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                                           Ενηµερωτικό Δελτίο 

 

 ΘΕΜΑ 1ο: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ ΤΙΣ 

ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

  

Πλήρης εκφράσεων καλής θέλησης και διαπιστώσεων για συµφωνία απόψεων, από την πλευρά 

της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., υπήρξε η σηµερινή συνάντηση µε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.. 

Καλές προθέσεις οι οποίες δεν οδήγησαν στις πολυαναµενόµενες απαντήσεις που θα έδιναν 

βαθιές ανάσες σε έναν Κλάδο που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τόσο από τις µνηµονιακές 

πολιτικές όσο και από τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας όλα τα προηγούµενα χρόνια. 

  Στην αρχή της συνάντησης ο κ. Υπουργός Παιδείας θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι στις δηλώσεις του 

περί ιδιωτικών και δηµόσιων σχολείων δεν υπήρχε διάσταση υποβάθµισης του έργου των 

εκπαιδευτικών της δηµόσιας εκπαίδευσης και εξήρε το έργο των εκπαιδευτικών της Π.Ε. 

  Αναφέρθηκε στους αρχικούς περιορισµούς που αντιµετωπίζει η πολιτική ηγεσία στην άσκηση του 

έργου της (Πόροι, θέσεις και καθεστώς απασχόλησης) καθώς και στη σκληρή οικονοµική συγκυρία 

του τετραµήνου που διανύουµε αλλά και στην πρόθεσή της να επιλύσει τα προβλήµατα της 

Παιδείας. 

Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Οµοσπονδίας έθεσε αναλυτικά όλα τα ζητήµατα που ταλανίζουν την 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και τους λειτουργούς της σε µια εκτεταµένη συζήτηση µε τον αρµόδιο, 

Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Κουράκη. 



• Αρχικά ζητήθηκε από την πολιτική ηγεσία να προσδιορίσει την ηµεροµηνία πληρωµής των 

δεδουλευµένων του Φεβρουαρίου για τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ και ΠΔΕ καθώς και να 

αποσαφηνίσει τους λόγους της καθυστέρησης της πληρωµής τους. 

• Η απάντηση της πολιτικής ηγεσίας ήταν ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι 

έπρεπε να υπογράψει ο νέος Γενικός Γραµµατέας. Μόλις δηµοσιευθεί η απόφαση στο ΦΕΚ (ίσως και 

εντός της ηµέρας) ο ΓενικόςΓραµµατέας θα υπογράψει αµέσως και εντός 24 ωρών θα πληρωθούν 

οι 7.000 από τους αναπληρωτές. Για τους υπόλοιπους 7.000 θα χρειαστούν ακόµα 48 ή 72 ώρες 

γιατί δεν έχουν διατεθεί όλα τα απαιτούµενα κονδύλια από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

 

• Για το θέµα των δαπανών για την Παιδεία αλλά και της αποκατάστασης των περικοπών 

των µνηµονιακών νόµων στις αποδοχές των εκπαιδευτικών (εν ενεργεία και συνταξιούχων), η 

απάντηση ήταν ότι δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε κίνηση που θα έχει οικονοµικό κόστος εξ αιτίας 

των υφιστάµενων περιορισµών της οικονοµικής πολιτικής. Ίδια ήταν και η απάντηση σε ότι αφορά 

το αίτηµα για ακώλυτη µισθολογική και βαθµολογική εξέλιξη έπειτα από την κατάργηση του 

θεσµικού πλαισίου της αξιολόγησης (όταν συµβεί). 

 

• Στο ίδιο πλαίσιο ήταν και η απάντηση στο αίτηµα για άµεση πραγµατοποίηση µόνιµων 

διορισµών για την κάλυψη των χιλιάδων κενών στην εκπαίδευση (σύµφωνα µε την πρόταση που έχει 

ήδη καταθέσει η Δ.Ο.Ε. για διορισµούς  µε το σύστηµα 60% - 40%, που ίσχυε πριν το Ν. 3848/10 

καθώς και άµεσο διορισµό των συναδέλφων αναπληρωτών, επί σειρά ετών, της Ειδικής Αγωγής. Η 

πολιτική ηγεσία δεν έχει ακόµα εικόνα του αριθµού των διορισµών (από τους 15.000 συνολικά σε 

όλο το δηµόσιο) που αντιστοιχούν στην εκπαίδευση και δεν ανέλαβε καµία δέσµευση ούτε για τον 

αριθµό, ούτε για τον τρόπο και το χρόνο πραγµατοποίησης των, όποιων, διορισµών. Για το 

ζήτηµα της αντισυνταγµατικότητας που θέτει η απόφαση του ΣτΕ για τους εκτός ΑΣΕΠ διορισµούς 

το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τόνισε την ανάγκη νοµοθετικής πρωτοβουλίας που θα αντιµετωπίζει το θέµα 

στη βάση των θέσεών της. 

 

• Ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός δεσµεύτηκε για την κατάργηση του θεσµικού πλαισίου της 

αξιολόγησης - χειραγώγησης (θα αποτυπωθεί στο αναµενόµενο πολυνοµοσχέδιο) όχι όµως των 

νοµοθετηµάτων στο σύνολό τους και σε ό, τι αφορά άλλα ζητήµατα (π.χ. δεν ικανοποιείται το 

αίτηµα για ακώλυτη µισθολογική και βαθµολογική εξέλιξη, κάτι που θα συνέβαινε µε τη συνολική 

κατάργηση του Ν. 4024). Η συζήτηση για την αξιολόγηση - αποτίµηση µετατίθεται για επόµενο 

χρονικό στάδιο. Μέχρι τότε δεσµεύτηκε στην παροχή σαφών εντολών για το ότι δε θα υπάρχει 

καµία αξιολογική διαδικασία (αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση). Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθιξε το 

ζήτηµα της αναστάτωσης που δηµιουργούν δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για σύνδεση 

αξιολόγησης και αποδοτικότητας αλλά δεν έλαβε κάποια συγκεκριµένη απάντηση. 



 

• Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθεσε το τεράστιο πρόβληµα που έχουν δηµιουργήσει οι,πέρα από 

νοµικούς κανόνες, «υποχρεωτικές» µετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε. στην Π.Ε.και το 

ζήτηµα της αδικίας που βιώνουν (σε σχέση µε την κατανοµή των οργανικών θέσεων) οι 

εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που υπηρετούσαν, ήδη, στην Π.Ε. και οι οποίοι επί σειρά ετών 

αιτούνται µετάθεση στον τόπο τους (ή σχετικά κοντά) ή βρίσκονται στη διάθεση του οικείου τους 

ΠΥΣΠΕ δίχως οργανική θέση ή και αιτούνται βελτίωση της οργανικής τους θέσης.Προτάθηκε 

(από τη Δ.Ο.Ε.) η επανεξέταση του συνόλου των µετατάξεων και η εξ αρχής πραγµατοποίησή 

αυτών οι οποίες είναι πράγµατι αναγκαίες, µε βάση τη νοµιµότητα και τις πραγµατικές ανάγκες της 

εκπαίδευσης. Επίσης τονίστηκε η ανάγκη για άνοιγµα νέων οργανικών θέσεων στα σχολεία 

διευρυµένου ωραρίου (ΕΑΕΠ) για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Σε σχέση µε την τοποθέτηση 

ζητήθηκε να υιοθετηθεί η πρόταση για κατά προτεραιότητα διεκδίκηση των ελεύθερων οργανικών 

θέσεων από όλους τους συναδέλφους ειδικοτήτων που ήδη υπηρετούσαν στην Π.Ε. και στη 

συνέχεια από τους µεταταγµένους συναδέλφους οι οποίοι βιώνουν µια άλλης διάστασης αδικία αφού 

υποχρεώθηκαν να αναζητήσουν θέση στην Π.Ε. ευρισκόµενοι στο φάσµα της  διαθεσιµότητας και 

της απόλυσης αντιµετωπίζοντας τελικά την πλάνη της ύπαρξης οργανικών θέσεων. 

Η πολιτική ηγεσία αφού δήλωσε ότι «δεν έχει να προτείνει λύση για το θέµα αυτό» αποφάσισε τη 

σύσταση επιτροπής αποτελούµενης από εκπροσώπους της Δ.Ο.Ε., της Ο.Λ.Μ.Ε. και του 

Υπουργείου η οποία θα εξετάσει το ζήτηµα εντός 15ηµέρου.  

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επανέλαβε τη θέση του, απαίτησε άµεση λύση  και τόνισε πως αν δεν 

υπάρξει θετική ανταπόκριση εκ µέρους της πολιτικής ηγεσίας θα προχωρήσει άµεσα σε 

κινητοποίηση γι' αυτό το θέµα. 

  

• Για το θέµα του πειθαρχικού δικαίου, το οποίο έχει τεθεί κατ' επανάληψη, ο κ. 

Αναπληρωτής Υπουργός τόνισε ότι πρόκειται να αλλάξει τελείως. Θα απαλειφθεί οτιδήποτε έχει 

σχέση,  µε την «ποινικοποίηση» της συνδικαλιστικής και κοινωνικής δράσης και οι εκτός σχολείου 

περιπτώσεις (ιδιωτικός βίος) θα περιορίζονται µόνο σε προδήλως αναξιοπρεπή συµπεριφορά.  

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζήτησε το «πάγωµα» των πειθαρχικών διώξεων και την αναστολή εφαρµογής 

όλων των ποινών που απορρέουν από την εφαρµογή των υπό κατάργηση διατάξεων. Η ανταπόκριση 

της πολιτικής ηγεσίας υπήρξε θετική. 

  

• Θετική υπήρξε και η απάντηση που δόθηκε για το ζήτηµα των συγχωνεύσεων που 

διέλυσαν τα προηγούµενα χρόνια το δηµόσιο σχολείο και οδήγησαν, µεταξύ άλλων, και στην αύξηση 

του αριθµού των µαθητών στις τάξεις. Δόθηκε η απάντηση ότι θα επανεξεταστούν και όπου είναι 

δυνατό να αρθούν, αυτό θα γίνει. 



  

• Δεν δόθηκε καµία απάντηση για τα θέµατα της προσχολικής αγωγής (δίχρονη 

υποχρεωτική προσχολική αγωγή, θεσµοθέτηση ωραρίου νηπιαγωγών, προσδιορισµός οργανικότητας 

νηπιαγωγείων, λειτουργία ολοήµερων νηπιαγωγείων, κτιριακές υποδοµές κτλ.). Το Δ.Σ. της 

Δ.Ο.Ε. κατέθεσε το πλήρες διεκδικητικό πλαίσιο για την προσχολική αγωγή καθώς και το 

υπόµνηµα που είχε καταθέσει στην προηγούµενη πολιτική ηγεσία τηρώντας στάση αναµονής µέχρι 

την πραγµατοποίηση σοβαρής συζήτησης για το θέµα. 

 

• Για το ζήτηµα της Ειδικής Αγωγής και την ανάγκη θεσµοθέτησης πλαισίου που θα 

δηµιουργεί τις συνθήκες για την ένταξη στο δηµόσιο σχολείο όλων των µαθητών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, δόθηκε η απάντηση ότι θα υπάρξει νέο σχέδιο νόµου στα πλαίσια του 

οποίου θα συζητηθεί και το σύνολο των προτάσεων της Δ.Ο.Ε. για όλο το φάσµα λειτουργίας 

της Ειδικής Αγωγής. 

 

• Για το θέµα της άρσης της ποινής του διετούς αποκλεισµού όσων δεν αποδέχονται την 

πρόσληψή τους σε θέση αναπληρωτή υπήρξε θετική διάθεση. Για το ζήτηµα, όµως, του 

«ξεκλειδώµατος» των πινάκων και του υπολογισµούτης προϋπηρεσίας των συναδέλφων και µετά 

τις 30/6/2010, δεν υπήρξε απάντηση. Απάντηση δεν πήραµε και για το θέµα των ρυθµίσεων για 

τον ΟΑΕΔ που στερούν στην πλειοψηφία των αναπληρωτών τη δυνατότητα της ένταξης στο 

Ταµείο Ανεργίας. 

 

• Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθεσε και το πρόβληµα της µη υπογραφής των αποφάσεων του 

ΚΥΣΠΕ για την έκτακτη συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών για λόγους υγείας. Διαπιστώθηκε 

αρνητική διάθεση αλλά ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός δήλωσε ότι πρόκειται να επανεξεταστούν. 

 

• Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθεσε επίσης τα ζητήµατα που αφορούν την επαναλειτουργία της 

Μετεκπαίδευσης και της επιµόρφωσης, την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών των 

Πρότυπων και Πειραµατικών σχολείων, της αιφνιδιαστικής αναµόρφωσης των πινάκων πρόσληψης 

αναπληρωτών καθώς και των κρίσεων στελεχών της Εκπαίδευσης. Δεν υπήρξε καµία, ουσιαστικά, 

απάντηση για τα θέµατα αυτά µε εξαίρεση την επιλογή στελεχών. Για το θέµα αυτό ειπώθηκε ότι 

µετά την τοποθέτηση των νέων Περιφερειακών Διευθυντών (πιθανότατα εντός του Μαρτίου) θα 

γίνει η επιλογή Σχολικών Συµβούλων και Διευθυντών Εκπαίδευσης (κατά πάσα πιθανότητα µε το 

υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο, τον Ν. 3848/10) ενώ η επιλογή Διευθυντών Σχολείων µάλλον 

µετατίθεται για το επόµενο σχολικό έτος. 



  

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιµά ότι τα αποτελέσµατα της συνάντησης δεν ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες, τις προσδοκίες και το µέγεθος των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί της Π.Ε.. Θα επανέλθει άµεσα µε αναλυτικές προτάσεις για όλα τα ζητήµατα και δε 

θα σταµατήσει να απαιτεί πειστικές απαντήσεις για όλα τα ζητήµατα του Κλάδου. Τις επόµενες 

ηµέρες θα προσδιορίσει και θα προγραµµατίσει τις αγωνιστικές του δράσεις µε στόχο την 

τελική ικανοποίηση των δίκαιων αιτηµάτων µας. 

 

 

                                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                Ο Πρόεδρος                                                              Ο γραμματέας 

 

 

      Απόστολος Μούσιος                                                Κώστας Πολύζος 


