
 

 

Δελτύο τύπου 

Για τη ςυνϊντηςη των Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. και τησ Ο.Λ.Μ.Ε. 

Με τον Υπουργό Παιδεύασ κ. Νύκο Φύλη  

ςτισ 17/2/2016 κατϊ τη ςυγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ  

 

   Συγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ ςτο Υπουργεύο Παιδεύασ πραγματοπούηςαν 

ςόμερα Τετϊρτη 17-2-2016, τα Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. και τησ Ο.Λ.Μ.Ε. με μεγϊλη 

ςυμμετοχό εκπαιδευτικών, για τα κενϊ ςτην εκπαύδευςη, την επιτακτικό 

ανϊγκη για μόνιμουσ διοριςμούσ, τη διαςτρϋβλωςη τησ αλόθειασ με τισ 

δηλώςεισ του κ. Υπουργού περύ πλαςματικών κενών καθώσ και τισ ρυθμύςεισ 

που αφορούν την Ειδικό Αγωγό και ςυγκεκριμϋνα τα Τμόματα Ένταξησ. 

   Στα πλαύςια τησ ςυγκϋντρωςησ πραγματοποιόθηκε ςυνϊντηςη των Δ.Σ. των 

δύο Ομοςπονδιών με τον Υπουργό Παιδεύασ κ. Φύλη και τουσ ςυνεργϊτεσ του. 

  Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. : 

 Έθεςε ςτον κ. Υπουργό το κορυφαύασ ςημαςύασ ζότημα τησ ϊμεςησ 

πραγματοπούηςησ όλων των μόνιμων διοριςμών (με τη θϋςπιςη τησ 

δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ, την αύξηςη των 

οργανικών θϋςεων ςτην Ειδικό Αγωγό, την κϊλυψη όλων των 

οργανικών κενών) που χρειϊζεται το δημόςιο ςχολεύο για να 

λειτουργόςει.  

 Τόνιςε, ότι ζότημα πλαςματικών κενών και ολιγομελών τμημϊτων ςτην 

Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη δεν υφύςταται αλλϊ αντιθϋτωσ υπϊρχουν 

πϊρα πολλού ςυνϊδελφοι  οι οπούοι για να μην μϋνουν οι τϊξεισ δύχωσ 

εκπαιδευτικούσ προςφϋρουν εργαςύα πϋρα από το ωρϊριο τουσ για την 

οπούα δεν πρόκειται ποτϋ να αμειφθούν.  

 Αθόνα 17/2/2016 

Προσ  

1. Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  

2. Μ.Μ.Ε.  



 Ανϋδειξε την ύπαρξη πολλών κενών δαςκϊλων ςε τϊξεισ, ακόμη και 

ςόμερα, με το ςύνολο των κενών να εύναι περύπου 2.000 και ζότηςε την 

ϊμεςη κϊλυψό τουσ με τισ αναγκαύεσ προςλόψεισ. 

 Απαύτηςε τη δϋςμευςη τησ πολιτικόσ ηγεςύασ ότι δεν πρόκειται να 

αφαιρεθεύ από τα προγρϊμματα των ςχολεύων καμύα ώρα ενιςχυτικόσ 

διδαςκαλύασ, την οπούα ϋχουν ανϊγκη πολλού μαθητϋσ.  

 Διαμαρτυρόθηκε ϋντονα για τισ αιφνιδιαςτικϋσ ρυθμύςεισ που αφορούν 

την Ειδικό Αγωγό με τισ οπούεσ διαφαύνεται κύνδυνοσ κατϊργηςησ 

Τμημϊτων Ένταξησ και μετατροπόσ των εκπαιδευτικών ςε ϋνα ιδιότυπο 

εκπαιδευτικό δυναμικό «παρϊλληλησ ςτόριξησ» με αποτϋλεςμα τη 

δημιουργύα πολλών προβλημϊτων ςτην εκπαύδευςη των μαθητών και 

ζότηςε την απόςυρςό τουσ και το ϊνοιγμα μιασ ουςιαςτικόσ ςυζότηςησ 

για την Ειδικό Αγωγό. 

    Από την πλευρϊ του ο κ. Υπουργόσ: 

 Αναφϋρθηκε ςτην πρόθεςη από την πλευρϊ του Υπουργεύου για την 

πραγματοπούηςη 20.000 μόνιμων διοριςμών ςτην εκπαύδευςη την 

επόμενη 3ετύα με ϋναρξη από την επόμενη ςχολικό χρονιϊ. Το ςχϋδιο, 

ανϋφερε, ϋχει όδη πϊρει την ϋγκριςη τησ κυβϋρνηςησ και αναμϋνεται η 

ϋγκριςη (ό μη) των θεςμών... Σε ςχϋςη με τον αριθμό των αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών που θα προςληφθούν την επόμενη ςχολικό χρονιϊ εύπε 

ότι δεν πρόκειται ςε καμύα περύπτωςη να εύναι λιγότεροι από αυτούσ 

που προςλόφθηκαν φϋτοσ, προςθϋτοντασ ότι η πολιτικό ηγεςύα θα 

κριθεύ από τη λειτουργύα του δημόςιου ςχολεύου ςτην ϋναρξη τησ 

επόμενησ ςχολικόσ χρονιϊσ. (Το θϋμα των διοριςμών και των 

προςλόψεων αναπληρωτών εξετϊζεται με δεδομϋνεσ τισ ςχετικϋσ 

αποφϊςεισ του ΣτΕ)  

 Για το θϋμα των πλαςματικών κενών η τοποθϋτηςη του κ Υπουργού 

αλλϊ και τα παραδεύγματα που ανϋφερε ϋκαναν ςαφϋσ ότι οι αναφορϋσ 

του δεν αγγύζουν, τουλϊχιςτον, τουσ εκπαιδευτικούσ τησ Πρωτοβϊθμιασ 

Εκπαύδευςησ. Δόλωςε ότι δεν αποτελεύ προτεραιότητα τησ πολιτικόσ 

ηγεςύασ η κατϊργηςη των ωρών ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ κι ότι δεν 

πρόκειται να δοθεύ εντολό από το Υπουργεύο για κϊτι τϋτοιο αλλϊ 

δόλωςε, επύςησ, ότι προτεραιότητα ϋχει το βαςικό πρόγραμμα κι ϋπειτα 

η ενιςχυτικό διδαςκαλύα. Απαντώντασ μϊλιςτα ςε ςχετικό επύμονο 

ερώτημϊ μασ δεν απϋκλειςε τισ μετακινόςεισ εκπαιδευτικών ςτα όρια 

τησ Διεύθυνςησ Εκπαύδευςησ εϊν αυτό κριθεύ απαραύτητο. Τόνιςε, 

επύςησ, ότι ςτισ δηλώςεισ του περύ κενών δεν εύχε την πρόθεςη να 

καταγγεύλει ό να ςυκοφαντόςει τουσ εκπαιδευτικούσ και ότι ιςχύει η 



δϋςμευςό του ότι δεν πρόκειται ςε καμύα περύπτωςη να αυξηθεύ το 

ωρϊριο των εκπαιδευτικών όπωσ και αυτό τησ κατϊργηςησ του Π.Δ. 152 

για την αξιολόγηςη. 

 Σε ςχϋςη με τα θϋματα τησ Ειδικόσ Αγωγόσ ξεκαθϊριςε ότι θα 

προχωρόςει ςτην ψόφιςη των τροπολογιών που κατατϋθηκαν (παρϊ τισ 

αντιδρϊςεισ που ϋχουν προκαλϋςει), λϋγοντασ ότι δεν ευςταθούν οι 

φόβοι για κατϊργηςη των Τ.Ε. (δεςμεύτηκε μϊλιςτα ότι ο αριθμόσ των 

Τ.Ε. θα παραμεύνει ο ύδιοσ) και κατϊργηςη τησ παρϊλληλησ ςτόριξησ. 

Δόλωςε ότι οι αλλαγϋσ που επιφϋρει η τροπολογύα ςτα πλαύςια τησ 

ςυνεκπαύδευςησ και τησ ϋνταξησ που διαπνϋουν τη φιλοςοφύα του 

Υπουργεύου για την Ειδικό αγωγό εύναι ςε κατεύθυνςη αναβϊθμιςησ του 

ρόλου των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. ενώ αναφϋρθηκε και ςε ςχϋδιο 

προςλόψεων ςτην Ειδικό Αγωγό («αν εύναι να γύνει ϋνασ διοριςμόσ, 

αυτόσ θα γύνει ςτην ειδικό Αγωγό», εύπε χαρακτηριςτικϊ). Ανακούνωςε, 

τϋλοσ, ότι θα ξεκινόςει διϊλογοσ για την Ειδικό Αγωγό ςτο αμϋςωσ 

επόμενο χρονικό διϊςτημα που θα καταλόξει ςε ςχϋδιο νόμου για την 

Ειδικό Αγωγό και Εκπαύδευςη, το οπούο όμωσ μπορεύ και να μην εύναι 

ϋτοιμο για την επόμενη ςχολικό χρονιϊ. 

   Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. , με βϊςη την πορεύα τησ εκπαύδευςησ και αυτό τη χρονιϊ με 

το δημόςιο ςχολεύο να λειτουργεύ κϊτω από τισ αςφυκτικϋσ ςυνθόκεσ τησ 

υποχρηματοδότηςησ, τησ προςαρμογόσ ςτουσ νόμουσ τησ αγορϊσ, τησ 

ελαςτικόσ εργαςύασ  και των μηδενικών διοριςμών που όταν για μια ακόμη 

φορϊ η πολιτικό τησ κυβϋρνηςησ, τησ Ε.Ε. του Δ.Ν.Τ., του ΟΟΣΑ  αλλϊ και την 

εμπειρύα του από κυβερνητικϋσ «δεςμεύςεισ» δεν μπορεύ να καθηςυχϊςει τουσ 

εκπαιδευτικούσ παρϊ μόνο να τουσ καλϋςει να βρύςκονται ςε επιφυλακό για να 

αντιδρϊςουμε ςε «λογιςτικού χαρακτόρα» μετακινόςεισ το επόμενο χρονικό 

διϊςτημα.  

   Δεν θεωρούμε, επύςησ, θετικό την επιμονό τησ πολιτικόσ ηγεςύασ ςτην ψόφιςη 

των τροπολογιών για την Ειδικό Αγωγό, τισ οπούεσ την καλούμε να αποςύρει.  

   Τϋλοσ θεωρούμε ότι το ζότημα των μόνιμων διοριςμών εκπαιδευτικών ϋχει 

μακρύ δρόμο ακόμη τόςο ωσ προσ το αν γύνουν τελικϊ όςο και ωσ προσ τον 

τρόπο που θα γύνουν, κϊτι που αφορϊ, πλϋον, και τισ προςλόψεισ 

αναπληρωτών. 

  Συνεχύζουμε να αγωνιζόμαςτε ακόμη πιο δυναμικϊ για μαζικούσ μόνιμουσ 

διοριςμούσ όλων όςων ϋχουν εργαςτεύ ϋςτω και μια ημϋρα ςτην εκπαύδευςη. 

Αγωνιζόμαςτε για την υπερϊςπιςη του δημόςιου δωρεϊν ςχολεύου. 

Από τη Δ.Ο.Ε.  


