
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Εκκρεμεί ακόμα η ςυνάντηςη τησ πολιτικήσ ηγεςίασ του Υπουργείου Παιδείασ με 

το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. για το ςύνολο των ζητημάτων που απαςχολούν τη δημόςια 

εκπαίδευςη. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θεωρεύ απαρϊδεκτο το γεγονόσ ότι ακόμη δεν ϋχει 

πραγματοποιηθεύ ςυνϊντηςη με την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ για το 

ςύνολο των ζητημϊτων που απαςχολούν τη δημόςια εκπαύδευςη. 

Υπενθυμύζουμε ότι εκκρεμεύ η πραγματοπούηςη ςυνϊντηςησ τησ πολιτικόσ 

ηγεςύασ με το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. (ςχετικό αύτημα ϋχουμε καταθϋςει από τισ 10-7-2019) η 

οπούα ϋχει τερϊςτια ςημαςύα αφού βριςκόμαςτε λύγεσ ημϋρεσ πριν την ϋναρξη τησ 

νϋασ ςχολικόσ χρονιϊσ και υπϊρχει ςειρϊ κρύςιμων ζητημϊτων που επιβϊλλεται να 

ςυζητηθούν διεξοδικϊ, με μεύζον αυτό τησ πραγματοπούηςησ όλων των διοριςμών 

μόνιμων εκπαιδευτικών που ϋχει ανϊγκη η εκπαύδευςη καθώσ και να διευκρινιςτεύ ο 

τρόποσ με τον οπούο θα πραγματοποιηθεύ η πρόςληψη των αναπληρωτών ςτην ειδικό 
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Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 



αγωγό. Σε ότι αφορϊ τη γενικό αγωγό όπωσ φαύνεται οι προςλόψεισ αναπληρωτών θα 

πραγματοποιηθούν με βϊςη τισ διατϊξεισ του Ν.4589/19 (του οπούου η Δ.Ο.Ε. ϋχει 

ζητόςει την απόςυρςη) δηλ. με τουσ λεγόμενουσ Παλιούσ Πύνακεσ, ςύμφωνα με την 

παρϊγραφο 1.β, ϊρθρου 66, του νόμου με ό, τι αρνητικό ςυνεπϊγεται αυτό ςε ςχϋςη 

με τη μη προςμϋτρηςη τησ προώπηρεςύασ 2018-2019 και τον αποκλειςμό από κϊθε 

προοπτικό εργαςύασ φϋτοσ ςυναδϋλφων που δεν όταν ςτουσ περςινούσ πύνακεσ 

αναπληρωτών κϊτι που αποτελεύ, ουςιαςτικϊ, κλεύδωμα πινϊκων.  

Θα πρϋπει, επύςησ, να ςυζητηθούν όλεσ οι παρϊμετροι που αφορούν την ομαλό 

ϋναρξη τησ νϋασ ςχολικόσ χρονιϊσ (ϋγκαιρη πρόςληψη αναπληρωτών ςε μια φϊςη, 

επαρκόσ χρηματοδότηςη τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ κλπ.) καθώσ και το ζότημα του 

προγραμματιςμού και τησ αποτύμηςησ του εκπαιδευτικού ϋργου για το οπούο το Δ.Σ. 

τησ Δ.Ο.Ε. ϋχει καταθϋςει παρατηρόςεισ που θα πρϋπει να λϊβει υπόψη τησ η πολιτικό 

ηγεςύα.  

Όλα τα παραπϊνω δεν μπορεύ να «ρυθμιςτούν» μονομερώσ. Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 

θεωρεύ απαρϊδεκτο το φαινόμενο να ςυναντϊται η πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου 

Παιδεύασ για τα ςοβαρϊ ζητόματα που αφορούν τη δημόςια εκπαύδευςη μόνο με 

ομϊδεσ εκπαιδευτικών δύχωσ θεςμικό ρόλο και όχι με το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. κϊτι που 

αποτελεύ θεςμικό εκτροπό. 

 


