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Συνϊντηςη με τον διευθυντό του γραφεύου του Υπουργού Παιδεύασ κ.
Κατςαρό εύχε το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςτο πλαύςιο τησ κινητοπούηςησ ςτο Υπουργεύο
Παιδεύασ που πραγματοπούηςαν οι εκπαιδευτικού τησ Π.Ε. την Παραςκευό 17
Ιουνύου 2016.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋθεςε για μια ακόμη φορϊ τα επεύγοντα ζητόματα αυτόσ τησ
περιόδου και ςυγκεκριμϋνα:






Την ϊμεςη πραγματοπούηςη όλων των μόνιμων διοριςμών που ϋχει
ανϊγκη η εκπαύδευςη και υποςχόταν ο Υπουργόσ μϋχρι πριν λύγο
χρονικό διϊςτημα.
Του ϊμεςου μόνιμου διοριςμού όλων των αναπληρωτών γενικόσ και
ειδικόσ αγωγόσ.
Να μην υπϊρξει καμύα απόλυςη αναπληρωτό, να μην βρεθεύ κανεύσ
εκπαιδευτικόσ ςτην ανεργύα.
Να μην υπϊρξει καμύα παρακρϊτηςη μιςθού για τουσ αναπληρωτϋσ.






Την απόςυρςη τησ Υπουργικόσ Απόφαςησ για το φερόμενο ωσ «Ενιαύο
Τύπο Ολοόμερου Δημοτικού Σχολεύου».
Την απόςυρςη τησ διϊταξησ που ψηφύςτηκε για τα νηπιαγωγεύα.
Την απόδοςη των οργανικών θϋςεων ςτουσ εκπαιδευτικούσ
ειδικοτότων.
Τον ακριβό προςδιοριςμό του αριθμού των αναπληρωτών που θα
προςληφθούν για το ςχ. ϋτοσ 2016 – 2017 και την πρόςληψό τουσ ςε μύα
φϊςη.

Οι απαντόςεισ που δόθηκαν δεν μασ ικανοποιούν ςε καμύα περύπτωςη αλλϊ
αντύθετα μεγαλώνουν το χϊςμα ανϊμεςα ςε εκπαιδευτικούσ και Τπουργεύο,
αφού ϋγινε ςαφϋσ από την πλευρϊ του διευθυντό του γραφεύου του Υπουργού
Παιδεύασ, ότι δεν υπϊρχει καμύα διϊθεςη ςτην πολιτικό ηγεςύα να αποςύρει τισ
ρυθμύςεισ που οδηγούν ςε υποβϊθμιςη του δημόςιου δημοτικού ςχολεύου και
νηπιαγωγεύου, πλόττουν τα μορφωτικϊ δικαιώματα των μαθητών και οδηγούν
χιλιϊδεσ εκπαιδευτικούσ, με αρπαγό μϊλιςτα του τελευταύου μιςθού τησ
χρονιϊσ, ςτην ανεργύα.
Ειδικϊ για το θϋμα που ϋχει ανακύψει τισ τελευταύεσ ημϋρεσ, την παρακρϊτηςη,
δηλαδό, τησ μιςθοδοςύασ του Ιουνύου των αναπληρωτών ςυναδϋλφων μασ
ςτην οπούα καλούνται να προχωρόςουν οι Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ ϋπειτα
από τισ ςχετικϋσ οδηγύεσ που ϋλαβαν από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του
Υπουργεύου Παιδεύασ, η απϊντηςη ότι εύναι αρμοδιότητα του Τπουργεύου
Οικονομικών και ότι το Τπουργεύο Παιδεύασ καταβϊλει προςπϊθειεσ να
αποτραπεύ, δεν ϋχει να πει απολύτωσ τύποτα ςτουσ εκπαιδευτικούσ που
κινδυνεύουν να βρεθούν απλόρωτοι και αντιμϋτωποι με το φϊςμα τησ ανεργύασ
ταυτόχρονα. Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. τόνιςε ότι μια τϋτοια διαδικαςύα δεν εύναι
ςύννομη (κϊτι που ειπώθηκε και ςτη ςυζότηςη μεταξύ των νομικών
υπηρεςιών Δ.Ο.Ε. και Υπουργεύου), τόνιςε, επύςησ, ότι η μόνη λύςη εύναι η
ϊμεςη νομοθετικό ρύθμιςη του ζητόματοσ και κατϋθεςε και πρόταςη για τον
τρόπο που αυτό μπορεύ να γύνει.
Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. ϋκανε για μια ακόμη φορϊ ςαφϋσ ότι δεν αποδϋχεται τισ
αντιεκπαιδευτικϋσ και παρϊνομεσ ενϋργειεσ του Τπουργεύου Παιδεύασ.
Η κυνικό αναφορϊ εκ μϋρουσ του Υπουργεύου ότι οι αναπληρωτϋσ που θα
εργαςτούν την επόμενη χρονιϊ θα εύναι «περύπου» 20.000 τη ςτιγμό που τα
κενϊ, με βϊςη τα ςτοιχεύα του ύδιου του Υπουργεύου, αναμϋνεται να εύναι
περύπου 27.000 επιβεβαιώνει, δυςτυχώσ, τουσ φόβουσ που ϋχουμε εκφρϊςει ότι
το ξεκύνημα τησ νϋασ χρονιϊσ θα εύναι ςυνυφαςμϋνο με τισ απολύςεισ χιλιϊδων
ςυναδϋλφων μασ.

Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. θα ςυνεχύςει να αναδεικνύει όλα τα παραπϊνω ζητόματα
και να παλεύει για την απόςυρςη όλων των ρυθμύςεων (κϊτι που θα
αποτελϋςει και κεντρικό αύτημα τησ 85ησ Γ.. του Κλϊδου) με γνώμονα την
υπερϊςπιςη του δημόςιου ςχολεύου και του δικαιώματοσ ςτην εργαςύα όλων
των εκπαιδευτικών που εργϊζονται ςε αυτό, δύχωσ επικύνδυνουσ μεταξύ τουσ
διαχωριςμούσ.
Οι εκπαιδευτικού τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ξεςηκωνόμαςτε και
ΤΠΕΡΑΠΙΖΟΜΑΣΕ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΛΕΙΟ

Από το Δ.. τησ Δ.Ο.Ε.

