
 

 

5 Οκτωβρίου 2018, κινητοποίηςη Δ.Ο.Ε.-Ο.Λ.Μ.Ε. 

Συνάντηςη με τον Υπουργό Παιδείασ 

 

 Η κινητοπούηςη που πραγματοποιόθηκε από τη Δ.Ο.Ε. και την Ο.Λ.Μ.Ε. 

ςτο Τπουργεύο Παιδεύασ την Παραςκευό 5 Οκτωβρύου 2018, Παγκόςμια Ημϋρα 

του Εκπαιδευτικού, πϋρα από το βαςικό αύτημα για πραγματικό ςτόριξη του 

δημόςιου ςχολεύου, ανϋδειξε, για μια ακόμη φορϊ, την απαύτηςη του κλϊδου 

για την ϊμεςη πραγματοπούηςη όλων των διοριςμών μόνιμων εκπαιδευτικών 

που ϋχει πραγματικϊ ανϊγκη η δημόςια εκπαύδευςη, αφού οι εξαγγελύεσ του 

Τπουργού για 15.000 διοριςμούσ ςε βϊθοσ τριετύασ δεν μπορούν παρϊ να 

εκληφθούν ωσ υπόςχεςη προεκλογικού χαρακτόρα αν δεν ςυνοδεύονται από 

ςυγκεκριμϋνη αναλυτικό κατανομό ανϊ ειδικότητα και κλϊδο, από την 

αποτύπωςό τουσ ςε προκόρυξη και κυρύωσ από τη δϋςμευςη τησ κυβϋρνηςησ 

για την ϋμπρακτη αναγνώριςη του ςυνόλου τησ προώπηρεςύασ των επύ ςειρϊ 

ετών «μόνιμων» αναπληρωτών ωσ κυρύαρχου κριτηρύου διοριςμού. 

  τη ςυνϊντηςη που εύχαν τα Δ.. των Ομοςπονδιών με τον Τπουργό 

Παιδεύασ, τϋθηκαν από τη Δ.Ο.Ε. τόςο το θϋμα των διοριςμών μόνιμων 

εκπαιδευτικών όςο και μια ςειρϊ ζητημϊτων που απαςχολούν τουσ 

εκπαιδευτικούσ τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ (δικαιώματα και ςτϋγαςη 

αναπληρωτών, υλοπούηςη δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ, 

προγραμματιςμόσ και αποτύμηςη εκπαιδευτικού ϋργου, ανϊγκη για ςταθερό 

υπεύθυνο ολοόμερου και ενύςχυςη του ολοόμερου ςχολεύου, χρηματοδότηςη 

ςχολεύων και κτιριακϋσ υποδομϋσ, επιμόρφωςη εκπαιδευτικών…). 

Αρ. Πρωτ. 933 Αθόνα 5/10/2018 

Προσ  

Σουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



     Από την πλευρϊ του υπουργεύου (Τπουργόσ, Γενικόσ Γραμματϋασ, Διευθυντϋσ 

και ςυνεργϊτεσ) ειπώθηκαν τα παρακϊτω: 

 Για τουσ διοριςμούσ μόνιμων εκπαιδευτικών πρόκειται να ανακοινωθεί την 

επόμενη εβδομάδα το ςχέδιο ςυςτήματοσ που θα ςτηρίζεται ςε ακαδημαΰκά, 

κοινωνικά κριτήρια και ςτην προώπηρεςία. Για το αν θα γύνεται με το ύδιο 

ςύςτημα και η πρόςληψη των αναπληρωτών, ο κ. Τπουργόσ όταν ιδιαύτερα 

προςεκτικόσ και επιφυλακτικόσ. Η πολιτικό ηγεςύα δεν όταν και πϊλι ςε θϋςη 

να ανακοινώςει την κατανομό των 4.500 θϋςεων μόνιμων εκπαιδευτικών που 

ϋχουν ανακοινωθεύ για το ςχ. ϋτοσ 2019-2020, δεν απϊντηςε για το αν θα 

υπϊρξει ό όχι «οροφό» ςτην προςμϋτρηςη τησ προώπηρεςύασ (η προςμϋτρηςη 

του ςυνόλου τησ, εύναι για τη Δ.Ο.Ε.  αδιαπραγμϊτευτη) ενώ για τη νομοθετικό 

αποτύπωςη τησ εξαγγελύασ των υπόλοιπων διοριςμών (5.250 για το 2020 και 

5.250 το 2021) δόλωςε πωσ αναζητϊ τον τρόπο αν αυτό μπορεύ να γύνει 

νομοθετικϊ. 

 Για τα δικαιώματα των αναπληρωτών, υπόρξε και πϊλι αναφορϊ ςε επύπεδο 

«ευχών» ςε ςυνϊρτηςη με τον τρόπο πρόςληψησ (από ΕΠΑ ό κρατικό 

προώπολογιςμό) κϊτι που δεν δύνει λύςη ενώ τα προβλόματα παραμϋνουν 

οξυμϋνα.  

 Για το θέμα τησ ςτέγαςησ έγινε αναφορά ςτην επικείμενη χρήςη κτιρίων ανά 

την Ελλάδα που ανήκουν ςτην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ενώ αναμένεται 

ςυνεννόηςη και με το Υπουργείο Εςωτερικών ςε επίπεδο μακροπρόθεςμου 

ςχεδιαςμού, αφού όλεσ οι ςυζητόςεισ που πραγματοποιόθηκαν την 

προηγούμενη χρονιϊ δεν οδόγηςαν ςε ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ δημιουργύασ ό 

εξεύρεςη ςτεγαςτικών υποδομών τόςο ςε επύπεδο κεντρικόσ κυβϋρνηςησ όςο 

και ςε επύπεδο τοπικόσ αυτοδιούκηςησ.  

 Για την υλοποίηςη τησ προςχολικήσ αγωγήσ, ο ςχεδιαςμόσ για την επόμενη 

χρονιά θα ςτηριχτεί ςε προκαταςκευαςμένεσ αίθουςεσ (που τηρούν τισ 

απαραίτητεσ προδιαγραφέσ) οι οποίεσ θα εγκαταςταθούν ςε ςυνεργαςία με το 

Υπουργείο Μεταφορών και τουσ Δήμουσ ενώ ζητήθηκε και η ςυμβολή τησ Δ.Ο.Ε. 

ςε επίπεδο παρεμβάςεων και προτάςεων. Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. τόνιςε την ανϊγκη 

τησ εξεύρεςησ όλων των απαιτούμενων οικοπϋδων και την ανϋγερςη νϋων 

νηπιαγωγεύων. Σονύςαμε επύςησ ότι εύναι απαραύτητο η πολιτεύα να προχωρόςει 

ϊμεςα ςτην εφαρμογό τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ εκπαύδευςησ 



ςε όλουσ τουσ Δόμουσ, ανεξϊρτητα  από την αρνητικό ςτϊςη των δημοτικών 

αρχών που ακολουθούν τα, εχθρικϊ προσ το δημόςιο ςχολεύο, κελεύςματα τησ 

Κ.Ε.Δ.Ε. 

 Για το θέμα του υπεύθυνου ολοήμερου ςε όλα τα ςχολεία, ο κ. Υπουργόσ 

δήλωςε πωσ η πολιτική ηγεςία αναγνωρίζει την εκπαιδευτική αναγκαιότητα τησ 

ύπαρξήσ του αλλά η βούληςή τησ, για τοποθέτηςή του, προςκρούει ςτουσ 

δημοςιονομικούσ περιοριςμούσ. Η απϊντηςη αυτό ςαφϋςτατα δεν ικανοποιεύ 

το αύτημα τησ Δ.Ο.Ε. αποτελεύ όμωσ κυβερνητικό αναγνώριςη τησ ςτϊςησ μασ 

ενϊντια ςτην αντιεκπαιδευτικό ρύθμιςη τησ ύδιασ κυβϋρνηςησ (επύ υπουργύασ 

του κ. Υύλη) με την οπούα καταργόθηκε, για εξοικονόμηςη θϋςεων και 

πιςτώςεων, ο υπεύθυνοσ υποδιευθυντόσ  ολοόμερου. Έςτω και τώρα, μετϊ από 

τόςεσ αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτη λειτουργύα του ολοόμερου, η πολιτικό ηγεςύα 

αναγνωρύζει τη ςημαςύα του και το ςφϊλμα τησ. 

 ε ςχϋςη με την επιμόρφωςη, ο κ. Τπουργόσ δόλωςε ότι πρόκειται, ςύντομα, να 

ανακοινωθεύ από το Ι.Ε.Π. πρόγραμμα επιμόρφωςησ που θα αφορϊ το ςύνολο 

των εκπαιδευτικών. 

 Ο Γενικόσ Γραμματϋασ του Τπουργεύου αναφϋρθηκε, ανϊμεςα ςε ϊλλα, ςτισ 

θεςμικϋσ αλλαγϋσ (κατϊργηςη Ο..Κ., τρόποσ λειτουργύασ ΚΣΤΠ) που ϋγιναν ςτα 

χρόνια εφαρμογόσ των μνημονύων και εύχαν αρνητικϊ αποτελϋςματα ςτον 

τομϋα των κτιριακών υποδομών των ςχολεύων ο οπούοσ χρειϊζεται ιδιαύτερεσ 

παρεμβϊςεισ ώςτε να χτιςτούν, επιτϋλουσ, νϋα ςχολεύα. 

 Ο Διευθυντόσ του τμόματοσ Ειδικόσ Αγωγόσ αναφϋρθηκε ςτην αναγκαιότητα 

ύδρυςησ θϋςεων Ειδικόσ Αγωγόσ πριν την πραγματοπούηςη διοριςμών (η 

κατανομό πρόκειται να ανακοινωθεύ…). Αναφϋρθηκε, επύςησ, ςτην παρϊλληλη 

ςτόριξη, αναγνωρύζοντασ την αδυναμύα επαρκούσ κϊλυψησ όλων των 

αιτημϊτων, με τη διαπύςτωςη τησ ανϊγκησ αλλαγών θεςμικού χαρακτόρα που 

θα ανατρϋψουν την ςημερινό εικόνα, που για το Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. εύναι ϊκρωσ 

προβληματικό. 

 Εύναι φανερό ότι το ςύνολο των ανακοινώςεων κινόθηκε ςτην 

κατεύθυνςη τησ … μελλοντικόσ επύλυςησ προβλημϊτων με βαςικό παρϊγοντα 

ανϊςχεςησ τον δημοςιονομικό, αυτόν ςτον οπούο, όλα αυτϊ τα χρόνια τησ 

εφαρμογόσ μνημονιακών πολιτικών, ςτηρύζονται οι αντιεκπαιδευτικϋσ 

αναδιαρθρώςεισ και πολιτικϋσ. 



 Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. μπροςτϊ ςτο ϊνοιγμα τησ ςυζότηςησ από το 

Τπουργεύο, για το ςύςτημα διοριςμών τονύζει για μια ακόμη φορϊ την, 

ψηφιςμϋνη από την 87η Γ.., θϋςη του κλϊδου «διεκδικούμε μαζικούσ μόνιμουσ 

διοριςμούσ εκπαιδευτικών ςε όλεσ τισ πραγματικέσ ανάγκεσ του δημόςιου 

ςχολείου, ςύμφωνα με τισ θέςεισ του ςυνδικαλιςτικού κινήματοσ για τη δομή τησ 

εκπαίδευςησ,  με αναγνώριςη του ςυνόλου τησ προώπηρεςίασ τουσ ωσ κυρίαρχο 

κριτήριο διοριςμού», θϋςη που θα υπεραςπιςτούμε με κϊθε μϋςο. Ωσ Δ.. 

βριςκόμαςτε όδη ςε κύκλο ςυναντόςεων με τα κόμματα του κοινοβουλύου 

ώςτε να καταθϋςουμε τισ θϋςεισ μασ και να ανακοινωθούν οι δικϋσ τουσ (όδη 

υπόρξε ςυνϊντηςη με τον Γραμματϋα και την Τπεύθυνη Παιδεύασ του 

Τ.ΡΙΖ.Α.)ενώ οι ςύλλογοι όλησ τησ χώρασ πραγματοποιούν γενικϋσ ςυνελεύςεισ 

όπου ςυζητούνται όλα τα ζητόματα ώςτε να παρθούν αποφϊςεισ αγώνα που 

θα αποτυπωθούν ςτην Ολομϋλεια των Προϋδρων τησ χώρασ ςτισ 20 Οκτωβρύου.   

 

     


