
 

 

Θϋμα: Συνϊντηςη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. με τον Υπουργό Παιδεύασ, Πϋμπτη 14 

Φεβρουαρύου 2019  

  

 Έπειτα από ςειρϊ αιτημϊτων του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., πραγματοποιόθηκε την 

Πϋμπτη 14/2/2019, ςυνϊντηςη με τον Υπουργό Παιδεύασ, ςτην οπούα 

ςυζητόθηκαν όλα τα ζητόματα που αφορούν τον χώρο τησ πρωτοβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ. 

Τα θϋματα που ςυζητόθηκαν όταν:  

 Η ϋκδοςη τησ υπουργικόσ απόφαςησ για τουσ νϋουσ δόμουσ όπου θα 

εφαρμοςτεύ η δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό και εκπαύδευςη για 

το ςχ. Έτοσ 2019-2020.  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε.  ζότηςε από την πολιτικό ηγεςύα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να 

προχωρόςει ϊμεςα ςτην ϋκδοςη τησ υπουργικόσ απόφαςησ με την οπούα θα 

εντϊςςονται όλοι οι Δόμοι τησ χώρασ ςτην εφαρμογό τησ δύχρονησ 

υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ από το ςχολικό ϋτοσ 2019 

– 2020. Τονύςαμε το γεγονόσ ότι υπϊρχουν δόμαρχοι οι οπούοι αρνούνται να 

ςυναινϋςουν, παρότι οι κτιριακϋσ υποδομϋσ επαρκούν ό υπϊρχουν ϊμεςεσ 

λύςεισ, εμπόδιο που η πολιτικό ηγεςύα επιβϊλλεται να ξεπερϊςει, ιδιαύτερα 

τώρα, λύγο καιρό πριν τισ εκλογϋσ για την τοπικό αυτοδιούκηςη. Επύςησ, ςε 

πολλϋσ περιπτώςεισ αςκούνται πιϋςεισ από ςυγκεκριμϋνεσ ομϊδεσ που με 

κύνητρο το ςυμφϋρον (π.χ. ιδιωτικού βρεφονηπιακού ςταθμού) καταθϋτουν 

ακόμη και μηνύςεισ κατϊ των δόμων όπου εφαρμόζεται η δύχρονη προςχολικό 

(π.χ. περύπτωςη Πύργου Ηλεύασ όπου οι νηπιαγωγού καλούνται να καταθϋςουν 

επύ τησ… καταλληλότητασ των κτιρύων) και εύναι απαραύτητη η παρϋμβαςη τησ 

πολιτικόσ ηγεςύασ για την κϊλυψό τουσ. 

   Ο υπουργόσ δεςμεύτηκε να εκδώςει την υπουργικό απόφαςη μϋχρι τισ 

15 Μαρτύου. Σ’ αυτόν δόλωςε ότι θα περιλαμβϊνονται οι Δόμοι με ομόφωνεσ 

αποφϊςεισ των τριμερών επιτροπών καθώσ και οι Δόμοι όπου υπϊρχει 

πλειοψηφύα ςτισ τριμερεύσ και ϋχει πιςτοποιηθεύ η επϊρκεια τησ υλικοτεχνικόσ 

υποδομόσ. Πρόκειται για 100 περύπου δόμουσ ακόμη (ςυνολικϊ 285 επύ των 325, 

ςυνυπολογύζοντασ τουσ 184 περςινούσ).  

 

Αρ. Πρωτ. 1258 Αθόνα 18/2/2019 

Προσ 

τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



 Οι διοριςμού μόνιμων εκπαιδευτικών  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εξϋφραςε για μια ακόμη φορϊ την αντύθεςό του ςτο 

ςύςτημα διοριςμών – προςλόψεων που ψόφιςε η κυβϋρνηςη τονύζοντασ την 

ανϊγκη για δύκαιο ςύςτημα προςλόψεων και διοριςμών με αναγνώριςη του 

ςυνόλου τησ προώπηρεςύασ των ςυναδϋλφων που ςτόριξαν και ςυνεχύζουν να 

ςτηρύζουν το δημόςιο ςχολεύο όλα αυτϊ τα χρόνια. Τϋθηκε το ζότημα τησ 

προκόρυξησ του Α.Σ.Ε.Π. ςχετικϊ με τουσ 4.500 διοριςμούσ μόνιμων 

εκπαιδευτικών ςτην ειδικό αγωγό, την αναλογικό, με βϊςη τισ προςλόψεισ 

αναπληρωτών, κατανομό τουσ ςε βαθμύδεσ και κλϊδουσ καθώσ και την 

ϋμπρακτη δϋςμευςη για τουσ 10.500 διοριςμούσ που ϋχει εξαγγεύλει το 

υπουργεύο, αν και η Δ.Ο.Ε. πιςτεύει ότι εύναι λύγοι ςε ςχϋςη με τισ πραγματικϋσ 

ανϊγκεσ, όπωσ αποδεικνύουν οι προςλόψεισ αναπληρωτών κϊθε χρόνο. 

Ο Υπουργόσ απϊντηςε ότι προχωρϊει η διαδικαςύα από τον Α.Σ.Ε.Π. ώςτε να 

υπϊρξει προκόρυξη διοριςμών ςτην ειδικό αγωγό ςτα τϋλη Φεβρουαρύου με 

αρχϋσ Μαρτύου ενώ η κατανομό δεν θα υπϊρχει τώρα ςτην προκόρυξη. 

Όςον αφορϊ την κατανομό που θα ακολουθόςει εύναι αυτονόητο ότι ο  

μεγαλύτεροσ αριθμόσ διοριςμών θα γύνει ςτην πρωτοβϊθμια και με αναλογικό 

κατανομό, αφού εκεύ προςλαμβϊνονται κϊθε χρόνο οι περιςςότεροι 

αναπληρωτϋσ. 

Σε ςχϋςη με τουσ 10.500 διοριςμούσ για τα ϋτη 2020 και 2021, η απϊντηςη 

του Υπουργού όταν πωσ υπϊρχει όδη επικοινωνύα με το Υπουργεύο Διοικητικόσ 

Αναςυγκρότηςησ και τισ επόμενεσ μϋρεσ μπορεύ να υπϊρχει εξϋλιξη ςτο ζότημα 

τησ ενδεχόμενησ «προνομοθϋτηςησ» των διοριςμών αυτών.  

Για το ζότημα τησ πρόςληψησ αναπληρωτών το Σεπτϋμβριο, εϊν δεν 

προλϊβει ο Α.Σ.Ε.Π. να ολοκληρώςει τισ απαραύτητεσ διαδικαςύεσ, η απϊντηςη 

που δόθηκε όταν αυτό προβλϋπεται από τον νόμο (δηλαδό, εφόςον δεν 

προλϊβει ο Α.Σ.Ε.Π. να ολοκληρώςει τισ διαδικαςύεσ ελϋγχου, θα παραταθεύ για 

ϋνα (1) χρόνο η ιςχύσ των υφιςτϊμενων πινϊκων ώςτε να πραγματοποιηθούν 

κανονικϊ οι προςλόψεισ των αναπληρωτών το Σεπτϋμβριο. Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 

τόνιςε την ανϊγκη κανϋνασ αναπληρωτόσ να μην βρεθεύ χωρύσ δουλειϊ τον 

Σεπτϋμβριο. 

 

 Τριμελεύσ ομϊδεσ υποςτόριξησ μαθητών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ 

Τϋθηκε το ζότημα τησ ςυγκρότηςησ και λειτουργύασ των τριμελών ομϊδων 

υποςτόριξησ ςε όςα ςχολεύα δεν λειτουργεύ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ενώ αποςαφηνύςτηκε ότι 

ςτα ολιγοθϋςια ςχολεύα (δημοτικϊ και νηπιαγωγεύα) με κϊτω από τρύα ϊτομα 

προςωπικό δεν λειτουργούν οι ομϊδεσ αυτϋσ  και ακολουθεύται, δύχωσ 

διαφοροπούηςη, η μϋχρι τώρα διαδικαςύα. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. τόνιςε ότι ζητϊ την ϊμεςη ςύςταςη και διεύρυνςη των 

Ε.Δ.Ε.Α.Υ ςτα ςχολεύα τησ χώρασ και την αναςτολό λειτουργύασ των ομϊδων 

που  προβλϋπει το με α. π. 220703/Δ3/21-12-2018 ϋγγραφο του Γεν. Γραμματϋα 

μϋχρισ ότου υπϊρξει πλόρησ ενημϋρωςη όλων των εμπλεκομϋνων και 

ςτελϋχωςη των δομών με το απαραύτητο προςωπικό ώςτε να εξαςφαλιςτεύ η 

πλόρησ ςτόριξη των ςχολικών μονϊδων. Ζητόςαμε την αξιοπούηςη τησ 

πρόβλεψησ του νόμου  4547/2018 και του κανονιςμού λειτουργύασ των Κ.Ε.Σ.Υ. 



ώςτε όταν οι γονεύσ αιτούνται την ϋκδοςη διϊγνωςησ για τα παιδιϊ τουσ από το 

Κ.Ε.Σ.Υ., ζητεύται από τη ςχολικό μονϊδα το πρακτικό του ςυλλόγου 

διδαςκόντων που περιλαμβϊνει την περιγραφικό αξιολογικό ϋκθεςη (όπωσ 

ςυνϋβαινε μϋχρι ςόμερα) και όχι απαραύτητα βραχυχρόνιο πρόγραμμα, κϊτι το 

οπούο η πολιτικό ηγεςύα απϊντηςε ότι ιςχύει και θα ιςχύει. 

 Η πολιτικό ηγεςύα αντιλαμβανόμενη το πρόβλημα που υπϊρχει ςτον 

ςυντονιςμό και την τερϊςτια αναςτϊτωςη που ϋχει προκληθεύ ςτισ ςχολικϋσ 

μονϊδεσ, δεςμεύτηκε να προχωρόςει ςτην αναςτολό λειτουργύασ των ομϊδων 

αυτών μϋχρι να αποςταλούν αναλυτικϋσ οδηγύεσ για την πλόρη ενημϋρωςη και 

ουςιαςτικό ενύςχυςη των ςυναδϋλφων, ςτην πλόρη ενημϋρωςη Κ.Ε.Σ.Υ., 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ςχολεύων και την οργϊνωςη κεντρικού ςχεδιαςμού λειτουργύασ 

ώςτε να μην παρατηρούνται φαινόμενα διαφορετικόσ αντιμετώπιςησ των 

περιςτατικών από το κϊθε Κ.Ε.Σ.Υ. 

 

 Προγραμματιςμόσ και αποτύμηςη εκπαιδευτικού ϋργου. 

Αρχικϊ τονύςαμε ότι όλα όςα θεςμοθετούνται με τον ν. 4547 ςε ςχϋςη με 

την αξιολόγηςη των ςτελεχών τησ εκπαύδευςησ αποτελούν διατόρηςη τησ 

αξιολόγηςησ – χειραγώγηςησ, κϊτι που δεν μπορεύ ςε καμύα περύπτωςη να γύνει 

αποδεκτό από τον κλϊδο.  

Θϋςαμε τουσ προβληματιςμούσ μασ ςχετικϊ με τον προγραμματιςμό και 

την αποτύμηςη του εκπαιδευτικού ϋργου από το Σεπτϋμβριο, με βαςικότερα 

αιτόματα την ενςωμϊτωςη ςε νόμο των αξόνων (ϋπειτα από αναλυτικό 

ςυζότηςη με τισ εκπαιδευτικϋσ ομοςπονδύεσ, ώςτε να κινούνται πλόρωσ ςτην 

κατεύθυνςη τησ ενύςχυςησ και ανατροφοδότηςησ του παιδαγωγικού ϋργου) 

πϊνω ςτουσ οπούουσ θα γύνεται όλη η διαδικαςύα, να μην αποκτϊ υποχρεωτικό 

διϊςταςη η ενςωμϊτωςη των παρατηρόςεων των Συντονιςτών Εκπαιδευτικού 

Έργου ςτισ τελικϋσ αποφϊςεισ του ςυλλόγου διδαςκόντων και ο ρόλοσ του 

ςχολικού ςυμβουλύου να ορύζεται καθαρϊ ςτα όρια των αρμοδιοτότων του         

(ςτα ζητόματα, δηλαδό, που αφορούν την υλικοτεχνικό υποδομό) και με 

κανϋναν τρόπο να μην εμπλϋκεται ςτο παιδαγωγικό ϋργο των εκπαιδευτικών.  

Η απϊντηςη τησ πολιτικόσ ηγεςύασ όταν, πωσ ούτε από το νόμο ούτε από 

την υπουργικό απόφαςη προβλϋπεται η υποχρεωτικό ενςωμϊτωςη των 

παρατηρόςεων των Συντονιςτών Εκπαιδευτικού Έργου ςτισ εκθϋςεισ του 

ςυλλόγου διδαςκόντων. Θεωρεύ, επύςησ, ότι περιγρϊφεται ςτον νόμο ο 

περιοριςμόσ του ρόλου του ςχολικού ςυμβουλύου ςε ζητόματα τησ 

αρμοδιότητϊσ του, δύχωσ καμύα εμπλοκό με το παιδαγωγικό ϋργο των 

εκπαιδευτικών.  

Σε ςχϋςη με την πρόταςό μασ για ενςωμϊτωςη των όποιων αξόνων 

αποφαςιςτούν, ϋπειτα από ςυζότηςη με τισ εκπαιδευτικϋσ ομοςπονδύεσ, ςε 

νόμο, ο Υπουργόσ απϊντηςε ότι την βλϋπει θετικϊ και θα αποτελϋςει 

αντικεύμενο παραπϋρα ςυζότηςησ. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋθεςε, επύςησ, ζητόματα που ταλαιπωρούν πολλούσ 

εκπαιδευτικούσ, δημιουργώντασ προβλόματα ςτο εκπαιδευτικό ϋργο, όπωσ οι 

μηνύςεισ που ϋχει υποβϊλει η πυροςβεςτικό κατϊ διευθυντών ςχολικών 

μονϊδων ςε ςχϋςη με το ςύςτημα πυραςφϊλειασ (κϊτι που ανόκει ςτην 



αρμοδιότητα των Δόμων) καθώσ και τησ διενϋργειασ υγειονομικών ελϋγχων 

ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ (τελευταύο περιςτατικό ςτα νηπιαγωγεύα τησ Ζακύνθου) 

με τρόπο που αντύκειται ςτη νομοθεςύα (Π.Δ. 79) και δημιουργεύ επικύνδυνεσ 

ςυνθόκεσ ςτη λειτουργύα των ςχολεύων (όπωσ η πλημμελόσ επιτόρηςη των 

μαθητών). Και για τα δυο ζητόματα  η ςτϊςη του Υπουργεύου όταν θετικό αλλϊ 

δεν αρκεύ αυτό αφού απαιτούνται ςαφεύσ οδηγύεσ προσ τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ 

καθώσ και ςυζητόςεισ με τα Υπουργεύα Εςωτερικών και Υγεύασ ώςτε να 

ςταματόςουν οι απαρϊδεκτεσ αυτϋσ καταςτϊςεισ. 

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. αναμϋνει για όλα τα ζητόματα την υλοπούηςη των 

απαντόςεων που δόθηκαν από την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου, γεγονόσ 

που θα καθορύςει ςημαντικϊ την παραπϋρα ςτϊςη του. 

 

 


