
 

 

Θέμα: Συνάντηςη με το νέο Υπουργό Παιδείασ  

 

 Στην «ημιεθιμοτυπικό», όπωσ τη χαρακτόριςε ο ύδιοσ ο νϋοσ Υπουργόσ 

Παιδεύασ, ςυνϊντηςη που εύχαν μαζύ του τα Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. και τησ Ο.Λ.Μ.Ε. την 

Πϋμπτη 1/12/2016, δεν δόθηκαν απαντόςεισ ςτα ζητόματα που τϋθηκαν, δεν 

υπόρξαν δεςμεύςεισ, αναγγϋλθηκε, από τον Υπουργό, ο προγραμματιςμόσ 

ςειρϊσ «θεματικών» ςυναντόςεων με τισ Ομοςπονδύεσ ενώ ταυτόχρονα 

θύχτηκαν ςοβαρϊ ζητόματα που απαςχολούν την εκπαιδευτικό κοινότητα με 

αποτϋλεςμα να μπορούν να βγουν τα πρώτα ςυμπερϊςματα για την πολιτικό 

που πρόκειται να ακολουθόςει η νϋα ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ.  

 Αυτό που ϋγινε κατανοητό από τη ςυζότηςη όταν ότι η πολιτικό που 

ακολουθεύ το Υπουργεύο Παιδεύασ και φυςικϊ η κυβϋρνηςη εύναι ςτενϊ 

ςυνυφαςμϋνη με τισ εκθϋςεισ, κατευθύνςεισ και ςυζητόςεισ με τουσ «θεςμούσ». 

Η χϊραξη τησ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ ςυνδϋεται με τη «διαπραγμϊτευςη» επύ 

των εκθϋςεων του ΟΟΣΑ για την Παιδεύα, το ςχεδιαςμό του τριετούσ 

προγρϊμματοσ που κλεύνει ςτισ 5/12/2016 ςτο eurogroup και γενικότερα με τισ 

μνημονιακϋσ υποχρεώςεισ τησ χώρασ μασ.  

 Ο κ. Υπουργόσ τόνιςε ότι η πολιτικό του Υπουργεύου Παιδεύασ ϋχει 

ςυνϋχεια και δεν εξαρτϊται από την αλλαγό ςτη θϋςη του Υπουργού.  

 Η αξιολόγηςη (ςχεδιαςμόσ και αποτύμηςη εύπε ο κ. Υπουργόσ ότι θεωρεύ 

ωσ ςωςτότερο όρο) θα ϋχει τα χαρακτηριςτικϊ τησ αξιολόγηςησ των 

εκπαιδευτικών δομών τησ πολιτεύασ, τησ αυτοαξιολόγηςησ τησ ςχολικόσ 

μονϊδασ και τησ αξιολόγηςησ των ςτελεχών τησ εκπαύδευςησ. Ο κ. Υπουργόσ 

δόλωςε ότι ο τρόποσ υλοπούηςησ θα προκύψει ϋπειτα από διϊλογο με τισ 

Ομοςπονδύεσ και δε θα ϋχει τιμωρητικό χαρακτόρα.  Η υλοπούηςό τησ, όμωσ, 

εύναι προώπόθεςη  για τη χρηματοδότηςη του Υπουργεύου Παιδεύασ (από την 

Ε.Ε.) με κονδύλια που θα χρηςιμοποιηθούν για την πραγματοπούηςη των 

διοριςμών. Ουςιαςτικϊ ο υπουργόσ Παιδεύασ εύπε ότι οι 20.000 διοριςμού για 

τουσ οπούουσ μιλούςε η προηγούμενη πολιτικό ηγεςύα δεν πρόκειται να γύνουν.  

 Για τισ δηλώςεισ περύ αυτονομίασ των ςχολικών μονϊδων ο κ. Υπουργόσ 

διευκρύνιςε ότι δεν αναφϋρεται ςε οικονομικό αυτονομύα ούτε ςε αυτονομύα 

επύ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ – πολιτικόσ (π.χ. την επιλογό των βιβλύων 
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που θα διδαχθούν) αλλϊ ςε μια διαδικαςύα διοικητικόσ αυτονομύασ που θα 

περιορύςει τη γραφειοκρατύα. Ταυτόχρονα δόλωςε ότι «δεν ευθύνονται πϊντα 

οι εκπαιδευτικϋσ πολιτικϋσ για τα προβλόματα των ςχολεύων», μεταθϋτοντασ 

ουςιαςτικϊ την ευθύνη ςτουσ ύδιουσ τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων.  

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋθεςε ςτο λύγο χρόνο που εύχε ςτη διϊθεςό του όλη τη 

ςειρϊ των ζητημϊτων που απαςχολούν τον κλϊδο: 

 Αύξηςη δαπανών για την παιδεύα 

 Άμεςη πραγματοπούηςη όλων των μόνιμων διοριςμών που ϋχει ανϊγκη 

η εκπαύδευςη 

 Κατϊργηςη των Υ.Α. για το ολοόμερα νηπιαγωγεύα και δημοτικϊ ςχολεύα 

που ϋχουν δημιουργόςει τερϊςτια προβλόματα (ωρϊριο νηπιαγωγών, 

τεχνητϊ πλεονϊςματα ωρών δαςκϊλων – ανϊθεςη μαθημϊτων 

ειδικοτότων, μεύωςη προςλόψεων αναπληρωτών – απόλυςη 5.000 

αναπληρωτών κατϊ τη φετινό χρονιϊ, υποβϊθμιςη των μαθημϊτων 

Γαλλικών και Γερμανικών με δημιουργύα τερϊςτιων προβλημϊτων ςε 

μαθητϋσ και εκπαιδευτικούσ, μη προςμϋτρηςη των ωρών ςύτιςησ ςε 

όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ του ολοόμερου – απλόρωτη εργαςύα, 

κατϊργηςη του ενόσ υπεύθυνου ολοόμερου…) 

 Κατϊργηςη όλου του θεςμικού πλαιςύου τησ αξιολόγηςησ – 

χειραγώγηςησ 

 Επιτακτικό ανϊγκη ςτόριξησ τησ Ειδικόσ Αγωγόσ – Μόνιμοσ διοριςμόσ 

των επύ ςειρϊ ετών αναπληρωτών  

 Απόδοςη οργανικών θϋςεων ςτουσ εκπαιδευτικούσ ειδικοτότων – 

Ομαλοπούηςη, επιτϋλουσ, τησ προβληματικόσ κατϊςταςησ που 

δημιούργηςαν οι παρϊνομεσ «υποχρεωτικϋσ» μετατϊξεισ 

 Άρςη των ςυγχωνεύςεων – καταργόςεων των ςχολικών μονϊδων  

 Αποκατϊςταςη του κλύματοσ εργαςιακόσ αναςφϊλειασ για τουσ 

εκπαιδευτικούσ  

 Ανϊγκη περιοριςμού ςτο ελϊχιςτο των ελαςτικών μορφών εργαςύασ. 

Τερϊςτια προβλόματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών  (ϊδειεσ, 

περύθαλψη, επύδομα θϋςησ ευθύνησ, κλπ.) 

  Αποκατϊςταςη των αποδοχών και των ςυντϊξεων ςτα προ κρύςησ 

επύπεδα. Τερϊςτιο ζότημα που δημιούργηςε η παλινωδύα ςτο θϋμα τησ 

ρύθμιςησ για τη ςυνταξιοδότηςη εκπαιδευτικών με το παλαιό καθεςτώσ 

και ανϊγκη ϊμεςησ επύλυςόσ του 

  Εκπαύδευςη παιδιών μεταναςτών και επύλυςη των προβλημϊτων που 

ϋχει δημιουργόςει η απουςύα διαλόγου με τισ εκπαιδευτικϋσ 

Ομοςπονδύεσ και ο «περύεργοσ» ρόλοσ των Μ.Κ.Ο.  – ανϊγκη παρϋμβαςησ 

του Υπουργεύου για το απαρϊδεκτο και προςβλητικό για τουσ 

εκπαιδευτικούσ κεύμενο τησ Ελληνικόσ Ένωςησ για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου  

 Απουςύα επιμόρφωςησ των εκπαιδευτικών με την ευθύνη τησ πολιτεύασ  

 Θϋμα ϊμεςησ επαναλειτουργύασ τησ μετεκπαύδευςησ για το ςύνολο των 

εκπαιδευτικών  



 Δικαύωμα ςτουσ εκπαιδευτικούσ ειδικοτότων για επιμόρφωςη ςτο Β’ 

επύπεδο 

 Πειθαρχικό δύκαιο  

 Εκπαύδευςη ελληνοπαύδων εξωτερικού 

 Αναμοριοδότηςη ςχολικών μονϊδων  

 Πραγματοπούηςη μεταθϋςεων για το ςχολικό ϋτοσ 2016-2017 

 

Για όλα τα παραπϊνω ζητόματα θα κατατεθεύ υπόμνημα ενόψει των 

ςυναντόςεων με την πολιτικό ηγεςύα. 

Για το ζότημα τησ πραγματοπούηςησ των μεταθϋςεων οι ςυνεργϊτεσ του 

Υπουργού ενημϋρωςαν το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ότι επύκειται νομοθετικό ρύθμιςη 

ώςτε οι αιτόςεισ να πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο από τουσ ύδιουσ 

τουσ εκπαιδευτικούσ κϊτι που αναμϋνεται να γύνει ςτα τϋλη Ιανουαρύου -  αρχϋσ 

Φεβρουαρύου με ςτόχο οι μεταθϋςεισ να πραγματοποιηθούν ςτα τϋλη Μαρτύου 

– Αρχϋσ Απριλύου.  Όςο για το θϋμα τησ αναμοριοδότηςησ των ςχολικών 

μονϊδων (για την οπούα ϋγινε με τη ςυμβολό τησ Δ.Ο.Ε. το πρώτο βόμα αλλϊ 

απαιτεύται ςοβαρό δουλειϊ ςτη ςυνϋχεια) ενημερωθόκαμε ότι η διαδικαςύα θα 

προχωρόςει με ςτόχο την ολοκλόρωςό τησ για το επόμενο διδακτικό ϋτοσ.  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θεωρεύ πωσ η πολιτικό ηγεςύα δεν διαθϋτει πύςτωςη 

χρόνου για την επύλυςη των προβλημϊτων τησ εκπαύδευςησ, χρειϊζονται 

ϊμεςεσ ενϋργειεσ ςτην αποκατϊςταςη του κλύματοσ ομαλότητασ ςτα ςχολεύα 

και θα ςυνεχύςει να αναδεικνύει όλα τα ζητόματα και το μϋγεθοσ των ευθυνών 

τησ πολιτικόσ ηγεςύασ ςτην κατεύθυνςη τησ υπερϊςπιςησ του δημόςιου 

ςχολεύου, των δικαιωμϊτων των εκπαιδευτικών και των μορφωτικών αναγκών 

των μαθητών. 

  

 

 

 
 

 


