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  Αθήνα 24/7/2015 

Προς  

1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

2. Μ.Μ.Ε.  

  

                                                                     ∆ελτίο Τύπου 

Συνάντηση του ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. 

 µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Κουράκη 

  

Στη σηµερινή συνάντηση του ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. 
Κουράκη διαπιστώθηκε για µια ακόµη φορά ότι η συνέχιση της εφαρµογής των 
µνηµονιακών πολιτικών στην εκπαίδευση οδηγεί στη διάλυσή της και κάνει αµφίβολη ακόµη 
και τη στοιχειώδη λειτουργία των σχολείων στη νέα σχολική χρονιά πλήττοντας  (επί της 
ουσίας) τα µορφωτικά δικαιώµατα των µαθητών.  

            Οι απαντήσεις που έδωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός στο ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. ήταν 
γενικόλογες και δεν περιελάµβαναν καµία δέσµευση.  

            Συγκεκριµένα, όλα τα σηµαντικά ζητήµατα που έθεσε το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. (διορισµοί, 
προσλήψεις αναπληρωτών, κατάργηση των νόµων της αξιολόγησης, δηµιουργία οργανικών 
θέσεων ειδικοτήτων- µετατάξεις, πειθαρχικό δίκαιο, συνταξιοδοτικά θέµατα, ειδική αγωγή, 
προσχολική αγωγή, αναµοριοδότηση σχολικών µονάδων...)  οι «απαντήσεις» που δόθηκαν 
ήταν οι παρακάτω: 

• ∆εν είναι σε θέση το Υπουργείο να προσδιορίσει τον αριθµό και το χρόνο 
πραγµατοποίησης µόνιµων διορισµών. ∆εν έχει εξασφαλιστεί ακόµη καµία πίστωση 
για µόνιµους διορισµούς.  

• Οι προσλήψεις αναπληρωτών θα γίνουν «κατ' ανάγκη» µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία (Νόµος Λοβέρδου 4283/14). Παρά το γεγονός ότι ασκήθηκε πίεση από το 
∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. ώστε να βρεθεί νοµοθετική λύση (π.χ. τροπολογία) για προσλήψεις 
µε βάση τις αποφάσεις του κλάδου, η απάντηση ήταν ότι τα χρονικά περιθώρια δεν 
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επιτρέπουν την άµεση ψήφιση του Πολυνοµοσχεδίου (που περιλαµβάνει τις σχετικές 
ρυθµίσεις) ενώ δεν υπάρχει κατατεθειµένο νοµοσχέδιο στο οποίο θα µπορούσαν να 
ενσωµατωθούν οι ρυθµίσεις. Ο Υπουργός δήλωσε ότι υιοθέτησε στο µεγαλύτερο 
µέρος τους τις αποφάσεις του ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. και της 84ης Γ.Σ. του κλάδου. Το ∆.Σ. 
ζήτησε πριν τη διαδικασία των δηλώσεων των αναπληρωτών να ανακοινωθούν οι 
πίνακες µε τα µόριά τους και τα κενά ανά περιοχή καθώς και να γίνουν οι προσλήψεις 
σε µια φάση. Αξίζει, βέβαια, να σηµειωθεί ότι ούτε οι πιστώσεις για προσλήψεις 
αναπληρωτών έχουν εξασφαλιστεί ακόµη.  

• ∆εν είναι ακόµη σαφές το αν και πόσες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων 
θα συσταθούν. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι οι µετατάξεις όπως έχουν 
πραγµατοποιηθεί συνεχίζουν να ισχύουν και ότι µόνο δυνατότητα εθελοντικής 
ανάκλησης µπορεί να υπάρξει. Οι όποιες θέσεις, σε πιθανή πραγµατοποίηση 
µεταθέσεων, θα διεκδικηθούν µε τους ίδιους όρους από όλους.  

• Στο ζήτηµα της αξιολόγησης δήλωσε ότι το Πολυνοµοσχέδιο (µε το οποίο καταργείται 
το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο) θα κατατεθεί στη Βουλή µόλις ολοκληρωθεί και η 
επεξεργασία των οικονοµικών δεδοµένων, µε πιθανό χρόνο ψήφισής του το τέλος 
Αυγούστου- αρχές Σεπτεµβρίου.  

• Σε ότι αφορά τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ δηλώθηκε ότι θα γίνει 
προσπάθεια να πραγµατοποιηθούν το συντοµότερο δυνατόν.  

Ο κλάδος θα πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση για να αντιµετωπίσει τις δυσµενείς 
επιπτώσεις της εφαρµογής των µνηµονιακών πολιτικών στην εκπαίδευση. 

  

Από τη ∆.Ο.Ε. 

 


