
 

 

Αθόνα, 3 Μαρτύου 2015 

 

ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ Δ.. ΣΗ Δ.Ο.Ε  

ΜΕ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Η ΕΚΥΡΑΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΟΘΕΕΩΝ 

ΔΕΝ ΕΥΕΡΕ ΣΙ ΠΟΛΤΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

Πλόρησ εκφρϊςεων καλόσ θϋληςησ και διαπιςτώςεων για ςυμφωνύα απόψεων, από την 

πλευρϊ τησ πολιτικόσ ηγεςύασ του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., υπόρξε η ςημερινό ςυνϊντηςη με το Δ.Σ. τησ 

Δ.Ο.Ε.. Καλϋσ προθϋςεισ οι οπούεσ δεν οδόγηςαν ςτισ πολυαναμενόμενεσ απαντόςεισ που θα 

ϋδιναν βαθιϋσ ανϊςεσ ςε ϋναν Κλϊδο που ϋχει ταλαιπωρηθεύ πϊρα πολύ τόςο από τισ 

μνημονιακϋσ πολιτικϋσ όςο και από τισ αποφϊςεισ του Υπουργεύου Παιδεύασ όλα τα 

προηγούμενα χρόνια. 

  Στην αρχό τησ ςυνϊντηςησ ο κ. Υπουργόσ Παιδεύασ θϋληςε να ξεκαθαρύςει ότι ςτισ 

δηλώςεισ του περύ ιδιωτικών και δημόςιων ςχολεύων δεν υπόρχε διϊςταςη υποβϊθμιςησ 

του ϋργου των εκπαιδευτικών τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ και εξόρε το ϋργο των 

εκπαιδευτικών τησ Π.Ε. 

  Αναφϋρθηκε ςτουσ αρχικούσ περιοριςμούσ που αντιμετωπύζει η πολιτικό ηγεςύα ςτην 

ϊςκηςη του ϋργου τησ (Πόροι, θϋςεισ και καθεςτώσ απαςχόληςησ) καθώσ και ςτη ςκληρό 

οικονομικό ςυγκυρύα του τετραμόνου που διανύουμε αλλϊ και ςτην πρόθεςό τησ να 

επιλύςει τα προβλόματα τησ Παιδεύασ. 

Σο Δ.. τησ Διδαςκαλικόσ Ομοςπονδύασ ϋθεςε αναλυτικϊ όλα τα ζητόματα που ταλανύζουν 

την Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη και τουσ λειτουργούσ τησ ςε μια εκτεταμϋνη ςυζότηςη με τον 

αρμόδιο, Αναπληρωτό Υπουργό Παιδεύασ κ. Κουρϊκη. 

 Αρχικϊ ζητόθηκε από την πολιτικό ηγεςύα να προςδιορύςει την ημερομηνύα πληρωμόσ 

των δεδουλευμϋνων του Υεβρουαρύου για τουσ αναπληρωτϋσ ΕΣΠΑ και ΠΔΕ καθώσ και 

να αποςαφηνύςει τουσ λόγουσ τησ καθυςτϋρηςησ τησ πληρωμόσ τουσ. 



Η απϊντηςη τησ πολιτικόσ ηγεςύασ όταν ότι η καθυςτϋρηςη οφεύλεται ςτο γεγονόσ ότι 

ϋπρεπε να υπογρϊψει ο νϋοσ Γενικόσ Γραμματϋασ. Μόλισ δημοςιευθεύ η απόφαςη ςτο 

ΦΕΚ (ύςωσ και εντόσ τησ ημϋρασ) ο ΓενικόσΓραμματϋασ θα υπογρϊψει αμϋςωσ και εντόσ 

24 ωρών θα πληρωθούν οι 7.000 από τουσ αναπληρωτϋσ. Για τουσ υπόλοιπουσ7.000 θα 

χρειαςτούν ακόμα 48 ό 72 ώρεσ γιατύ δεν ϋχουν διατεθεύ όλα τα απαιτούμενα κονδύλια 

από το Υπουργεύο Ανϊπτυξησ. 

 

 Για το θϋμα των δαπανών για την Παιδεύα αλλϊ και τησ αποκατϊςταςησ των περικοπών 

των μνημονιακών νόμων ςτισ αποδοχϋσ των εκπαιδευτικών (εν ενεργεύα και 

ςυνταξιούχων), η απϊντηςη όταν ότι δεν εύναι δυνατό η οποιαδόποτε κύνηςη που θα ϋχει 

οικονομικό κόςτοσ εξ αιτύασ των υφιςτϊμενων περιοριςμών τησ οικονομικόσ πολιτικόσ. 

Ίδια όταν και η απϊντηςη ςε ότι αφορϊ το αύτημα για ακώλυτη μιςθολογικό και 

βαθμολογικό εξϋλιξη ϋπειτα από την κατϊργηςη του θεςμικού πλαιςύου τησ αξιολόγηςησ 

(όταν ςυμβεύ). 

 

 το ύδιο πλαύςιο όταν και η απϊντηςη ςτο αύτημα για ϊμεςη πραγματοπούηςη μόνιμων 

διοριςμών για την κϊλυψη των χιλιϊδων κενών ςτην εκπαύδευςη (ςύμφωνα με την 

πρόταςη που ϋχει όδη καταθϋςει η Δ.Ο.Ε. για διοριςμούσ  με το ςύςτημα 60% - 40%, που 

ύςχυε πριν το Ν. 3848/10 καθώσ και ϊμεςο διοριςμό των ςυναδϋλφων αναπληρωτών, επύ 

ςειρϊ ετών, τησ Ειδικόσ Αγωγόσ. Η πολιτικό ηγεςύα δεν ϋχει ακόμα εικόνα του αριθμού 

των διοριςμών (από τουσ 15.000 ςυνολικϊ ςε όλο το δημόςιο) που αντιςτοιχούν ςτην 

εκπαύδευςη και δεν ανϋλαβε καμύα δϋςμευςη ούτε για τον αριθμό, ούτε για τον τρόπο 

και το χρόνο πραγματοπούηςησ των, όποιων, διοριςμών. Για το ζότημα τησ 

αντιςυνταγματικότητασ που θϋτει η απόφαςη του ΣτΕ για τουσ εκτόσ ΑΣΕΠ διοριςμούσ 

το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. τόνιςε την ανϊγκη νομοθετικόσ πρωτοβουλύασ που θα αντιμετωπύζει 

το θϋμα ςτη βϊςη των θϋςεών τησ. 

 

 Ο κ. Αναπληρωτόσ Υπουργόσ δεςμεύτηκε για την κατϊργηςη του θεςμικού πλαιςύου τησ 

αξιολόγηςησ – χειραγώγηςησ (θα αποτυπωθεύ ςτο αναμενόμενο πολυνομοςχϋδιο) όχι 

όμωσ των νομοθετημϊτων ςτο ςύνολό τουσ και ςε ό, τι αφορϊ ϊλλα ζητόματα (π.χ. δεν 

ικανοποιεύται το αύτημα για ακώλυτη μιςθολογικό και βαθμολογικό εξϋλιξη, κϊτι που θα 

ςυνϋβαινε με τη ςυνολικό κατϊργηςη του Ν. 4024). Η ςυζότηςη για την αξιολόγηςη – 

αποτύμηςη μετατύθεται για επόμενο χρονικό ςτϊδιο. Μϋχρι τότε δεςμεύτηκε ςτην 

παροχό ςαφών εντολών για το ότι δε θα υπϊρχει καμύα αξιολογικό διαδικαςύα 

(αξιολόγηςη και αυτοαξιολόγηςη). Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋθιξε το ζότημα τησ αναςτϊτωςησ 

που δημιουργούν δηλώςεισ κυβερνητικών ςτελεχών για ςύνδεςη αξιολόγηςησ και 

αποδοτικότητασ αλλϊ δεν ϋλαβε κϊποια ςυγκεκριμϋνη απϊντηςη. 

 

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋθεςε το τερϊςτιο πρόβλημα που ϋχουν δημιουργόςει οι,πϋρα από 

νομικούσ κανόνεσ, «υποχρεωτικϋσ» μετατϊξεισ εκπαιδευτικών τησ Δ.Ε. ςτην Π.Ε.και το 

ζότημα τησ αδικύασ που βιώνουν (ςε ςχϋςη με την κατανομό των οργανικών θϋςεων) οι 

εκπαιδευτικού ειδικοτότων που υπηρετούςαν, όδη, ςτην Π.Ε. και οι οπούοι επύ ςειρϊ ετών 

αιτούνται μετϊθεςη ςτον τόπο τουσ (ό ςχετικϊ κοντϊ) ό βρύςκονται ςτη διϊθεςη του 



οικεύου τουσ ΠΥΣΠΕ δύχωσ οργανικό θϋςη ό και αιτούνται βελτύωςη τησ οργανικόσ τουσ 

θϋςησ.Προτϊθηκε (από τη Δ.Ο.Ε.) η επανεξϋταςη του ςυνόλου των μετατϊξεων και η εξ 

αρχόσ πραγματοπούηςό αυτών οι οπούεσ εύναι πρϊγματι αναγκαύεσ, με βϊςη τη 

νομιμότητα και τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ τησ εκπαύδευςησ. Επύςησ τονύςτηκε η ανϊγκη 

για ϊνοιγμα νϋων οργανικών θϋςεων ςτα ςχολεύα διευρυμϋνου ωραρύου (ΕΑΕΠ) για τουσ 

εκπαιδευτικούσ ειδικοτότων. Σε ςχϋςη με την τοποθϋτηςη ζητόθηκε να υιοθετηθεύ η 

πρόταςη για κατϊ προτεραιότητα διεκδύκηςη των ελεύθερων οργανικών θϋςεων από 

όλουσ τουσ ςυναδϋλφουσ ειδικοτότων που όδη υπηρετούςαν ςτην Π.Ε. και ςτη ςυνϋχεια 

από τουσ μεταταγμϋνουσ ςυναδϋλφουσ οι οπούοι βιώνουν μια ϊλλησ διϊςταςησ αδικύα 

αφού υποχρεώθηκαν να αναζητόςουν θϋςη ςτην Π.Ε. ευριςκόμενοι ςτο φϊςμα τησ  

διαθεςιμότητασ και τησ απόλυςησ αντιμετωπύζοντασ τελικϊ την πλϊνη τησ ύπαρξησ 

οργανικών θϋςεων. 

Η πολιτικό ηγεςύααφού δόλωςε ότι «δεν ϋχει να προτεύνει λύςη για το θϋμα αυτό» 

αποφϊςιςετη ςύςταςη επιτροπόσ αποτελούμενησ από εκπροςώπουσ τησ Δ.Ο.Ε., τησ 

Ο.Λ.Μ.Ε. και του Υπουργεύου η οπούα θα εξετϊςει το ζότημα εντόσ 15ημϋρου.  

Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. επανϋλαβε τη θϋςη του, απαύτηςε ϊμεςη λύςηκαι τόνιςε πωσ αν δεν 

υπϊρξει θετικό ανταπόκριςη εκ μϋρουσ τησ πολιτικόσ ηγεςύασ θα προχωρόςει ϊμεςα ςε 

κινητοπούηςη γι’ αυτό το θϋμα. 

 

 Για το θϋμα του πειθαρχικού δικαύου, το οπούο ϋχει τεθεύ κατ’ επανϊληψη, ο κ. 

Αναπληρωτόσ Τπουργόσ τόνιςε ότι πρόκειται να αλλϊξει τελεύωσ. Θα απαλειφθεύ 

οτιδόποτε ϋχει ςχϋςη,  με την «ποινικοπούηςη» τησ ςυνδικαλιςτικόσ και κοινωνικόσ 

δρϊςησ και οι εκτόσ ςχολεύου περιπτώςεισ (ιδιωτικόσ βύοσ) θα περιορύζονται μόνο ςε 

προδόλωσ αναξιοπρεπό ςυμπεριφορϊ.  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ζότηςε το «πϊγωμα» των πειθαρχικών διώξεων και την αναςτολό 

εφαρμογόσ όλων των ποινών που απορρϋουν από την εφαρμογό των υπό κατϊργηςη 

διατϊξεων. Η ανταπόκριςη τησ πολιτικόσ ηγεςύασ υπόρξε θετικό. 

 

 Θετικό υπόρξε και η απϊντηςη που δόθηκε για το ζότημα των ςυγχωνεύςεων που 

διϋλυςαν τα προηγούμενα χρόνια το δημόςιο ςχολεύο και οδόγηςαν, μεταξύ ϊλλων, και 

ςτην αύξηςη του αριθμού των μαθητών ςτισ τϊξεισ. Δόθηκε η απϊντηςη ότι θα 

επανεξεταςτούν και όπου εύναι δυνατό να αρθούν, αυτό θα γύνει. 

 

 Δεν δόθηκε καμύα απϊντηςη για τα θϋματα τησ προςχολικόσ αγωγόσ (δύχρονη 

υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό, θεςμοθϋτηςη ωραρύου νηπιαγωγών, προςδιοριςμόσ 

οργανικότητασ νηπιαγωγεύων, λειτουργύα ολοόμερων νηπιαγωγεύων, κτιριακϋσ 

υποδομϋσ κτλ.). Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. κατϋθεςε το πλόρεσ διεκδικητικό πλαύςιο για την 

προςχολικό αγωγό καθώσ και το υπόμνημα που εύχε καταθϋςει ςτην προηγούμενη 

πολιτικό ηγεςύα τηρώντασ ςτϊςη αναμονόσ μϋχρι την πραγματοπούηςη ςοβαρόσ 

ςυζότηςησ για το θϋμα. 

 



 Για το ζότημα τησ Ειδικόσ Αγωγόσ και την ανϊγκη θεςμοθϋτηςησ πλαιςύου που θα 

δημιουργεύ τισ ςυνθόκεσ για την ϋνταξη ςτο δημόςιο ςχολεύο όλων των μαθητών με 

ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ, δόθηκε η απϊντηςη ότι θα υπϊρξει νϋο ςχϋδιο νόμου ςτα 

πλαύςια του οπούου θα ςυζητηθεύ και το ςύνολο των προτϊςεων τησ Δ.Ο.Ε. για όλο το 

φϊςμα λειτουργύασ τησ Ειδικόσ Αγωγόσ. 

 

 Για το θϋμα τησ ϊρςησ τησ ποινόσ του διετούσ αποκλειςμού όςων δεν αποδϋχονται την 

πρόςληψό τουσ ςε θϋςη αναπληρωτό υπόρξε θετικό διϊθεςη. Για το ζότημα, όμωσ, του 

«ξεκλειδώματοσ» των πινϊκων και του υπολογιςμούτησ προώπηρεςύασ των ςυναδϋλφων 

και μετϊ τισ 30/6/2010, δεν υπόρξε απϊντηςη. Απϊντηςη δεν πόραμε και για το θϋμα των 

ρυθμύςεων για τον ΟΑΕΔ που ςτερούν ςτην πλειοψηφύα των αναπληρωτών τη 

δυνατότητα τησ ϋνταξησ ςτο Σαμεύο Ανεργύασ. 

 

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋθεςε και το πρόβλημα τησ μη υπογραφόσ των αποφϊςεων του ΚΤΠΕ 

για την ϋκτακτη ςυνταξιοδότηςη εκπαιδευτικών για λόγουσ υγεύασ. Διαπιςτώθηκε 

αρνητικό διϊθεςη αλλϊ ο κ. Αναπληρωτόσ Υπουργόσ δόλωςε ότι πρόκειται να 

επανεξεταςτούν. 

 

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋθεςε επύςησ τα ζητόματα που αφορούν την επαναλειτουργύα τησ 

Μετεκπαύδευςησ και τησ επιμόρφωςησ, την υπηρεςιακό κατϊςταςη των εκπαιδευτικών 

των Πρότυπων και Πειραματικών ςχολεύων, τησ αιφνιδιαςτικόσ αναμόρφωςησ των 

πινϊκων πρόςληψησ αναπληρωτών καθώσ και των κρύςεων ςτελεχών τησ Εκπαύδευςησ. 

Δεν υπόρξε καμύα, ουςιαςτικϊ, απϊντηςη για τα θϋματα αυτϊ με εξαύρεςη την επιλογό 

ςτελεχών. Για το θϋμα αυτό ειπώθηκε ότι μετϊ την τοποθϋτηςη των νϋων 

Περιφερειακών Διευθυντών (πιθανότατα εντόσ του Μαρτύου) θα γύνει η επιλογό 

Σχολικών Συμβούλων και Διευθυντών Εκπαύδευςησ (κατϊ πϊςα πιθανότητα με το 

υφιςτϊμενο νομικό πλαύςιο, τον Ν. 3848/10) ενώ η επιλογό Διευθυντών Σχολεύων μϊλλον 

μετατύθεται για το επόμενο ςχολικό ϋτοσ. 

 

  Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. εκτιμϊ ότι τα αποτελϋςματα τησ ςυνϊντηςησ δεν ανταποκρύνονται ςτισ 

ανϊγκεσ, τισ προςδοκύεσ και το μϋγεθοσ των προβλημϊτων που αντιμετωπύζουν οι 

εκπαιδευτικού τησ Π.Ε.. Θα επανϋλθει ϊμεςα με αναλυτικϋσ προτϊςεισ για όλα τα ζητόματα 

και δε θα ςταματόςει να απαιτεύ πειςτικϋσ απαντόςεισ για όλα τα ζητόματα του Κλϊδου. Σισ 

επόμενεσ ημϋρεσ θα προςδιορύςει και θα προγραμματύςει τισ αγωνιςτικϋσ του δρϊςεισ με 

ςτόχο την τελικό ικανοπούηςητων δύκαιων αιτημϊτων μασ. 

 

Από το Δ.Σ. 

 


