
 

 

Αθήνα, 04/09/2022 

Ανακοίνωση για τη συνάντηση του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. με την πολιτική ηγεσία ΥΠΑΙΘ 

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 02/09/2022 συνάντηση του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Παιδείας. 

Στην αρχική εισήγηση από πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου τέθηκαν με βάση τις 

θέσεις και τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας μια σειρά ζητημάτων που άπτονται και της 

έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Μεταξύ άλλων έγινε αναφορά για: τους διορισμούς 

μόνιμων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση για δεύτερη στη σειρά χρονιά, τον μεγάλο αριθμό 

προσλήψεων αναπληρωτών στην πρώτη φάση και τον προγραμματισμό για την πλήρη και 

έγκαιρη κάλυψη του συνόλου των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα σχετικά με την πανδημία, τη μέριμνα που έχει ληφθεί για την έγκαιρη 

στελέχωση των σχολείων με προσωπικό καθαριότητας, την αναγκαιότητα αυξημένης 

επιχορήγησης προς τις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των υψηλών, εξαιτίας της 

ενεργειακής κρίσης και του κύματος ακρίβειας, λειτουργικών δαπανών των σχολικών 

μονάδων, της άμεσης διόρθωσης των λαθών τόσο με ευθύνη του Α.Σ.Ε.Π. όσο και του 

Υπουργείου Παιδείας που υπάρχουν στους πίνακες εκπαιδευτικών, τη μέριμνα για την 

έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών που πλήττονται από προβλήματα 

στέγασης και διαβίωσης, τις αστοχίες, τα λάθη, τις αυθαιρεσίες που παρατηρήθηκαν στις 

τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σε αρκετές διευθύνσεις εκπαίδευσης, την αναγκαιότητα της 

άμεσης οικονομικής αναβάθμισης των εκπαιδευτικών, τα προβλήματα που γεννά η εμμονή 

για τη διετή παραμονή των νεοδιόριστων στις θέσεις τους, τον προγραμματισμό για τη 

στελέχωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων ως προς το ολοήμερο πρόγραμμα, τις 

ρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου (μαθητικοί όμιλοι, ενδοσχολικός συντονιστής, μέντορας, 

αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, ατομική αξιολόγηση κλπ.) που θα εφαρμοστούν τη φετινή 

χρονιά κ.α. 

Η Υπουργός Παιδείας πήρε τον λόγο τονίζοντας πως η κυβέρνηση προχωρά στην 

υλοποίηση του προγράμματός της στοχεύοντας στην απαρέγκλιτη εφαρμογή των ρυθμίσεων 

που προβλέπονται από το ψηφισμένο θεσμικό πλαίσιο και απάντησε στα θέματα που 

τέθηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Ε. τονίζοντας, 

μεταξύ άλλων, τα εξής:   



 

 

➢ Για τρίτη συνεχή χρονιά η κυβέρνηση προχώρησε σε μεγάλο αριθμό διορισμών μόνιμων 

εκπαιδευτικών με βάση τα οργανικά κενά αγγίζοντας, σωρευτικά, τους 25.000 διορισμούς. 

Είναι στις προθέσεις τους να συνεχίσουν τους μόνιμους διορισμούς με στόχο την κάλυψη 

των αναγκών που υπάρχουν σε εκπαιδευτικό προσωπικό σε συνεργασία με τα συναρμόδια 

υπουργεία. Όσον αφορά στις προσλήψεις αναπληρωτών, ο στόχος ήταν να καλυφθούν σε 

ποσοστό πάνω από 90% τα καταγεγραμμένα από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κενά, με τις 

ανάγκες για το διευρυμένο πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου να καλύπτονται και από 

τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν σε αυτή τη φάση. Στο αμέσως επόμενο χρονικό 

διάστημα θα υπάρξει νέα αποτύπωση των κενών και η επόμενη φάση των προσλήψεων θα 

ακολουθήσει σύντομα.  

➢ Έγινε προσπάθεια από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να διορθωθούν τα λάθη  που 

έγιναν στη διαδικασία ένταξης των εκπαιδευτικών στους πίνακες με τον αριθμό των αιτήσεων 

να ξεπερνά τις 150.000. Τόνισε ότι για το ζήτημα αυτό ακολουθούνται δύο διαφορετικές 

διαδικασίες (μία από το Α.Σ.Ε.Π. και μία άλλη από το Υπουργείο Παιδείας και τις δομές του) 

αλλά δεν δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν ενέργειες για τη διόρθωση των ζητημάτων που 

εξακολουθούν να υπάρχουν.  

➢ Έχει υποβληθεί αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών και θα υπάρξει συνεργασία όσον 

αφορά έκτακτη επιχορήγηση, χωρίς να γίνει αναφορά στο ύψος της, των σχολικών 

επιτροπών για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε προσωπικό καθαριότητας, κόστος 

θέρμανσης και δαπανών για το λοιπό λειτουργικό κόστος των σχολικών μονάδων.  

➢ Η λειτουργία των σχολικών μονάδων ρυθμίζεται από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο το οποίο 

θα υλοποιηθεί παρά τις επισημάνσεις που κατατέθηκαν στη συζήτηση και αφορούν στο 

ασφυκτικό κλίμα μέσα στο οποίο καλούνται οι εκπαιδευτικοί να προσφέρουν το παιδαγωγικό 

τους έργο με «μεταρρυθμίσεις» που ουσιαστικά δεν ωφελούν την εκπαιδευτική διαδικασία 

αλλά υπηρετούν τη θεώρηση του κυβερνητικού σχεδιασμού που στοχεύει στην αλλαγή 

φιλοσοφίας στη λειτουργία των σχολικών μονάδων με σαφή πρόθεση αποδυνάμωσης του 

ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων.    

➢ Η διετής υποχρεωτική παραμονή στον τόπο διορισμού αποτελεί «οριζόντιο» κανόνα για όλο 

το δημόσιο και δεν είναι στις προθέσεις τους να προχωρήσουν σε τροποποίηση παρά την 

αναφορά ότι η εμμονή στη ρύθμιση αυτή δεν είναι προς όφελος της εκπαίδευσης και των 

εκπαιδευτικών.   



 

 

➢ Σχεδιάζεται, με συντονιστή τον Υπουργό Επικρατείας κ. Σκέρτσο οριζόντια, διυπουργική 

δράση στήριξης των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν σε «προβληματικές» περιοχές 

που παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, σοβαρές ελλείψεις διαθέσιμων προς ενοικίαση 

καταλυμάτων, υψηλό κόστος ενοικίων κλπ. 

➢ Οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια θα 

προκηρυχθούν και θα πραγματοποιηθούν με βάση την κείμενη νομοθεσία παρά το γεγονός 

πως επισημάνθηκε πως οι ρυθμίσεις αυτές είχαν επιβληθεί από την πλευρά του Υπουργείου 

εξαιτίας της πανδημίας.   

➢ Η επιλογή των συμβούλων εκπαίδευσης προχωράει και σύντομα θα ανακοινωθεί η 

μοριοδότηση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων. Στον σχεδιασμό του Υπουργείου 

εντάσσεται η επιλογή νέων διευθυντών σχολικών μονάδων και θα υπάρξει ενημέρωση για 

την έναρξη της διαδικασίας.  

Ως Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) εκτιμούμε ότι δεν πήραμε ικανοποιητικές απαντήσεις στα περισσότερα από 

τα παραπάνω θέματα που τέθηκαν στη συζήτηση. Οι αναφορές της πολιτικής ηγεσίας του 

Υπουργείου Παιδείας στη σημερινή κατάσταση στην εκπαίδευση έδειξαν ότι, παρά την 

υλοποίηση αποφάσεων που κινούνται, αναμφισβήτητα, σε θετική κατεύθυνση (όπως για 

παράδειγμα η συνέχιση πραγματοποίησης διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών), υπάρχει 

διαφορετική αφετηρία και θέαση στην προσπάθεια επίλυσης των υπαρκτών προβλημάτων 

που παρουσιάζονται στην εκπαιδευτική καθημερινότητα.   

Οι απαντήσεις που μας δόθηκαν πιο πολύ προσιδίαζαν σε επικοινωνιακή απόπειρα  

προβολής του κυβερνητικού έργου στον χώρο της Παιδείας ως θετικό χωρίς καμία δέσμευση 

στην κατεύθυνση εξεύρεσης λύσεων στα ζητήματα που μας απασχολούν και χωρίς να 

φαίνεται να υπάρχει διάθεση για να γίνει βήμα πίσω σε όλα αυτά που είτε έχει νομοθετήσει 

είτε σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας και βρίσκουν αντίθετο τον κλάδο των εκπαιδευτικών 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Συνεχίζουμε ενωτικά και δυναμικά με οδηγό μας τις τεκμηριωμένες θέσεις της 

παράταξης και της Δ.Ο.Ε., υπερασπιζόμενοι το Δημόσιο Σχολείο. 

 

Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 


