, είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο περσινό. Στην
πίεση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να ανακοινωθεί ο συνολικός αριθμός προσλήψεων (γενικής και
ειδικής αγωγής) που αφορά την πρωτοβάθμια, δεν υπήρξε δυνατότητα απάντησης
(δεσμεύτηκαν ότι θα μας δώσουν τους σχετικούς πίνακες στο επόμενο χρονικό διάστημα).

Το Δ.Σ. τόνισε ότι εκτιμά ότι υπάρχει (με βάση τα όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση του
Αυγούστου) ικανός αριθμός προσλήψεων που μπορεί να διατεθεί για την παράλληλη στήριξη
όπου πραγματικά επικρατεί χάος, αφού η κατανομή γίνεται με απαράδεκτο τρόπο. Οι
δυσλειτουργίες αποδόθηκαν από την πλευρά του Υπουργείου στους κακούς χειρισμούς όσων
εμπλέκονται στη διαδικασία (ΚΕΔΔΥ, Σχ. Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής, Διευθυντές Εκπαίδευσης)
ενώ θετική απάντηση για επιπλέον προσλήψεις στην παράλληλη στήριξη δεν δόθηκε.
Καμία θετική απάντηση δεν υπήρξε και στο αίτημά μας για δικαιώματα στους αναπληρωτές
συναδέλφους μας αντίστοιχα των μονίμων. Η επίκληση σε διαφορετικό καθεστώς (ΙΚΑ κλπ.)
δεν είναι για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σοβαρή και επαρκής απάντηση και απαιτούμε από το
Υπουργείο να εξετάσει το ζήτημα άμεσα και σοβαρά.
Ο κ. Υπουργός διαβεβαίωσε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ότι θα ρυθμιστεί το θέμα της καταβολής των
(δεδουλευμένων αλλά και στη συνέχεια) υποχρεωτικών υπερωριών στους αναπληρωτές
συναδέλφους μας που υπηρετούν σε ολιγοθέσια σχολεία.
Το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο του να ζητούν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από τους
πρωτοβάθμιους Συλλόγους βεβαιώσεις για τη συμμετοχή των αναπληρωτών ΕΣΠΑ στις
Γενικές Συνελεύσεις αποδόθηκε, από την πλευρά του Υπουργείου, σε «ατυχείς» πρωτοβουλίες
κάποιων Διευθυντών Εκπαίδευσης που επιδεικνύουν υπερβάλλοντα ζήλο. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
καλεί τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών όλης της χώρας να αρνούνται την έκδοση βεβαιώσεων
και, φυσικά, την παράδοση καταστάσεων συμμετοχής στις Γ.Σ. στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Οι διαδικασίες του συνδικάτου δεν υπόκεινται στη δικαιοδοσία της διοίκησης.

Οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθεσε για μια ακόμη φορά το ζήτημα. Η απάντηση που δόθηκε από την
πλευρά του Υπουργείου, ήταν ότι η απόδοση οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες
πρόκειται να γίνει. Για τις περισσότερες ειδικότητες υπάρχει ετοιμότητα αλλά αναζητείται
ακόμη η πιο πρόσφορη λύση για τους συναδέλφους της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας.
Το Δ.Σ. της ΔΟ.Ε. θα επανέλθει, απαιτώντας συγκεκριμένες και ταχύτερες κινήσεις από την
πολιτική ηγεσία ώστε να μπει τέλος στην ατέρμονη ταλαιπωρία των συναδέλφων μας.

Σχολικά γεύματα
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθεσε όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην υλοποίηση αυτής
της προσπάθειας και ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση οι εκπαιδευτικοί δεν αναλαμβάνουν
την ευθύνη του ποιοτικού ελέγχου των γευμάτων. Η συζήτηση που ακολούθησε επιβεβαίωσε,
αν μη τι άλλο, την ορθότητα της στάσης που έχουμε υιοθετήσει και την οποία καλούμε τους
συναδέλφους να υιοθετήσουν.

Σχέδιο για τις υποστηρικτικές δομές
Θέσαμε υπόψη της πολιτικής ηγεσίας σειρά προβληματισμών σχετικά με το ασαφές και
ελλιπέστατο σχέδιο το οποίο έχει παρουσιαστεί από το Υπουργείο. Οι διευκρινήσεις που
δόθηκαν σίγουρα δεν είναι επαρκείς και δεν ικανοποιούν το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. το οποίο θα
συνεδριάσει το επόμενο διάστημα και θα προχωρήσει σε ανακοίνωση επί του θέματος.

Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθεσε το ζήτημα της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων για το
οποίο ενώ έγινε ένας ευρύς κύκλος συζητήσεων τηρείται από την πλευρά του Υπουργείου
σιγή.
Η απάντηση που δόθηκε είναι ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί
σχέδιο στο ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ ενώ πρόκειται να δοθεί, για συζήτηση, στις εκπαιδευτικές
ομοσπονδίες και σχέδιο για τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών.

Ελευθερία άσκησης συνδικαλιστικής δράσης
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για υπηρεσιακό έγγραφο του
Υπουργείου με το οποίο, εσφαλμένα, εμφανίζεται ότι το θέμα της διευκόλυνσης της άσκησης
της συνδικαλιστικής δράσης των εκλεγμένων μελών στα Δ.Σ. ρυθμίζεται αποκλειστικά από
τις διατάξεις του Ν.4472/2017. Η απαράδεκτη και εκτός νομικού πλαισίου αυτή απάντηση
«αγνοεί» τόσο την σχετική εγκύκλιο με αρ.οικ.24135/458/25.05.2017 (ΑΔΑ:7ΓΥΩ465Θ1Ω-ΚΒΓ)
του Υπουργείου Εργασίας επί του συγκεκριμένου ζητήματος όσο και την με αριθμό 8/5-10-2017
ομόφωνη απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής προστασίας συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων του Πρωτοδικείου Αθηνών, από την οποία προκύπτει κατηγορηματικά ότι οι
συνδικαλιστικές άδειες στο Δημόσιο είναι με αποδοχές.
Ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν άμεσα κινήσεις αποκατάστασης από την
πλευρά του Υπουργείου.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμά ότι η συνάντηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι, συνολικά, απέδωσε
θετικά αποτελέσματα αφού για μια σειρά εξαιρετικά σοβαρών ζητημάτων (μόνιμοι διορισμοί,
δικαιώματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλπ.) δεν υπήρξε ικανοποίηση των αιτημάτων
μας. Με ιδιαίτερη ανησυχία θα παρακολουθούμε την εξέλιξη των απαιτήσεων (όπως
εμφανίζεται) των «θεσμών» για τα ζητήματα του ωραρίου, του αριθμού των μαθητών ανά
τμήμα και την εφαρμογή της αξιολόγησης, με δεδομένες και τις δεσμεύσεις για τα
συγκεκριμένα θέματα που έχει υπογράψει η κυβέρνηση με την δεύτερη αξιολόγηση,
καλώντας τον κλάδο σε αγωνιστική ετοιμότητα για άμεση αντίδραση στην όποια δυσμενή
εξέλιξη.

Σε σχέση, τέλος, με το ζήτημα της θεσμοθέτησης της δίχρονης, δημόσιας, δωρεάν
υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο δημόσιο νηπιαγωγείο, οι θετικές
δεσμεύσεις του κ. Υπουργού θα πρέπει να αποτυπωθούν σε νομοθέτημα, άμεσα. Αυτό θα
αποτελέσει και το κρίσιμο κριτήριο.
Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα συνεχίσουν να δίνουν καθημερινά τον
αγώνα στα σχολεία και στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την προάσπιση της δημόσιας
εκπαίδευσης.

