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Αφήςτε τα μεγάλα λόγια και προχωρήςτε ςε πράξεισ! ε λίγο θα είναι πολφ 

αργά... 

  
  

 Ο Υπουργόσ Παιδείασ Νίκοσ Φίλθσ, ςτισ 6-10-2015, κατά τθν ανάγνωςθ των 
προγραμματικών δθλώςεων τθσ κυβζρνθςθσ ςτθ Βουλι δήλωςε πωσ οι μεταθζςεισ, οι 
αποςπάςεισ και οι πίνακεσ των αναπληρωτών θα ολοκληρώνονται ωσ τον Ιοφνιο κάθε ζτουσ, 
αρχήσ γενομζνησ από το 2016, ζτςι ώςτε τα ςχολεία να ζχουν τουσ εκπαιδευτικοφσ από τθν 1θ 
του Σεπτζμβρθ. Το ίδιο επανζλαβε και ςτισ ςυναντιςεισ του με τθ ΔΟΕ, αλλά και ςε ςυνεντεφξεισ 
του ςτα ΜΜΕ. 
 Ποιοσ αλικεια κα μποροφςε να διαφωνιςει με αυτι τθ κζςθ, που αποτελεί πάγια κζςθ 
του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ, αλλά και τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ εδώ και χρόνια; 
 Για να γίνουν, όμωσ, πράξθ τα ευχολόγια του Υπουργοφ Παιδείασ απαιτοφνται 
ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ που δεν ζχουν μάλιςτα και κανζνα οικονομικό κόςτοσ. Απλά 
χρειάηονται πολιτικι βοφλθςθ, κατάλλθλο προγραμματιςμό και ρεαλιςτικό ςχζδιο υλοποίθςθσ. 
 Η πραγματικότθτα όμωσ για μια ακόμα φορά είναι αμείλικτθ και δε ςυμβαδίηει με τα 
"μεγάλα λόγια"! Ήδθ μπικε ο Μάρτιοσ και ακόμα δεν ζχει γίνει θ ςφςταςη των οργανικών 
θζςεων των μη κοινών ειδικοτήτων τησ ΠΕ. Ακόμα δεν ζχουν ςυνεδριάςει τα ΠΥΣΠΕ για τθν 
καταγραφή των οργανικών κενών όλων των ειδικοτήτων και τθν αποςτολι τουσ ςτθν Κεντρικι 
Υπθρεςία του Υπουργείου Παιδείασ! 
 Πώσ αλικεια κα γίνουν μζχρι τον Ιοφνιο οι μετακζςεισ και οι αποςπάςεισ όταν ακόμα δεν 
ζχουν ξεκινήςει καν οι διαδικαςίεσ που όλοι γνωρίηουμε πόςο χρονοβόρεσ είναι; 
 Πώσ κα ςυνταχκοφν, αλικεια, οι πίνακεσ αναπλθρωτών τον Ιοφνιο όταν το Υπουργείο δεν 
ζχει ακόμη ξεκαθαρίςει με ποιον τρόπο θα ςυνταχθοφν κι απλά μζςω κακθμερινών διαρροών 
δθμιουργεί αναςτάτωςθ ςε χιλιάδεσ αναπλθρωτζσ ςυναδζλφουσ; 
 Πώσ κα γίνουν μόνιμοι διοριςμοί όταν ακόμθ δεν ζχει αποφαςιςκεί οφτε ο αρικμόσ τουσ, 
οφτε ο τρόποσ με τον οποίο κα γίνουν; Πολφ περιςςότερο όταν δεν ζχει εξαςφαλιςτεί καν θ 
ζγκριςθ των δανειςτών; Η αρμόδια επιτροπι που ςυςτάκθκε δεν ζχει ςυνεδριάςει οφτε μια φορά 
γι αυτό το κζμα! Από ποφ αλικεια πθγάηει θ δικεν αιςιοδοξία του Υπουργοφ; 
 Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικών Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, καλεί τον 
Υπουργό Παιδείασ, αν πραγματικά κζλει να λειτουργιςουν τα ςχολεία τον Σεπτζμβρθ, να αφιςει 
τισ δθλώςεισ χωρίσ ουςιαςτικό περιεχόμενο και τα επικοινωνιακά παιχνίδια, και να ξεκακαρίςει 
το τοπίο, ζτςι ώςτε να ξεκινήςουν άμεςα οι διαδικαςίεσ για τισ υπηρεςιακζσ μεταβολζσ των 
εκπαιδευτικών. 
 Τονίηουμε για μια ακόμθ φορά πωσ ο κφριοσ Φίλησ δεν είναι παρατηρητήσ και 
ςχολιαςτήσ των όςων ςυμβαίνουν ςτθν εκπαίδευςθ, αλλά ο αποκλειςτικά υπεφθυνοσ για τθν 
ομαλι λειτουργία των ςχολείων. Γι αυτό και τον καλοφμε να αναλάβει τισ ευκφνεσ του. Σε λίγο, 
κα είναι ιδθ πολφ αργά... 
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