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Αθήνα, 04/03/2015 

υνάντθςθ του Δ.. τθσ Δ.Ο.Ε. με τθν πολιτικι θγεςία του Τπουργείου Παιδείασ    

 
«Δθμιουργικζσ αςάφειεσ», αοριςτολογίεσ, αναβολζσ και ελάχιςτεσ δεςμεφςεισ 

από τθν πλευρά του Τπουργείου. 

 
Πραγματοποιικθκε χκεσ, 3/3/2015 θ ςυνάντθςθ τθσ θγεςίασ του Υπουργείου 

Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων  με το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Δ.Ο.Ε.   

Από τθν πλευρά τουσ τα μζλθ τθσ Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ςτο Δ.Σ. τθσ ΔΟΕ ζκεςαν ςτθν 

πολιτικι θγεςία το ςφνολο των ηθτθμάτων που απαςχολοφν εκπαίδευςθ και 

εκπαιδευτικοφσ.  

Ακολουκώντασ θ πολιτικι θγεςία τθν προςφιλι πρακτικι όλων όςοι 

αναλαμβάνουν τον πολφπακο τομζα τθσ Παιδείασ, ζδωςε διαβεβαιώςεισ ότι θ Παιδεία 

αποτελεί προτεραιότθτα και ότι θ ςτιριξθ του Δθμόςιου Σχολείου και των εκπαιδευτικών 

αποτελεί πρωταρχικό ςτόχο τθσ νζασ κυβζρνθςθσ.  

Βζβαια θ πολιτικι θγεςία ξζχαςε πολφ γριγορα τισ προεκλογικζσ τθσ υποςχζςεισ. 

Ξζχαςε ότι ςε ανακοίνωςθ του τμιματοσ Παιδείασ του ΤΡΙΖΑ και τθσ ΕΕΚΕ Παιδείασ 

ςτισ 18/11/2014 δεςμευόταν μεταξφ άλλων ότι «κα καταργιςει τουσ Νόμουσ 

4024/2011, 4142/2013, 3848/2010 και το Π.Δ 152/13».  

Όταν ιλκε θ ώρα των ςυγκεκριμζνων απαντιςεων ςτα ηθτιματα που τζκθκαν, οι 

απαντιςεισ που ζλαβε το Δ.Σ. τθσ ΔΟΕ περιλάμβαναν: 

 αρνιςεισ: ςτο κζμα τθσ αφξθςθσ των δαπανών για τθν Παιδεία, τθν αποκατάςταςθσ 

των άδικων περικοπών που ζχουν επιβάλλει οι μνθμονιακοί νόμοι ςτισ αποδοχζσ των 

εν ενεργεία αλλά και των ςυνταξιοφχων εκπαιδευτικών, τθν ακώλυτθ μιςκολογικι και 

βακμολογικι εξζλιξθσ, τθ μθ υπογραφι των ςυνταξιοδοτιςεων των εκπαιδευτικών για 

λόγουσ υγείασ που πρότεινε το ΚΥΣΠΕ,  

 «δθμιουργικζσ αςάφειεσ»: όπωσ αφορά ςτο κζμα τθσ αξιολόγθςθσ όπου ναι μεν 
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υπιρξε δζςμευςθ για τθν κατάργθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου αλλά όχι όμωσ όλων των 

ςχετικών νομοκετθμάτων ςτο ςφνολό τουσ…, ςτο τι εννοοφν κυβερνθτικά ςτελζχθ 

όταν αναφζρονται ςτθ ςφνδεςθ αξιολόγθςθσ και αποδοτικότθτασ, ςτο κζμα των 

διοριςμών (πόςοι, πότε και με ποιον τρόπο κα πραγματοποιθκοφν),  

 αοριςτολογίεσ και αναβολζσ για μελλοντικό χρόνο: ςτα κζματα τθσ Ειδικισ Αγωγισ, 

τθσ Μετεκπαίδευςθσ, τθσ επιμόρφωςθσ, των εκπαιδευτικών αδειών, των Πρότυπων 

και Πειραματικών Σχολείων, των «υποχρεωτικών» μετατάξεων εκπαιδευτικών από 

τθν Πρωτοβάκμια ςτθ Δευτεροβάκμια (για το οποίο κα ςυςτακεί επιτροπι για να 

κατακζςει προτάςεισ. Θζςθ τθσ Δ.Α.Κ.Ε. είναι θ επανεξζταςθ του ςυνόλου των 

μετατάξεων, θ εξ’ αρχισ πραγματοποίθςι τουσ με βάςθ τθ νομιμότθτα και με τθν 

κατά προτεραιότθτα διεκδίκθςθ των ελεφκερων οργανικών κζςεων από τουσ 

ςυναδζλφουσ ειδικοτιτων που υπθρετοφςαν ιδθ ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

και ςτθ ςυνζχεια από τουσ μεταταγμζνουσ ςυναδζλφουσ που υποχρεώκθκαν μπροςτά 

ςτον κίνδυνο τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ απόλυςθσ να αναηθτιςουν κζςθ ςτθν 

Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ τθ ςτιγμι που οργανικζσ κζςεισ δεν υπιρχαν), τθσ 

Προςχολικισ Αγωγισ, ςτο «ξεκλείδωμα των πινάκων» και ςτθν προςμζτρθςθ τθσ 

προχπθρεςίασ των αναπλθρωτών 

 και, δυςτυχώσ, ελάχιςτεσ κετικζσ αποκρίςεισ και δεςμεφςεισ όπωσ ςτο κζμα τθσ 

πλθρωμισ των δεδουλευμζνων για τουσ αναπλθρωτζσ ΕΣΠΑ και ΠΔΕ, ςτο κζμα τθσ 

αλλαγισ του πεικαρχικοφ δικαίου, ςτθν επανεξζταςθ και άρςθ, όπου είναι δυνατό των 

ςυγχωνεφςεων ςχολικών μονάδων, τθσ άρςθσ τθσ ποινισ του διετοφσ αποκλειςμοφ για 

τουσ αναπλθρωτζσ. 

Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε., θ παράταξθ τθσ ευκφνθσ, παρακολουκεί από κοντά τισ εξελίξεισ, 

επαγρυπνεί, προτείνει λφςεισ και επιηθτεί πειςτικζσ απαντιςεισ και εφαρμόςιμεσ 

δεςμεφςεισ για τα προβλιματα που ταλανίηουν τθν εκπαίδευςθ.  

 

Για τθ Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 

Ο Πρόεδροσ  Ο Γενικόσ Γραμματζασ 
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