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Τον Υπουργό Παιδεύασ
κ. Κωνςταντύνο Γαβρόγλου

Απάντηςη ςτην επιςτολή του Υπουργού Παιδείασ

Κύριε Υπουργέ,
Σε απϊντηςη τησ επιςτολόσ που μασ απευθύνατε τονύζουμε τα παρακϊτω:


Στην πρόςφατη ςυνϊντηςό μασ ςτισ 7/3/2017 το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εύχε θϋςει

υπόψη ςασ μια ςειρϊ από εξαιρετικόσ ςημαςύασ ζητόματα τα οπούα
απαςχολούν τον κλϊδο των εκπαιδευτικών τησ Π.Ε. . Η ϊμεςη πραγματοπούηςη
όλων των μόνιμων διοριςμών που ϋχει ανϊγκη η εκπαύδευςη, η θεςμοθϋτηςη
τησ υποχρεωτικόσ δύχρονησ προςχολικόσ αγωγόσ – 14χρονου ςχολεύου, η
αύξηςη των δαπανών για την παιδεύα, η κατϊργηςη των Υ.Α. για τα ολοόμερα
νηπιαγωγεύα και δημοτικϊ ςχολεύα, η κατϊργηςη όλου του θεςμικού πλαιςύου
τησ αξιολόγηςησ – χειραγώγηςησ, η επιτακτικό ανϊγκη ςτόριξησ τησ Ειδικόσ
Αγωγόσ, η απόδοςη οργανικών θϋςεων ςτουσ εκπαιδευτικούσ ειδικοτότων, η
αλλαγό τησ αναλογύασ των μαθητών ανϊ εκπαιδευτικό ςε 1:20 για το Δημοτικό
και 1:15 για το Νηπιαγωγεύο, η εξύςωςη του ωραρύου των εκπαιδευτικών τησ
Π.Ε. με αυτό των εκπαιδευτικών τησ Δ.Ε., η ανϊγκη περιοριςμού ςτο ελϊχιςτο
των ελαςτικών μορφών εργαςύασ, τα τερϊςτια προβλόματα αναπληρωτών
εκπαιδευτικών (ϊδειεσ, περύθαλψη, επύδομα θϋςησ ευθύνησ, κλπ.) και η ανϊγκη
τησ κατοχύρωςησ ύςων δικαιωμϊτων με τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικούσ, η
εκπαύδευςη των παιδιών των μεταναςτών και προςφύγων, η επιμόρφωςη για

όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ, η εκπαύδευςη των ελληνοπαύδων του εξωτερικού,
εύναι ζητόματα που απαςχολούν όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ και χρόζουν
ϊμεςων απαντόςεων και λύςεων από την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου
Παιδεύασ.


Στισ 20/3/2017, ϋχοντασ υπόψη τισ πιϋςεισ που αςκούνται από ομϊδεσ

ςυμφερόντων και με δεδομϋνο το αύτημα τησ Δ.Ο.Ε. για δύχρονη υποχρεωτικό
προςχολικό αγωγό και 14χρονο ςχολεύο, ςασ απευθύναμε αύτημα για
ςυνϊντηςη μα αποκλειςτικό θϋμα την προςχολικό αγωγό και εκπαύδευςη, ςτο
οπούο ακόμη δεν μασ ϋχετε απαντόςει και δεν ϋχετε ορύςει ςυνϊντηςη.


Την Τετϊρτη 29/3/2017 με εμβόλιμη τροπολογύα

ςε νομοςχϋδιο του

Υπουργεύου Οικονομικών «ρυθμύςτηκαν» με καταςτροφικό τρόπο θϋματα
κομβικόσ ςημαςύασ για την εκπαύδευςη τα οπούα ϋχουν να κϊνουν με την
αμφιςβότηςη τησ αναγνώριςησ του βαςικού πτυχύου ωσ μοναδικού προςόντοσ
διοριςμού ςτην εκπαύδευςη.
Με βϊςη τα παραπϊνω γύνεται κατανοητό και από τον πιο ανυποψύαςτο
ότι ςτο χώρο τησ Δημόςιασ Εκπαύδευςησ, αφενόσ δε δύνονται λύςεισ από την
πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ ςτα, από χρόνια, ςυςςωρευμϋνα
προβλόματα, αφετϋρου δημιουργούνται και νϋα δεδομϋνα τα οπούα δεν
μπορούν παρϊ να μασ βρουν αντύθετουσ.
Αυτά τα ζητήματα είναι η θεματολογία ςυζήτηςησ που προτάςςει η
Διδαςκαλική Ομοςπονδία Ελλάδασ.
Σε ςχϋςη με το Νόμο για την Επιλογόσ Στελεχών (4327/2015) η Δ.Ο.Ε. με
την τοποθϋτηςη του Προϋδρου τησ ςτην Επιτροπό Μορφωτικών Υποθϋςεων
τησ Βουλόσ εύχε προειδοποιόςει την, τότε, πολιτικό ηγεςύα για την
αντιςυνταγματικότητα των ρυθμύςεων.
Το θϋμα τησ επιλογόσ των ςτελεχών δεν μπορεύ να αποτελϋςει για τη
Δ.Ο.Ε. κατεπεύγον ζότημα που θα προταχθεύ ςε ςχϋςη με όλα τα κυρύαρχα
αιτόματϊ τησ. Άλλωςτε για το θϋμα ϋχουμε τοποθετηθεύ.
Περιμϋνουμε, λοιπόν, από την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ
να καλϋςει το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςε ςυνϊντηςη για όλα τα θϋματα που ϋχουμε
θϋςει υπόψη τησ με πρώτα αυτϊ τησ προςχολικόσ αγωγόσ και των ρυθμύςεων
ςχετικϊ με την πρόςληψη αναπληρωτών (αφού η πολιτικό ηγεςύα, δυςτυχώσ,

επιλϋγει να λειτουργεύ με καταςτροφικό μονομϋρεια) . Στη ςειρϊ των θεμϊτων
που θα ςυζητηθούν, ςαφϋςτατα, θα περιλαμβϊνεται και το ζότημα τησ
επιλογόσ των ςτελεχών αφού πρώτα δοθούν απαντόςεισ και δεςμευθεύ η
πολιτικό ηγεςύα για λύςεισ ςτα μεύζονα ζητόματα τησ εκπαύδευςησ.

