
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΚΙΝΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Ξενοφϊντοσ 15Α |10551 Ακινα 

 

04.12.2017 

 

Παρά το κετικό κλίμα ςτθ ςυηιτθςθ,  

ιδιαίτερα ανθςυχθτικζσ παραμζνουν οι προοπτικζσ 

 

Μια εβδομάδα μετά τθν κινθτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ με αίτθμα αιχμισ τθν άμεςθ κεςμοκζτθςθ τθσ δίχρονθσ, δθμόςιασ, 

δωρεάν, υποχρεωτικισ, προςχολικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ ςτο δθμόςιο 

νθπιαγωγείο, πραγματοποιικθκε τθν Ραραςκευι 01/12/2017, ςυνάντθςθ με τον 

Υπουργό Ραιδείασ κ. Γαβρόγλου. 

Η ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε, ςε κετικό κλίμα, ιταν αποκαλυπτικι των 

προοπτικϊν που υπάρχουν για τθ δθμόςια εκπαίδευςθ και τουσ εκπαιδευτικοφσ το 

επόμενο χρονικό διάςτθμα. Από τθν πλευρά του το Δ.Σ. τθσ Δ.Ο.Ε. ζκεςε ςτο τραπζηι όλα 

τα αιτιματα που απαςχολοφν τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και ηιτθςε τισ απαντιςεισ του 

Υπουργοφ. Δυςτυχϊσ οι απαντιςεισ δεν κακθςφχαςαν τθν αγωνία και τθν ανθςυχία μασ 

για το μζλλον τθσ εκπαίδευςθσ. Ριο αναλυτικά: 

 

Προςχολικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ 

Ο Υπουργόσ Ραιδείασ επανζλαβε τθ δζςμευςι του για κεςμοκζτθςθ τθσ δίχρονθσ 

δθμόςιασ, δωρεάν υποχρεωτικισ προςχολικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ ςτο δθμόςιο 

νθπιαγωγείο, από νθπιαγωγοφσ ςτο προςεχζσ χρονικό διάςτθμα και ςταδιακι εφαρμογι 

τθσ ςε βάκοσ τριετίασ. Τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά (2018-2019) δεςμεφτθκε ότι θ 

ρφκμιςθ κα βρει εφαρμογι ςε 205 περιοχζσ τθσ Ελλάδασ ςτισ οποίεσ καλφπτεται το 

κριτιριο τθσ κακολικισ (ςε ποςοςτό 100%) εγγραφισ και των προνθπίων ςτο δθμόςιο 

νθπιαγωγείο.  



 

Η Δθμοκρατικι Ανεξάρτθτθ Κίνθςθ Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ:   

 ςυνεχίηει τον αγϊνα για τθ κεςμοκζτθςθ τθσ δίχρονθσ δθμόςιασ, δωρεάν 

υποχρεωτικισ προςχολικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ ςτο δθμόςιο νθπιαγωγείο, από 

νθπιαγωγοφσ και απαιτεί από τθν κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να προχωριςει άμεςα 

ςτθν απαιτοφμενθ νομοκετικι ρφκμιςθ, 

 ςτθρίηει το αίτθμα τθσ αναβάκμιςθσ των ςπουδϊν των τμθμάτων Βρεφονθπιοκομίασ 

των ΑΤΕΙ αλλά ςε καμιά περίπτωςθ δεν κα δεχτεί τθ ςυγχϊνευςθ των τμθμάτων 

αυτϊν με τα Τμιματα Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ ςτθν Ρροςχολικι Ηλικία των ΑΕΙ, 

 υποςτθρίηει τθ λειτουργία αυτοτελϊν τμθμάτων (και όχι κατευκφνςεων εντόσ 

τμθμάτων) των Ραιδαγωγικϊν Ρροςχολικισ και Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, 

 κεωρεί αυτονόθτο πωσ θ παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια είναι κατοχυρωμζνθ 

από το βαςικό μασ πτυχίο (από τα Ραιδαγωγικά Τμιματα Ρροςχολικισ και Δθμοτικισ 

Εκπαίδευςθσ) και πωσ θ ςυηιτθςθ για παιδαγωγικι και διδακτικι κατάρτιςθ δεν κα 

επθρεάςει τουσ διδάςκοντεσ και τα επαγγελματικά τουσ δικαιϊματα που πρζπει να 

κωρακιςτοφν ςτο εξισ διακριτό ςχιμα:  

o 4 ζωσ 6 ζτθ ςτο δθμόςιο υποχρεωτικό νθπιαγωγείο με νθπιαγωγοφσ,  

o 6 ζωσ 12 ζτθ ςτο δθμοτικό ςχολείο με τουσ δαςκάλουσ και τισ υφιςτάμενεσ 

ειδικότθτεσ,  

o 12 ζωσ 18 ςτισ δομζσ τθσ δευτεροβάκμιασ με τουσ αντίςτοιχουσ 

εκπαιδευτικοφσ. 

 

Ωράριο – Αρικμόσ μακθτϊν – Αξιολόγθςθ 

Στθ ςυνάντθςθ ο Υπουργόσ επιβεβαίωςε τα όςα είδαν το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ 

περί αςφυκτικισ πίεςθσ των «κεςμϊν» για αφξθςθ του ωραρίου των εκπαιδευτικϊν, 

αφξθςθ του αρικμοφ των μακθτϊν ανά τάξθ και εφαρμογι τθσ αξιολόγθςθσ του 

εκπαιδευτικοφ. Εκτιμοφμε πωσ οι απαιτιςεισ αυτζσ είναι προςανατολιςμζνεσ ςτο 

πνεφμα των δεςμεφςεων του υφιςτάμενου μνθμονίου που θ παροφςα κυβζρνθςθ ζχει 

υπογράψει και των ενδιάμεςων εκκζςεων και τθσ εφαρμογισ των «καλϊν πρακτικϊν» 

του ΟΟΑ που θ ίδια θ κυβζρνθςθ ζχει ηθτιςει. Ωςτόςο διλωςε ότι πολιτικι τθσ 

κυβζρνθςθσ είναι να μθν αυξθκεί το ωράριο εργαςίασ, ότι ο αρικμόσ των 25 μακθτϊν ανά 



 

τμιμα ζχει ιδθ ρυκμιςτεί πολφ πρόςφατα, με βάςθ και τα όςα ορίηονται ςτο Ρ.Δ. 

79/2017, ενϊ για τθν αξιολόγθςθ επανζλαβε ότι είναι αντίκετοσ ςτθν ατομικι αξιολόγθςθ 

των εκπαιδευτικϊν και επανζλαβε τθ δζςμευςθ για κατάργθςθ του υφιςτάμενου 

κεςμικοφ πλαιςίου τθσ αξιολόγθςθσ (κάτι που δεν ζχει γίνει ακόμα).  

Η Δθμοκρατικι Ανεξάρτθτθ Κίνθςθ Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ:   

 κεωρεί τθν αναλογία του 1:25 υψθλι και αγωνίηεται για μείωςθ του αρικμοφ των 

μακθτϊν ςτο 1:15 ςτα νθπιαγωγεία και 1:20 ςτο δθμοτικό ςχολείο. Στθ ςυηιτθςθ 

αυτι πρζπει να λαμβάνουμε υπόψθ ότι θ ςυγκεκριμζνθ αναλογία επθρεάηεται ςε 

μεγάλο βακμό από τθ γεωγραφικι μορφολογία τθσ χϊρασ (ορεινζσ περιοχζσ, 

νθςιωτικότθτα) και από το γεγονόσ ότι πρζπει να αντιμετωπίηονται όλεσ οι ανάγκεσ ςε 

εκπαιδευτικό προςωπικό όλων των τοπικϊν κοινοτιτων ανεξάρτθτα από το ποφ 

βρίςκονται.  

 αγωνίηεται για εξίςωςθ του ωραρίου των εκπαιδευτικϊν τθσ πρωτοβάκμιασ με αυτό 

των εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ 

 Πςον αφορά ςτθν αξιολόγθςθ, απαιτεί τθν κατάργθςθ του υφιςτάμενου κεςμικοφ 

πλαιςίου. Η κζςθ μασ είναι ςτακερι και αταλάντευτθ. Ζχουμε ταχκεί υπζρ μιασ 

αξιολόγθςθσ θ οποία δεν κα ζχει καμία ςχζςθ με οικονομικι και βακμολογικι εξζλιξθ, 

με τιμωρίεσ, ποινζσ, απολφςεισ, αργίεσ και διακεςιμότθτεσ. Είμαςτε υπζρ μιασ 

αξιολόγθςθσ που κα αποτιμά το παραγόμενο ζργο ςτθν εκπαίδευςθ, προκειμζνου 

να βελτιϊςει τθν ποιότθτά του. Είμαςτε υπζρ τθσ ςυνολικισ αξιολόγθςθσ τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και των παραγόντων που τθ διαμορφϊνουν (μακθτζσ, 

εκπαιδευτικοί, νομοκεςία, υποδομι, βιβλία, προγράμματα, δαπάνεσ κλπ.) ςτα 

πλαίςια ενόσ ενιαίου ςυςτιματοσ αλλθλεξαρτϊμενων παραγόντων με ςτόχο τθ 

βελτίωςθ και αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου, τθν ενίςχυςθ, ανατροφοδότθςθ, 

ενκάρρυνςθ και ςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ και όχι τθν τιμωρία του. Ζχουμε ταχκεί 

υπζρ μιασ ςυνολικισ αξιολογικισ αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ που κα 

ζχει ωσ ςτόχο τθν ανίχνευςθ των προβλθμάτων και το ςχεδιαςμό των αναγκαίων 

παρεμβάςεων ςτθν κατεφκυνςθ ανατροφοδότθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

 

 



 

Μόνιμοι διοριςμοί – Θζματα αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν 

Για μια ακόμθ φορά ο Υπουργόσ Ραιδείασ διλωςε ότι δεν είναι ςε κζςθ να 

δεςμευτεί για μόνιμουσ διοριςμοφσ, οφτε ωσ προσ τον αρικμό, οφτε ωσ προσ πικανό 

χρονοδιάγραμμα πραγματοποίθςθσ, οφτε ωσ προσ τον τρόπο με τον οποίο κα γίνουν. 

Τόνιςε ότι οι προςλιψεισ αναπλθρωτϊν κα γίνουν με το ιςχφον ςφςτθμα και τθν επόμενθ 

χρονιά. Διλωςε ότι το κζμα των ίδιων δικαιωμάτων αναπλθρωτϊν και μόνιμων 

εκπαιδευτικϊν «προςκροφει» ςτο υφιςτάμενο πλαίςιο πρόςλθψθσ και αςφάλιςισ τουσ. 

Επίςθσ ενθμερωκικαμε ότι οι πιςτϊςεισ για τθ Γενικι αγωγι ζχουν εξαντλθκεί (πλθν 

όςων αφοροφν αναπλθρωτζσ που δεν κα αποδεχτοφν τθν πρόςλθψθ), χωρίσ όμωσ να 

δοκοφν τα ςυνολικά ςτοιχεία των φετινϊν προςλιψεων αναπλθρωτϊν (διλωςε ότι κα 

ςταλοφν ςτθν Ομοςπονδία αργότερα).  

Ο Τπουργόσ διαβεβαίωςε το Δ.. τθσ Δ.Ο.Ε. ότι κα ρυκμιςτεί το κζμα τθσ 

καταβολισ των  υποχρεωτικϊν υπερωριϊν ςτουσ αναπλθρωτζσ ςυναδζλφουσ μασ που 

υπθρετοφν ςε ολιγοκζςια ςχολεία μζςω κονδυλίου από τον κρατικό προχπολογιςμό.  

Στθν επιςιμανςθ από πλευράσ του Δ.Σ. τθσ  Δ.Ο.Ε. για τθν απαράδεκτθ κατάςταςθ 

που επικρατεί ςτο κομμάτι τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ, πολλά από τα κακϊσ καμωμζνα 

αποδίδονται, από τθν πολιτικι θγεςία, ςε κακζσ εκτιμιςεισ και χειριςμοφσ όςων 

εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία κατανομισ των αναπλθρωτϊν ςτουσ μακθτζσ που ζχουν τθν 

ανάγκθ αυτι. 

 Η Δθμοκρατικι Ανεξάρτθτθ Κίνθςθ Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ:   

 Αγωνίηεται για μαηικοφσ μόνιμουσ διοριςμοφσ, για τθν κάλυψθ όλων των 

εκπαιδευτικϊν αναγκϊν. 

 Απαιτεί ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ των αναπλθρωτϊν με πλιρθ εργαςιακά και 

αςφαλιςτικά δικαιϊματα. 

Στθ ςυνάντθςθ τζκθκαν και άλλα ηθτιματα (απόδοςθ οργανικϊν κζςεων για 

εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων – που ακόμα εκκρεμεί αν και για μια ακόμθ φορά δόκθκαν 

υποςχζςεισ, ςχολικά γεφματα – όπου ιδεολθψίεσ και χειριςμοί ςτα όρια τθσ νομιμότθτασ 

ζχουν δθμιουργιςει χάοσ ςτα ςχολεία, ςυνδικαλιςτικά δικαιϊματα – που κίγονται πριν 

ακόμθ ανοίξει θ ςυηιτθςθ για το ςυνδικαλιςτικό νόμο, υπθρεςιακζσ μεταβολζσ, 

αναμοριοδότθςθ ςχολικϊν μονάδων, νζο ςχζδιο υποςτθρικτικϊν δομϊν – βλζπε 



 

ςυγκεντρωτικι αντίλθψθ και απουςία επίγνωςθσ των πραγματικϊν αναγκϊν των 

ςχολείων ςε επίπεδο υποςτιριξθσ κ.α.) για τα οποία θ Δθμοκρατικι Ανεξάρτθτθ Κίνθςθ 

Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αγωνίηεται υποςτθρίηοντασ τισ ψθφιςμζνεσ 

κζςεισ τθσ Δ.Ο.Ε. για τθν επίλυςι τουσ. 

Δεν εφθςυχάηουμε.  

Άλλωςτε οι λφςεισ ςτα μεγάλα ηθτιματα τθσ εκπαίδευςθσ και θ ικανοποίθςθ των 

διεκδικιςεων μασ δεν διαφαίνεται ωσ προοπτικι, αφοφ θ πολιτικι που εφαρμόηει θ 

κυβζρνθςθ είναι πολιτικι υποςχζςεων δίχωσ αντίκριςμα. Οι εραςιτεχνικοί, μάλιςτα, 

χειριςμοί ςε ηθτιματα μεγάλθσ ςθμαςίασ δθμιουργοφν ακόμθ περιςςότερα προβλιματα 

που κάνουν ακόμα πιο εκρθκτικό το κλίμα ςτα ςχολεία.   

Η Δθμοκρατικι Ανεξάρτθτθ Κίνθςθ Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

ςυνεχίηει να ενθμερϊνει τουσ ςυναδζλφουσ με αίςκθμα ευκφνθσ, να αγωνίηεται και να 

διεκδικεί για τουσ μακθτζσ μασ, για τον κλάδο των εκπαιδευτικϊν τθσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, για τθ δθμόςια εκπαίδευςθ. 

Σε μια εποχι ανθςυχθτικϊν ζωσ επικίνδυνων, για τον χϊρο τθσ δθμόςιασ και 

δωρεάν παιδείασ, αναδιαρκρϊςεων, ο δρόμοσ του αγϊνα είναι ο μόνοσ που μπορεί να 

οδθγιςει ςε ζνα καλφτερο αφριο για τθν εκπαίδευςθ και τουσ εκπαιδευτικοφσ.  

Δεν αρκοφμαςτε ςε υποςχζςεισ, δεν επενδφουμε ςε «εφκολα» λόγια.  

Απαιτοφμε τθ κωράκιςθ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ και τθν αναβάκμιςθ τθσ 

επιςτθμονικισ και οικονομικισ κζςθσ του Ζλλθνα εκπαιδευτικοφ. 

 

Από τθ Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 


