
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ    15Α  - 1 0 5 5 7   Α Θ Η Ν Α      ΤΗΛ. 210-3312793 FAX: 210-3246928  

www.dakepe.gr  e-mail: info@dakepe.gr 

16 - 04 - 2013 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντθςθ Υφυπουργοφ Παιδείασ με το Δ.Σ. τθσ ΔΟΕ 

 

Καμία δζςμευςθ από πλευράσ πολιτικισ θγεςίασ! 

Ζδωςε διευκρινίςεισ μόνο για το «ςιμερα»… 

 
Πραγματοποιικθκε ςιμερα Τρίτθ 16/04/2013 ςυνάντθςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΟΕ με τον 

Υφυπουργό Παιδείασ, αρμόδιο για κζματα Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, κ. Παπακεοδϊρου ςτα πλαίςια τθσ κινθτοποίθςθσ που είχε κθρφξει θ Δ.Ο.Ε. 

ςτο Υπουργείο Παιδείασ. 

Στθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ και από τθν πλευρά τθσ Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. τζκθκαν μια ςειρά 

από καίρια ερωτιματα που αφοροφν ςε επίκαιρα κζματα που απαςχολοφν εκπαίδευςθ και 

εκπαιδευτικοφσ όπωσ ςτθν κατάργθςθ οργανικϊν κζςεων, ςτθν αφξθςθ του ωραρίου των 

εκπαιδευτικϊν, ςτθν παρουςία ελεγκτϊν δθμόςιασ διοίκθςθσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ, ςε 

κζματα αναπλθρωτϊν (λιξθ ςυμβάςεων, προςμζτρθςθ προχπθρεςίασ, προςλιψεισ τθν 

επόμενθ χρονιά), ςε ςυμπτφξεισ τμθμάτων, ςτο ωράριο νθπιαγωγϊν, ςε απολφςεισ 

εκπαιδευτικϊν κ.α.  

Ο Υφυπουργόσ Παιδείασ αναφζρκθκε ςτα παρακάτω ηθτιματα: 

 Εγκφκλιοσ για τθν οργανικότθτα των ςχολείων. Διλωςε πωσ θ πρόκεςθ ιταν να 

υπάρξει αιτιολόγθςθ για τθν οργανικότθτα που ζχει κάκε ςχολικι μονάδα από τουσ 

Περιφερειακοφσ Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ, οι οποίοι κα φζρουν τθν ευκφνθ τθσ 

ορκότθτασ των ςτοιχείων που ζχουν δθλωκεί ςτο ςφςτθμα καταγραφισ. Διλωςε ότι κα 

κάνει δεκτζσ τισ απόψεισ των Περιφερειακϊν Διευκυντϊν επί των ςτοιχείων των 

ςχολικϊν μονάδων και επιςιμανε ότι δεν υπάρχει πρόκεςθ μείωςθσ των οργανικϊν 

κζςεων. Αντίκετα, δεν απάντθςε για τθ «χρθςιμότθτα - ςκοπιμότθτα» τθσ ςτιλθσ που 

ζδινε τθν «προκφπτουςα οργανικότθτα» από το πθλίκο τθσ διαίρεςθσ του αρικμοφ των 

μακθτϊν κάκε ςχολικισ μονάδασ με το 25.  
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 Ωράριο εκπαιδευτικϊν. Διλωςε ότι δεν ζχει υπάρξει καμία ςυηιτθςθ για το ωράριο. Τόνιςε 

ότι ενδεχόμενθ αφξθςθ του ωραρίου δεν αποτελεί από μόνθ τθσ λφςθ ςτο βαςικό 

πρόβλθμα που είναι θ κατανομι του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ (χωρίσ να διευκρινίηει το 

πϊσ κα γίνει αυτι θ κατανομι).  

 Παρουςία Επικεωρθτϊν - Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ. Διλωςε ότι 

και ςτο γραφείο του ζχουν υπάρξει οχλιςεισ για φιμεσ που κζλουν το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. να 

βρίςκεται ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ περιοχι αλλά δεν ζχει υπάρξει μζχρι ςιμερα καμία 

επίςκεψθ ςε ςχολείο. Τόνιςε ότι οι ελεγκτζσ αποτελοφν όργανο εςωτερικοφ ελζγχου του 

ςυνόλου τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και ότι ςε περίπτωςθ που υπάρξει επίςκεψθ ςε ςχολικζσ 

μονάδεσ κα πρζπει πρϊτα να ενθμερωκοφν τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ (Περιφερειακοί 

Διευκυντζσ, Διευκυντζσ Π.Ε., Διευκυντζσ ςχολείων) και ότι ςε καμιά περίπτωςθ δεν κα 

πρζπει να διαταραχκεί θ εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Θζματα αναπλθρωτϊν. Διλωςε ότι το ςφνολο των πιςτϊςεων για τουσ αναπλθρωτζσ ζχει 

εξαντλθκεί και ότι για κάκε πίςτωςθ που «επιςτρζφει» (για παράδειγμα λόγω μθ αποδοχισ 

τθσ πρόςλθψθσ) υπάρχει επαναπροκιρυξθ τθσ κζςθσ. Διλωςε επίςθσ ότι για τθ νζα ςχολικι 

χρονιά ο ακριβισ αρικμόσ των πιςτϊςεων για αναπλθρωτζσ κα εξαρτθκεί από τθν πορεία 

εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, χωρίσ να είναι ςε κζςθ αυτι τθ ςτιγμι να προςδιορίςει τον 

αρικμό των πικανϊν προςλιψεων. Στθν ερϊτθςθ - επιςιμανςθ πϊσ κα καλυφκοφν τα κενά 

που κα δθμιουργθκοφν εξαιτίασ τθσ λιξθσ των ςυμβάςεων ςυναδζλφων αναπλθρωτϊν 

επτάμθνθσ διάρκειασ που λιγουν ςτο τζλοσ Απριλίου, ο κ. Παπακεοδϊρου δεν ζδωςε 

καμία απάντθςθ. Τζλοσ, όςον αφορά ςτθν προςμζτρθςθ τθσ προχπθρεςίασ των 

αναπλθρωτϊν και μετά τον Ιοφνιο του 2010 είπε ότι το κζμα είναι ακόμα υπό μελζτθ ςτο 

Υπουργείο.  

 Απολφςεισ εκπαιδευτικϊν. Ανζφερε ότι από πουκενά δεν προκφπτει κζμα απολφςεων 

εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. Το ηιτθμα αφορά μόνο όςουσ βαρφνονται με ςοβαρά 

πεικαρχικά αδικιματα. 

 Συμπτφξεισ τμθμάτων. Χωρίσ επί τθσ ουςίασ να αρνθκεί το φαινόμενο διλωςε ότι για το 

ςυγκεκριμζνο κζμα δεν υπάρχει καμία εντολι - ζγγραφθ ι προφορικι – από πλευράσ  

Υπουργείου.  

 Ωράριο νθπιαγωγϊν. Τόνιςε ότι μετά τθν ψιφιςθ του ςχετικοφ νόμου από τθ Βουλι κα 

υπάρξει ςχετικι Υπουργικι Απόφαςθ που κα εξειδικεφει το κζμα μζςα ςτο επόμενο 

χρονικό διάςτθμα.  



 Δθμοςιεφματα Εφθμερίδων για κζματα ωραρίου, απολφςεων, «ανεπαρκϊν» κλπ. Στθν 

επιςιμανςι μασ ότι για πολλά ςτοιχεία ςτα επίμαχα άρκρα αυτϊν των εφθμερίδων υπάρχει 

αναφορά για πθγζσ και από το Υπουργείο Παιδείασ, ο κ. Υφυπουργόσ διλωςε ότι διαψεφδει 

τα ςχετικά δθμοςιεφματα των εφθμερίδων τα οποία χαρακτιριςε και «ανακριβι». 

Είναι ολοφάνερο ότι οι τοποκετιςεισ του κ. Υφυπουργοφ περιορίςτθκαν ςε 

γενικόλογεσ και αόριςτεσ αναφορζσ αποκλειςτικά για τθν κατάςταςθ που επικρατεί 

ςιμερα. Δεν ζκανε καμία αναφορά για τισ προκζςεισ τθσ πολιτικισ θγεςίασ και δεν 

ανζλαβε καμία απολφτωσ δζςμευςθ για το αφριο, για τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά και για 

το ςχεδιαςμό που γίνεται ςτο Υπουργείο Παιδείασ.  

 

Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.  

 εκφράηει τθν αντίκεςι τθσ με τθν κακαρά «τεχνοκρατικι» και «διαχειριςτικι» 

αντιμετϊπιςθ που υιοκετεί θ πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ  

 παρακολουκεί από κοντά τα γεγονότα ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, ενθμερϊνει 

ζγκυρα όλθ τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και  

 ςυνεχίηει τον αγϊνα, κατακζτοντασ τεκμθριωμζνεσ κζςεισ και προτάςεισ, για 

τθν αναβάκμιςθ τθσ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ. 

 

Από τθ Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 


