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Θϋμα: υνοπτικό ϋκθεςη των προβλημϊτων που αντιμετωπύζουν οι
εκπαιδευτικού τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ
Κύριε Υπουργϋ,
Αναλαμβϊνετε την ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ ςτη διϊρκεια μιασ
χρονιϊσ που ϋχει ςημαδευτεύ από τισ καταςτροφικϋσ Υπουργικϋσ Αποφϊςεισ για
τη λειτουργύα του ολοόμερου Νηπιαγωγεύου και Δημοτικού Σχολεύου, οι οπούεσ
πλόρωσ ενταγμϋνεσ ςτη μνημονιακό λογιςτικό του «εξορθολογιςμού» και των
περικοπών ςτην εκπαύδευςη, επϋβαλαν ϋνα τοπύο διϊλυςησ κι ϋχουν ςκορπύςει
την απογοότευςη τόςο ςτουσ μαθητϋσ και τισ οικογϋνειϋσ τουσ όςο και ςτουσ
εκπαιδευτικούσ.
Στην πρώτη μεταξύ μασ ςυνϊντηςη, τονύςαμε ότι οι ειλικρινεύσ ευχϋσ μασ για
μια αληθινϊ επιτυχημϋνη θητεύα εύναι ςυνυφαςμϋνεσ με την απόςυρςη των
ςυγκεκριμϋνων αποφϊςεων και τησ ϋναρξησ ενόσ αληθινού, ουςιαςτικού και
ειλικρινούσ διαλόγου μακριϊ από τισ πρόςφατεσ προςχηματικϋσ διαδικαςύεσ.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςεβόμενο το θεςμικό του ρόλο ςασ ενημϋρωςε ότι
επρόκειτο να ςασ καταθϋςει μια ςυνοπτικό ϋκθεςη όπου περιγρϊφονται τα
βαςικότερα ζητόματα που απαςχολούν τουσ λειτουργούσ τησ Πρωτοβϊθμιασ
Εκπαύδευςησ καθώσ και οι αποφϊςεισ – θϋςεισ του κλϊδου μασ γι’ αυτϊ και τα
οπούα περιληπτικϊ ςασ εκθϋςαμε. Εύναι ςαφϋσ ότι η οποιαδόποτε καταγραφό
δεν μπορεύ να αποτυπώςει την πλόρη εικόνα τησ εκπαιδευτικόσ
πραγματικότητασ, κϊτι που προςδοκούμε ότι θα μασ δοθεύ η δυνατότητα να
κϊνουμε ςτισ θεματικϋσ ςυναντόςεισ ςτισ οπούεσ δεςμευτόκατε ότι θα
προχωρόςουμε ϊμεςα.
Οι προγραμματικϋσ δηλώςεισ ςασ, δυςτυχώσ, δε δημιούργηςαν την αύςθηςη
αλλαγόσ πορεύασ ςτην πολιτικό του Υπουργεύου προσ την κατεύθυνςη τησ
υιοθϋτηςησ των αιτημϊτων του εκπαιδευτικού κινόματοσ για θωρϊκιςη τησ

δημόςιασ εκπαύδευςησ κϊτι που, για τη Δ.Ο.Ε., εύναι απαραύτητο ςτοιχεύο ώςτε
να υπϊρξει μια γόνιμη διαδικαςύα κατϊθεςησ απόψεων και εξεύρεςησ λύςεων.
Αγωνιζόμαςτε ώςτε τα δύκαια αιτόματα, οι θϋςεισ και οι προτϊςεισ μασ να
τύχουν τησ δϋουςασ αντιμετώπιςησ και προςοχόσ ςε αντύθεςη με ό, τι ϋχει
ςυμβεύ τα τελευταύα χρόνια.
Στηρύζουμε με όλεσ τισ δυνϊμεισ μασ το δημόςιο ςχολεύο, τουσ μαθητϋσ και
τουσ εκπαιδευτικούσ. Εκπαιδευτικούσ οι οπούοι βιώνουν όλο και περιςςότερο
την απαξύωςη τησ προςφορϊσ τουσ εκ μϋρουσ τησ πολιτεύασ, ςε ϋνα δημόςιο
ςχολεύο που δϋχεται ςυνεχό πλόγματα από την ανερμϊτιςτη «εκπαιδευτικό»
πολιτικό που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια και γύνεται θύμα κϊθε εύδουσ
πειραματιςμών και «μεταρρυθμύςεων».
Σασ παραθϋτουμε, λοιπόν, ςυνοπτικϊ τα προβλόματα που ταλανύζουν την
εκπαύδευςη, τουσ μαθητϋσ και τουσ εκπαιδευτικούσ ωσ μια πρώτη αναφορϊ, με
την επιδύωξη να ακολουθόςουν ϊμεςα αναλυτικϋσ μεταξύ μασ ςυζητόςεισ ςτην
ουςύα των ζητημϊτων οι οπούεσ θα οδηγόςουν ςε λύςεισ ςτην κατεύθυνςη τησ
υπερϊςπιςησ του δημόςιου ςχολεύου.
 ΔΑΠΑΝΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Οι δαπϊνεσ για την Παιδεύα το 2016 κινόθηκαν ςτο 2,8% του ΑΕΠ. Η
Ελλϊδα εύναι, και πϊλι, από τισ τελευταύεσ χώρεσ τησ Ε.Ε. ςε δαπϊνεσ
για την εκπαύδευςη. Τα ελϊχιςτα χρόματα που διατύθενται για την
Παιδεύα οδηγούν ςε μαραςμό τη δημόςια εκπαύδευςη. Το 2017 η
κατϊςταςη αναμϋνεται να εύναι η ύδια. Οι αναφορϋσ του τύπου που
ςυνόδευςαν
το
ςχϋδιο
προώπολογιςμού
όταν
ιδιαύτερα
αποθαρρυντικϋσ (« …Εύναι χαρακτηριςτικό ότι ευαύςθητοι τομεύσ
όπωσ εύναι η Υγεύα και η Παιδεύα θα παραμεύνουν... υποςιτιςμϋνοι και
τον επόμενο χρόνο…») αφού οι αριθμού δεν αφόνουν κανϋνα
περιθώριο αιςιοδοξύασ.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ την να αυξόςει τώρα τισ δαπϊνεσ για την
Παιδεύα - μϋχρι και 5% του ΑΕΠ, να μεριμνόςει για ϋκτακτο κονδύλιο
ώςτε να καλυφθούν οι λειτουργικϋσ ανϊγκεσ των ςχολεύων καθώσ και
για την ορθολογικό κατανομό των κοινοτικών πόρων ιδιαύτερα για
θεςμούσ που αφορούν ςτην Π.Ε., τη ςημαςύα και την αξύα τησ οπούασ
όλοι αναγνωρύζουν και αποδϋχονται. Οι ςχολικϋσ μονϊδεσ αδυνατούν,
να ανταποκριθούν ακόμη και ςε ςτοιχειώδεισ υποχρεώςεισ.
Η πολιτεύα οφεύλει να ενιςχύςει, ϋμπρακτα, το δημόςιο ςχολεύο και
τουσ λειτουργούσ του και να ςτηρύξει τουσ μαθητϋσ που αποτελούν το
μϋλλον αυτού του τόπου.
 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
Τα δύο προηγούμενα χρόνια ακούςαμε να επαναλαμβϊνονται, εκ
μϋρουσ τησ πολιτικόσ ηγεςύασ του Υπουργεύου Παιδεύασ, δεςμεύςεισ

για χιλιϊδεσ, μόνιμουσ, διοριςμούσ εκπαιδευτικών. Οι μεγαλόςτομεσ
εξαγγελύεσ παρϋμειναν γρϊμμα κενό.
Η πραγματικότητα εύναι ότι η ανεργύα των εκπαιδευτικών
διογκώνεται, την ύδια ςτιγμό που υπϊρχει ϊμεςη ανϊγκη για την
πρόςληψη χιλιϊδων εκπαιδευτικών με μόνιμη ςχϋςη εργαςύασ. Οι
χιλιϊδεσ οργανικϋσ θϋςεισ που ϋχουν μεύνει κενϋσ ϋπειτα από τισ
ςυνταξιοδοτόςεισ εκπαιδευτικών τα τελευταύα χρόνια (ϋχουν
αποχωρόςει την τελευταύα πενταετύα από την Π.Ε. 11.000, περύπου,
εκπαιδευτικού και ϋχουν προςληφθεύ μόνο 282) μϋνουν, επύ τησ ουςύασ,
ακϊλυπτεσ αφού προςλαμβϊνονται όλο και λιγότεροι αναπληρωτϋσ.
Φϋτοσ προςλόφθηκαν, τουλϊχιςτο, 5.000 αναπληρωτϋσ εκπαιδευτικού
λιγότεροι ςε ςχϋςη με την περςινό χρονιϊ. Συνϊδελφού μασ που
εργϊζονταν τα προηγούμενα χρόνια, απολύθηκαν τον Ιούνιο και
ϋμειναν ϊνεργοι. Αυτό εύναι το τραγικό αποτϋλεςμα τησ ολϋθριασ
πολιτικόσ επιλογόσ τησ κυβϋρνηςησ να αλλϊξει, με τισ Υπουργικϋσ
Αποφϊςεισ για τον, υποτιθϋμενο, ενιαύο τύπο ολοόμερου, τη
λειτουργύα του Δημόςιου Σχολεύου με μοναδικό ςτόχο την
εξοικονόμηςη πόρων για την πρόςληψη εκπαιδευτικών. Τραγικό τόςο
για τουσ εκπαιδευτικούσ όςο και για την κϊλυψη των μορφωτικών
αναγκών των μαθητών.
Για τη Δ.Ο.Ε. εύναι αδιαπραγμϊτευτο το ότι η επιλογό, από την
κυβϋρνηςη, τησ ςυςτηματικόσ χρόςησ των ελαςτικών μορφών
εργαςύασ αλλϊ και τησ απλόρωτησ, ακόμα, εργαςύασ (με προςφορϊ
εκπαιδευτικού ϋργου που δεν υπολογύζεται ωσ τϋτοιο ςτο ωρολόγιο
πρόγραμμα) πρϋπει τώρα να αλλϊξει.
Θα πρϋπει να γύνουν ϊμεςα μόνιμοι διοριςμού ςτα οργανικϊ κενϊ και
πρόςληψη όλων των απαραύτητων αναπληρωτών, μόνο, ςε
λειτουργικϊ.
Θα πρϋπει να τονύςουμε για πολλοςτό φορϊ το απαρϊδεκτο
γεγονόσ να υπϊρχουν χιλιϊδεσ ςυνϊδελφού μασ οι οπούοι εργϊζονται
ςχεδόν δεκαπϋντε χρόνια ωσ αναπληρωτϋσ ςτην Ειδικό Αγωγό και
προςφϋρουν ςτον, εγκαταλελειμμϋνο από την πολιτεύα, αυτό τομϋα
με αυταπϊρνηςη και εκπαιδευτικϊ αποτελϋςματα, με ελαςτικό ςχϋςη
εργαςύασ. Ζητϊμε την ϊμεςη πρόςληψό τουσ με μόνιμη ςχϋςη
εργαςύασ.
Σο Τπουργεύο οφεύλει να προχωρόςει ϊμεςα ςτο μόνιμο διοριςμό
όλων των ελαςτικϊ, ωσ τώρα, εργαζόμενων εκπαιδευτικών θϋτοντασ
τϋρμα ςτην ταλαιπωρύα και την αγωνύα τόςων ετών.
Εύναι ςαφϋσ ότι αυτό που χρειϊζεται εύναι η πολιτικό βούληςη για τη
λύςη ςτο πρόβλημα τησ μη πραγματοπούηςησ διοριςμών. Η ςκόπιμη
και παρελκυςτικό πρόταξη (μπροςτϊ ςτη βεβαιότητα των μηδενικών
διοριςμών) του ςυςτόματοσ προςλόψεων και διοριςμών
ξεςκεπϊςτηκε από τη Δ.Ο.Ε. την προηγούμενη χρονιϊ.

Εύναι, επύςησ, απαραύτητη η ρύθμιςησ ςειρϊσ ζητημϊτων που ϋχουν
να κϊνουν με τουσ αναπληρωτϋσ εκπαιδευτικούσ (ϊδειεσ, περύθαλψη,
επύδομα θϋςησ ευθύνησ, κλπ.) ςτην κατεύθυνςη τησ κατοχύρωςησ
ύδιων δικαιωμϊτων για μόνιμουσ και αναπληρωτϋσ εκπαιδευτικούσ.
 ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΟΥΑΕΙ
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ

ΓΙΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΚΑΙ

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. από την πρώτη ςτιγμό που ανακοινώθηκαν, η
Υπουργικό Απόφαςη για τον «Ενιαύο Τύπο Ολοόμερου Σχολεύου», οι
ρυθμύςεισ για τον ελϊχιςτο απαιτούμενο αριθμό νηπύων για τη
λειτουργύα τμόματοσ νηπιαγωγεύου καθώσ και οι Υπουργικϋσ
Αποφϊςεισ για το ωρϊριο και το νϋο ωρολόγιο πρόγραμμα του
Νηπιαγωγεύου,
ανϋδειξε τον αντιεκπαιδευτικό χαρακτόρα των
ρυθμύςεων που ωσ μοναδικό ςκοπό ϋχουν την εξοικονόμηςη με κϊθε
τρόπο εκπαιδευτικού προςωπικού ϋτςι ώςτε να καλυφθούν οι
τερϊςτιεσ ανϊγκεσ τησ εκπαύδευςησ ςε εκπαιδευτικούσ με την, όςο το
δυνατό, μικρότερη δαπϊνη για προςλόψεισ αναπληρωτών, τόνισε πως η
πολιτικό ηγεςύα του ΥΠΠΕΘ υποβαθμύζει, δύχωσ αιδώ, τον
παιδαγωγικό και αντιςταθμιςτικό ρόλο του ολοόμερου νηπιαγωγεύου
και επιδιώκει τον αποκλειςμό χιλιϊδων μαθητών και νηπύων από τισ
δομϋσ του Ολοόμερου ςχολεύου. (Για την πλόρη ενημϋρωςό ςασ,
επιςυνϊπτουμε όλεσ τισ ςχετικϋσ, αναλυτικϋσ ανακοινώςεισ μασ)
Η εφαρμογό τησ πολιτικόσ αυτόσ από την πολιτικό ηγεςύα του
Υπουργεύου Παιδεύασ, αποκϊλυψε ότι:
Ωσ προσ την προςχολικό αγωγό
Δεν ϋχει ςτισ προθϋςεισ τησ τη
θεςμοθϋτηςη τησ δύχρονησ
υποχρεωτικόσ Προςχολικόσ αγωγόσ, διαλύει το Ολοόμερο
Νηπιαγωγεύο με την επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνη και την παιδαγωγικό
προςφορϊ του και ςτη θϋςη του φϋρνει το, υποτιθϋμενο, «νϋο
ενιαύο», όπου χωρύζει το πρόγραμμα ςε βαςικό και προαιρετικό,
αύροντασ την αντιςταθμιςτικό λειτουργύα του Ολοόμερου
Νηπιαγωγεύου και μετατρϋποντϊσ το ςε φύλαξη, επιβϊλλει 25ωρο
χωρύσ να λαμβϊνει υπόψη τισ ιδιαιτερότητεσ τησ λειτουργύασ του
Νηπιαγωγεύου (και μϊλιςτα τυπικϊ καθώσ ουςιαςτικϊ πρόκειται για
30ωρο εξ αιτύασ του γεγονότοσ ότι επιβϊλλεται η ςυνεχόσ ανϊγκη
επιτόρηςησ και παρουςύασ των νηπιαγωγών κοντϊ ςτα νόπια) για το
ςύνολο των νηπιαγωγών (πλην των ελϊχιςτων που υπηρετούν ςτα,
μετρημϋνα ςτα δϊχτυλα, 4/θεςια και ϊνω νηπιαγωγεύα) και μϊλιςτα
δύχωσ την επιπλϋον αποζημύωςη που ιςχύει ςτα αντύςτοιχα δημοτικϊ
ςχολεύα, δεν προχωρϊ ςε καμύα επύλυςη των τερϊςτιων κτηριακών
προβλημϊτων καθιςτώντασ ϋτςι (και από αυτό την ϊποψη)
προςχηματικό την επικοινωνιακού χαρακτόρα, εξαγγελύα για

επϋκταςη και γενύκευςη του θεςμού του ολοόμερου ενώ ςυμβαύνει το
ακριβώσ αντύθετο.
Ωσ προσ το δημοτικό ςχολεύο
Πϋρα από το προφανϋσ τησ επιδύωξησ εξοικονόμηςησ πόρων για
να πραγματοποιηθούν όςο το δυνατό λιγότερεσ προςλόψεισ,
δημιούργηςε μια ςειρϊ ακόμη τερϊςτιων προβλημϊτων αφού
χρηςιμοποιόθηκαν τα τεχνητϊ πλεονϊςματα ςε ώρεσ δαςκϊλων που
προκϊλεςε η αλλαγό του ωρολογύου προγρϊμματοσ για να
προςληφθούν λιγότεροι εκπαιδευτικού ειδικοτότων καθώσ και
εκπαιδευτικού για την παρϊλληλη ςτόριξη με την ανϊθεςη των
αντικειμϋνων αυτών ςε δαςκϊλουσ υπό την απειλό τησ μετακύνηςόσ
τουσ για ςυμπλόρωςη ωραρύου. Έχει επιβληθεύ ωσ κανόνασ η
απλόρωτη εργαςύα αφού χιλιϊδεσ εκπαιδευτικϋσ (ςύμφωνα με την
ιςχύουςα νομοθεςύα αλλϊ ακόμα και την ύδια την Υ.Α.) ώρεσ για την
επύβλεψη τησ ςύτιςησ των μαθητών δεν υπολογύζονται ωσ τϋτοιεσ. (Για
να ςυμπληρωθεύ η εικόνα με απλόρωτεσ ώρεσ ςτα ολιγοθϋςια
ςχολεύα). Καταργόθηκε η ςταθερό θϋςη του ενόσ εκπαιδευτικού
υπεύθυνου ολοόμερου κϊτι που ϋχει προκαλϋςει τερϊςτιεσ
δυςλειτουργύεσ ςτο Ολοόμερο πρόγραμμα. Τορπιλύςτηκε ςκόπιμα η
δεύτερη ξϋνη γλώςςα (Γαλλικϊ – Γερμανικϊ) τόςο ςε μαθηςιακό
(αφού πϊνω από το ϋνα τρύτο των μαθητών διδϊςκεται τελικϊ ϊλλη
ξϋνη γλώςςα από αυτόν που επϋλεξε) όςο και ςε εργαςιακό επύπεδο
(αφού τελικϊ εργϊζονται λιγότεροι εκπαιδευτικού κϊτι που επιτεύνει
το αύςθημα εργαςιακόσ αναςφϊλειασ εξ αιτύα του απαρϊδεκτου
γεγονότοσ τησ μη απόδοςησ οργανικών θϋςεων 3 χρόνια μετϊ τισ
απαρϊδεκτεσ υποχρεωτικϋσ μετατϊξεισ του 2013).
Δυςτυχώσ η «εκπαιδευτικό» πολιτικό τησ κυβϋρνηςησ ϋχει χαραχτεύ
με γνώμονα τισ επιταγϋσ των μνημονύων και των δεικτών του ΟΟΣΑ. Η
Δ.Ο.Ε. αναδεικνύοντασ την παιδαγωγικό αναγκαιότητα ςτόριξησ και
διεύρυνςησ του Ολοόμερου ςχολεύου απαιτεύ την απόςυρςη όλων των
ρυθμύςεων που το διαλύουν με μοναδικό ςκοπό την καταδύκη
χιλιϊδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ςε ανεργύα καθώσ και τη
γενύκευςη ενόσ καθεςτώτοσ εργαςιακόσ αναςφϊλειασ.
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Σισ τελευταύεσ ημϋρεσ διαβϊζουμε δημοςιεύματα περύ επανόδου τησ
απόπειρασ εφαρμογόσ τησ αξιολόγηςησ ωσ πρόθεςη τησ νϋασ πολιτικόσ
ηγεςύασ του Τπουργεύου Παιδεύασ.
Η Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα μϋςα από τισ αποφϊςεισ των Γενικών
τησ Συνελεύςεων καθώσ και από αυτϋσ του Διοικητικού Συμβουλύου τησ,
ϋχει, με ςυνϋπεια και υπευθυνότητα εκφρϊςει τισ θϋςεισ του κλϊδου των
εκπαιδευτικών τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ για την αξιολόγηςη. Την

αξιολόγηςη ωσ ανατροφοδοτικό, γνόςια παιδαγωγικό διαδικαςύα
ουςιαςτικόσ αποτύμηςησ τόςο του εκπαιδευτικού ϋργου, όςο και
ςυνολικϊ τησ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ, μιασ αποτύμηςησ από τα «κϊτω»
που θα πραγματοποιεύται από τουσ εκπαιδευτικούσ ςυλλογικϊ και όχι
από μονοπρόςωπα όργανα και θα ϋχει ωσ ςτόχο την ανύχνευςη των
προβλημϊτων και το ςχεδιαςμό των αναγκαύων παρεμβϊςεων ςτην
κατεύθυνςη τησ ουςιαςτικόσ ενύςχυςησ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. με όλεσ τισ ενϋργειεσ και τισ αποφϊςεισ του ϋχει κινηθεύ
ςτην κατεύθυνςη τησ ανϊδειξησ τησ αντύθεςησ του Κλϊδου των
εκπαιδευτικών ςτην εφαρμογό τησ αξιολόγηςησ που χειραγωγεύ,
κατηγοριοποιεύ ςχολεύα και εκπαιδευτικούσ και οδηγεύ ςτη μιςθολογικό
– βαθμολογικό καθόλωςη και τισ απολύςεισ. Μϋςα από μια ςειρϊ
κειμϋνων υπογραφών, απεργιακών κινητοποιόςεων, ενεργειών ϊρνηςησ
υλοπούηςησ των εντολών εφαρμογόσ τησ αυτοαξιολόγηςησ και τησ
αξιολόγηςησ ο Κλϊδοσ των εκπαιδευτικών τησ πρωτοβϊθμιασ
εκπαύδευςησ αντιςτϊθηκε δυναμικϊ και απϊντηςε με τη ςτϊςη του ςτισ
μεθοδεύςεισ του Υπουργεύου Παιδεύασ ςτο πρόςφατο παρελθόν.
.
Ζητϊμε την ϊμεςη κατϊργηςη (και όχι την αναςτολό που ανούγει το
δρόμο ςτην επαναφορϊ) όλου του θεςμικού πλαιςύου που διϋπει την
αξιολόγηςη. Να ξεκινόςει ϊμεςα ουςιαςτικόσ διϊλογοσ για την
αξιολόγηςη με ςεβαςμό από την πολιτεύα των θϋςεων του Κλϊδου μασ.
Ακώλυτη βαθμολογικό και μιςθολογικό εξϋλιξη για όλουσ τουσ
εκπαιδευτικούσ.

• ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ο τόςο ευαύςθητοσ τομϋασ τησ Ειδικόσ Αγωγόσ (όπωσ όλοι οι
κυβερνώντεσ προςχηματικϊ αποκαλούν), παρουςιϊζει εικόνα
εγκατϊλειψησ και χρειϊζεται ϊμεςη ενύςχυςη με ειδικό εκπαιδευτικό και
βοηθητικό προςωπικό αλλϊ και μια βαθιϊ τομό ςτο ςυνολικό τρόπο
λειτουργύασ του (η Δ.Ο.Ε. ϋχει καταθϋςει πολλϋσ φορϋσ ςτην πολιτικό
ηγεςύα του Υπουργεύου αναλυτικϋσ προτϊςεισ) τϋτοιασ που θα
ςταματόςει το απαρϊδεκτο φαινόμενο τησ παροχόσ τησ μόνο ςε ϋνα
μικρό μϋροσ των μαθητών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ. Το
αποκαρδιωτικό φαινόμενο να εύναι τα Ειδικϊ ςχολεύα, τα Τμόματα
Ένταξησ και η παρϊλληλη ςτόριξη τα μεγαλύτερα θύματα τησ,
υποτιθϋμενησ, εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ, αποκαλύπτει το μϋγεθοσ τησ
εγκατϊλειψησ που αντιμετωπύζει ο χώροσ αυτόσ. Οι τομϋσ ςτο θεςμικό
πλαύςιο λειτουργύασ τησ Ειδικόσ Αγωγόσ εύναι ϊμεςο ζητούμενο, όπωσ
ζητούμενο εύναι και η ύπαρξη μόνιμων δομών αντιςταθμιςτικόσ αγωγόσ

ςτα ςχολεύα Γενικόσ Αγωγόσ (τμόματα ϋνταξησ, παρϊλληλη ςτόριξη,
τμόματα υποδοχόσ, κλπ.).


ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. από την πρώτη ςτιγμό τησ εφαρμογόσ του
προηγούμενου νομοθετικού πλαιςύου για το πειθαρχικό δύκαιο εύχε
ζητόςει, ξεκϊθαρα, την κατϊργηςό του αφού αντύ να επιλύει ζητόματα
εύχε χρηςιμοποιηθεύ ωσ εργαλεύο διώξεων και αυταρχιςμού, ςτερούςε το
τεκμόριο τησ αθωότητασ και εύχε οδηγόςει πϊρα πολλούσ
εκπαιδευτικούσ ςε αργύα ακόμη και για αςόμαντεσ ιδιωτικϋσ διαφορϋσ.
Φαιρετύςαμε αρχικϊ την ψόφιςη του νόμου 4325/2015, πιςτεύουμε, όμωσ,
πωσ απομϋνει η υλοπούηςη μιασ πολύ ςημαντικόσ μασ πρόταςησ, αυτό
τησ εξειδύκευςησ κατϊ τρόπο περιοριςτικό τησ ϋννοιασ του πειθαρχικού
παραπτώματοσ τησ χαρακτηριςτικώσ ανϊξιασ και αναξιοπρεπούσ
ςυμπεριφορϊσ εντόσ και εκτόσ υπηρεςύασ, ώςτε να μην μπορεύ να
υπαχθεύ ςτο αδύκημα κϊθε ςυμπεριφορϊ εύτε αφορϊ ςτον ιδιωτικό εύτε
ςτον υπηρεςιακό βύο του υπαλλόλου. Θα πρϋπει, επύςησ, να υπϊρξει
μϋριμνα για την αντιμετώπιςη του διαλυτικού, για την ομαλό λειτουργύα
των ςχολεύων, φαινομϋνου τησ, ϊκριτησ, παραπομπόσ για κϊθε ςοβαρό
ό μη καταγγελύα που γύνεται εναντύον εκπαιδευτικών κατϊ την ϊςκηςη
των καθηκόντων τουσ.


«ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΕ» ΜΕΣΑΣΑΞΕΙ – ΑΠΟΔΟΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΕΩΝ
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. τοποθετόθηκε ξεκϊθαρα ςχετικϊ με τισ ϊδικεσ και
πϋρα από νομικούσ κανόνεσ «υποχρεωτικϋσ» μετατϊξεισ εκπαιδευτικών
από τη Δευτεροβϊθμια ςτην Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη (επύ υπουργύασ κ.
Αρβανιτόπουλου και κ. Λοβϋρδου) δύχωσ κανϋνα εκπαιδευτικό
προγραμματιςμό, με αδιαφανεύσ διαδικαςύεσ και όχι μόνο δεν ϋλυςαν
αλλϊ δημιούργηςαν πρόςθετα προβλόματα ςτο χώρο τησ Πρωτοβϊθμιασ
Εκπαύδευςησ και ςτουσ λειτουργούσ τησ. Στη διϊρκεια τησ θητεύασ των
κ.κ. Μπαλτϊ και Κουρϊκη πραγματοποιόθηκε διϊλογοσ ο οπούοσ πϋρα
από το ότι δεν ολοκληρώθηκε ποτϋ δημιούργηςε νϋα αναςτϊτωςη και
αντιπαραθϋςεισ ςτην εκπαιδευτικό κοινότητα. Συνεχύζουμε να
πιςτεύουμε ότι εύναι επιβεβλημϋνη η επανεξϋταςη του ςυνόλου των
μετατϊξεων με βϊςη τη νομιμότητα και τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ τησ
εκπαύδευςησ και η ϊρςη όλων των αδικιών που δημιούργηςαν και
αναμϋνουμε ακόμα τη δημοςιοπούηςη του περύφημου πορύςματοσ τησ
επιτροπόσ που εξϋταςε τη νομιμότητα ό μη των μετατϊξεων που
πραγματοποιόθηκαν. Πϋρα και πϊνω απ’ όλα, όμωσ, πιςτεύουμε ότι το
Τπουργεύο Παιδεύασ θα πρϋπει ϊμεςα να προχωρόςει ςτην απόδοςη όλων
των οργανικών θϋςεων για εκπαιδευτικούσ ειδικοτότων, ςύμφωνα με την

καταγραφό των αναγκών που πραγματοποιόθηκε από τισ Διευθύνςεισ
Εκπαύδευςησ ςτο πρόςφατο παρελθόν.


ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ
–
ΚΑΣΑΡΓΗΕΕΙ
ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ

ΦΟΛΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ

–

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋλαβε πολλϋσ φορϋσ ςτο παρελθόν, από την
απελθούςα πολιτικό ηγεςύα, τη διαβεβαύωςη ότι θα επανεξετϊζονταν οι
ςυγχωνεύςεισ και καταργόςεισ ςχολικών μονϊδων που από το 2011 και
μετϊ, με πρόςχημα τη δημιουργύα των ςχολεύων ΕΑΕΠ καθώσ και τoν
«εξορθολογιςμό» ςτην εκπαύδευςη, οδόγηςαν ςτην υποβϊθμιςη τησ
παρεχόμενησ εκπαύδευςησ με την αύξηςη του αριθμού των μαθητών ςτα
τμόματα και το κλεύςιμο ςχολικών μονϊδων καύριασ ςημαςύασ για τισ
τοπικϋσ κοινωνύεσ. Δυςτυχώσ και αυτό η διαβεβαύωςη αποδεύχτηκε
εύκολη, ανϋξοδη και φυςικϊ δύχωσ αντύκριςμα. Τουναντύον όλο και
ςυχνότερα, ϋπειτα και από την εφαρμογό των Υ.Α. για τα Ολοόμερα
Νηπιαγωγεύα και Δημοτικϊ Σχολεύα, εκφρϊζονται φόβοι για νϋεσ
ςυγχωνεύςεισ και καταργόςεισ ςχολικών μονϊδων. Η αύξηςη του αριθμού
των μαθητών ςτισ τϊξεισ εύναι καθημερινό πρακτικό παραβύαςησ
μορφωτικών και εργαςιακών δικαιωμϊτων που με το πρόςχημα τησ
ϋλλειψησ κονδυλύων για προςλόψεισ εκπαιδευτικών τεύνει να επαναφϋρει
ςτην πρϊξη το προ του 2006 απαρϊδεκτο καθεςτώσ του 1:30. Σο Δ.. τησ
Δ.Ο.Ε. απαιτεύ την ϊρςη όλων των ςτρεβλώςεων που δημιουργόθηκαν
από το 2011 κι ϋπειτα και τη δϋςμευςη όχι μόνο για τη διατόρηςη και
κατοχύρωςη του 1:25 αλλϊ και το διϊλογο με προοπτικό την περαιτϋρω
μεύωςη του αριθμού των μαθητών ςτισ τϊξεισ, κϊτι που μόνο θετικϊ
αποτελϋςματα θα αποφϋρει ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Στην ύδια
αυταρχικό κατεύθυνςη με το κύμα ςυγχωνεύςεων και υποβιβαςμών
ςχολικών μονϊδων κινεύται και η παγιωμϋνη τα τελευταύα χρόνια τακτικό
τησ διούκηςησ για υποχρεωτικϋσ μετακινόςεισ εκπαιδευτικών, οι οπούοι
προςχηματικϊ χαρακτηρύζονται ωσ πλεονϊζοντεσ (αφού προηγουμϋνωσ
αναςτϋλλεται η λειτουργύα των δομών όπου εργϊζονται όπωσ για
παρϊδειγμα τα Ολοόμερα τμόματα και οι τϊξεισ υποδοχόσ ό
ςυγχωνεύονται τϊξεισ ςτα ςχολεύα τουσ). Η εργαςιακό αςφϊλεια εύναι
απαραύτητο ςυςτατικό ςτοιχεύο για την ομαλό λειτουργύα των ςχολεύων.
Ειδικϊ φϋτοσ, ϋπειτα κι από τισ αλλαγϋσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα
λειτουργύασ των ςχολεύων η απειλό τησ μετακύνηςησ χρηςιμοποιεύται (το
αναφϋραμε και παραπϊνω) ωσ «εργαλεύο» μεύωςησ του απαιτούμενου
αριθμού αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. επανειλημμϋνα
ϋχει καταγγεύλει τϋτοιου εύδουσ μεθοδεύςεισ ενώ ϋχει ακολουθόςει και τη
νομικό οδό για να αποτρϋψει τϋτοιου εύδουσ ενϋργειεσ. Ζητϊμε από την
πολιτικό ηγεςύα να μεριμνόςει για την αποκατϊςταςη του κλύματοσ
εργαςιακόσ αςφϊλειασ και ςταθερότητασ ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ.



ΑΠΟΔΟΦΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ – ΤΝΣΑΞΕΙ
Όπωσ όλη η ελληνικό κοινωνύα ϋτςι και οι εκπαιδευτικού (εν ενεργεύα και
ςυνταξιούχοι) εύδαν με την εφαρμογό των μνημονύων τισ αποδοχϋσ τουσ
να μειώνονται ςε τραγικό βαθμό και βρϋθηκαν να ζουν με μιςθούσ κϊτω
από το όριο τησ αξιοπρϋπειασ.
Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. ζητϊ την απόςυρςη όλων των μνημονιακών περικοπών
μιςθών και ςυντϊξεων, την αποκατϊςταςη όλων των αδικιών ςτο
εφϊπαξ ςτα επύπεδα των χρόνων πριν τη ληςτρικό επιδρομό του
μνημονύου και την ουςιαςτικό οικονομικό αναβϊθμιςη των
εκπαιδευτικών. Ζητϊει, επύςησ, πλόρη ςύνταξη για τουσ εκπαιδευτικούσ
ςτα 35 χρόνια υπηρεςύασ, ανεξαρτότωσ ορύου ηλικύασ, με υπολογιςμό τησ
ςύνταξησ ςτα 35/35 καθώσ και αφορολόγητο ςτα 12.000€. Ιδιαύτερα
δύςκολεσ εύναι οι οικονομικϋσ ςυνθόκεσ για τουσ νϋουσ εκπαιδευτικούσ.
Ζητϊμε τη χορόγηςη ενοικύου ςτουσ νεοδιόριςτουσ και αναπληρωτϋσ
ςυναδϋλφουσ μασ και τη χορόγηςη επιδόματοσ παραμεθορύου περιοχόσ
και ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ που εργϊζονται με ελαςτικϋσ ςχϋςεισ
εργαςύασ.
Οι εξοντωτικϋσ ρυθμύςεισ του νϋου μνημονύου και των νομοθετημϊτων
τησ κυβϋρνηςησ για ςύνταξη ςτα 67, ιδιαύτερα ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ,
με δεδομϋνεσ τισ ιδιαιτερότητεσ του εκπαιδευτικού λειτουργόματοσ τόςο
ςε ςχϋςη με τουσ εκπαιδευτικούσ αλλϊ κυρύωσ με τουσ μαθητϋσ, πρϋπει
ϊμεςα να ανακληθούν. Θα πρϋπει επύςησ να προχωρόςει ϊμεςα η
κυβϋρνηςη ςε νομοθετικό ρύθμιςη που θα αφορϊ τουσ εκπαιδευτικούσ
που παραπλανημϋνοι από τισ κυβερνητικϋσ νομοθετικϋσ παλινωδύεσ
οδηγόθηκαν φϋτοσ ςε ςυνταξιοδότηςη με το παλαιό, υποτύθεται,
καθεςτώσ και τώρα βρύςκονται αντιμϋτωποι με την πλόρη ανατροπό
όςων προςδοκούςαν και θεωρούςαν ωσ δεδομϋνο.



ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ
Η Δ.Ο.Ε. με ψόφιςμα τησ 85ησ Γ.Σ. και με αποφϊςεισ του Δ.Σ. ϋχει πϊρει
θϋςη για το εξαιρετικϊ ευαύςθητο αυτό ζότημα ζητώντασ την ομαλό
ϋνταξη των παιδιών των οικογενειών που βρύςκονται αυτό τη ςτιγμό
ςτην Ελλϊδα, ςτο εκπαιδευτικό μασ ςύςτημα.
Τα αρνητικϊ φαινόμενα που ϋχουν δημιουργηθεύ κατϊ τόπουσ
οφεύλονται, αποκλειςτικϊ, ςτην ελλιπό οργϊνωςη του όλου
εγχειρόματοσ από την κυβϋρνηςη η οπούα ϋχει προτιμόςει τη
ςυνεργαςύα με τισ Μ.Κ.Ο. και όχι με την εκπαιδευτικό κοινότητα. Εύναι
μϊλιςτα απολύτωσ απαρϊδεκτο να ςτοχοποιούνται οι εκπαιδευτικού με
ανακοινώςεισ διαφόρων «οργανώςεων» και το Υπουργεύο Παιδεύασ να
ςιωπϊ με τρόπο επιδεικτικϊ προςβλητικό για τουσ εκπαιδευτικούσ οι

οπούοι εύναι οι μόνοι οι οπούοι προςφϋρουν ςτον τομϋα αυτό με
αυταπϊρνηςη αντιμετωπύζοντασ ταυτόχρονα φαινόμενα παραβύαςησ
των εργαςιακών τουσ δικαιωμϊτων εξ αιτύασ τησ κϊκιςτησ οργϊνωςησ
εκ μϋρουσ του Υπουργεύου Παιδεύασ.
Απαιτεύται, ϊμεςα, διϊλογοσ με την εκπαιδευτικό κοινότητα (και με το
ςύνολο των εμπλεκόμενων) για την ομαλοπούηςη τησ τόςο ςημαντικόσ
αυτόσ διαδικαςύασ.


Εύναι πολλϊ ακόμη τα ανοιχτϊ ζητόματα όπωσ αυτό τησ ουςιαςτικόσ
επιμόρφωςησ με την ευθύνη τησ πολιτεύασ η οπούα απουςιϊζει εντελώσ
αυτό τη ςτιγμό, τησ επαναλειτουργύασ τησ μετεκπαύδευςησ με τη
γενύκευςό τησ ώςτε να αφορϊ όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ που εργϊζονται
ςτην Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη , τησ αναμόρφωςησ του ςυςτόματοσ
πραγματοπούηςησ των υπηρεςιακών μεταβολών, τησ αναμοριοδότηςησ
των ςχολικών μονϊδων (για την οπούα ϋγινε με τη ςυμβολό τησ Δ.Ο.Ε. το
πρώτο βόμα αλλϊ απαιτεύται ςοβαρό δουλειϊ ςτη ςυνϋχεια), το δικαύωμα
των εκπαιδευτικών ειδικοτότων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
να ςυμμετϋχουν ςτα προγρϊμματα Επιμόρφωςησ ςτισ Νϋεσ Τεχνολογύεσ
Β’ Επιπϋδου, το ζότημα τησ εκπαύδευςησ των Ελληνοπαύδων του
εξωτερικού, το τερϊςτιασ ςημαςύασ ζότημα τησ εξαςφϊλιςησ αςφαλούσ
μετακύνηςησ των μαθητών, του επαναπροςδιοριςμού των αρμοδιοτότων
των μονοπρόςωπων οργϊνων διούκηςησ ςτην κατεύθυνςη τησ ενύςχυςησ
των ςυλλογικών οργϊνων (π.χ. η αρμοδιότητα τοποθϋτηςησ των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα πρϋπει να μεταφερθεύ ςτα ΠΥΣΠΕ),
καθώσ και μια ςειρϊ από ζητόματα που δύχωσ να ϋχουν μικρότερη
ςημαςύα δεν αναφϋρονται ςτο παρόν υπόμνημα αλλϊ θα εκτεθούν ςε
ϋναν ευρύ διϊλογο που ευελπιςτούμε ότι θα ξεκινόςει ϊμεςα.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., όπωσ ϋχει πρϊξει πϊντα μϋχρι ςόμερα, εύναι ϋτοιμο
με τισ αποφϊςεισ, τισ θϋςεισ και τισ προτϊςεισ του Κλϊδου να ςυμβϊλει
ουςιαςτικϊ ςε μια προςπϊθεια αναμόρφωςησ τησ Πρωτοβϊθμιασ
Εκπαύδευςησ. Θα πρϊξει, όπωσ ϋκανε πϊντοτε, οτιδόποτε εύναι
απαραύτητο ώςτε να υπεραςπιςτεύ το δημόςιο ςχολεύο, τισ μορφωτικϋσ
ανϊγκεσ των μαθητών και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

