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Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Συνάντηςη Δ.Ο.Ε. – Ο.Λ.Μ.Ε. με τον Υπουργό Παιδείασ
Οι προτάςεισ του Υπουργείου… αναμένονται

Πραγματοποιόθηκε ςόμερα, 11/3/2016 ςυνϊντηςη των Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. και
Ο.Λ.Μ.Ε. με τον Υπουργό Παιδεύασ κ. Φύλη (ϋπειτα από πρόςκληςό του) με
μοναδικό θϋμα ςυζότηςησ: Διοριςμού – Προςλόψεισ.
Από την αρχό τησ ςυζότηςησ καλϋςαμε τον Υπουργό να ανακοινώςει
τον αριθμό των μόνιμων διοριςμών που θα πραγματοποιηθούν φϋτοσ καθώσ
και την πρόταςη του Υπουργεύου προσ τισ Εκπαιδευτικϋσ Ομοςπονδύεσ ςχετικϊ
με τον τρόπο πρόςληψησ μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Αντύ ςυγκεκριμϋνων δεςμεύςεων ο Υπουργόσ Παιδεύασ μασ ενημϋρωςε
(για μια ακόμη φορϊ) ότι το Υπουργεύο Παιδεύασ ϋχει ολοκληρωμϋνη πρόταςη
– μελϋτη πραγματοπούηςησ 20.000 μόνιμων διοριςμών την επόμενη τριετύα
την οπούα πρόκειται να καταθϋςει ςτουσ εκπροςώπουσ των θεςμών την
ερχόμενη εβδομϊδα. Σε ότι αφορϊ τον τρόπο διοριςμού των μόνιμων και
πρόςληψησ
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περιοριςμούσ που, κατϊ την εκτύμηςη του Υπουργεύου, προκύπτουν από τισ
αποφϊςεισ του ΣτΕ καθώσ και για την πρόθεςη τησ πολιτικόσ ηγεςύασ να
υιοθετόςει ϋνα προςωρινό (για την επόμενη ςχολικό χρονιϊ) και ϋνα ςταθερό
ςύςτημα διοριςμών – προςλόψεων.
Ο Υπουργόσ Παιδεύασ δεν κατϋθεςε καμύα ςυγκεκριμϋνη πρόταςη και
δεν ανϋλαβε οποιαδόποτε δϋςμευςη. Μπροςτϊ, μϊλιςτα, ςτον κύνδυνο να
χαρακτηριςτεύ ωσ εντελώσ αναξιόπιςτοσ μετϊ τισ επαναλαμβανόμενεσ
υποςχϋςεισ για πραγματοπούηςη χιλιϊδων διοριςμών, ζότηςε, επύ τησ ουςύασ,
από τισ Ομοςπονδύεσ να ςτηρύξουν πολιτικϊ το Υπουργεύο «ςτην προςπϊθειϊ

του» ςε επύπεδο διεκδικόςεων, προτϊςεων ακόμη και γνωμοδοτόςεων
νομικών ςυμβούλων.
Ακόμα και ο πλϋον απαιςιόδοξοσ δεν θα μπορούςε να περιμϋνει τόςη
ϋλλειψη πολιτικόσ βούληςησ από την πλευρϊ τησ Κυβϋρνηςησ.
Η πραγματοπούηςη, ϊμεςα, όλων των μόνιμων διοριςμών που ϋχει
ανϊγκη η δημόςια εκπαύδευςη εύναι το κυρύαρχο αύτημα τησ Δ.Ο.Ε., και η
προμετωπύδα όλων των διεκδικόςεών τησ.
Η πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ βρύςκεται εγκλωβιςμϋνη
ςτισ ανϋξοδεσ υποςχϋςεισ τησ, ςτισ μνημονιακϋσ δεςμεύςεισ και ςτην απουςύα
πολιτικόσ τόλμησ.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ το Υπουργεύο Παιδεύασ να πραγματοποιόςει
ϊμεςα όλουσ τουσ μόνιμουσ διοριςμούσ που χρειϊζεται η δημόςια εκπαύδευςη.
Περιμϋνουμε από τον Υπουργό Παιδεύασ να καταθϋςει ςτισ Εκπαιδευτικϋσ
Ομοςπονδύεσ την πρόταςη του Υπουργεύου για διοριςμούσ – προςλόψεισ.
Η Δ.Ο.Ε., όπωσ ϋκανε όλο το προηγούμενο χρονικό διϊςτημα, θα
ςυνεχύςει να καταθϋτει υπεύθυνα τισ προτϊςεισ τησ, και να αγωνύζεται για
μαζικούσ μόνιμουσ διοριςμούσ, ςταθερό και μόνιμη δουλειϊ για όλουσ.

Από τη Δ.Ο.Ε.

