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Αθόνα 8/8/2020

Προσ
Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Τηλεδιάςκεψη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. με την Υφυπουργό Παιδείασ και τη Γ.Γ. του
Υ.ΠΑΙ.Θ.
Πραγματοποιόθηκε την Παραςκευό 7-8-2020, τηλεδιϊςκεψη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε.
με την Υφυπουργό Παιδεύασ και τη Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. ϋπειτα από επανειλημμϋνα
αιτόματα του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. για ςυνϊντηςη.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋθεςε όλα τα ζητόματα που απαςχολούν τον κλϊδο (οι
πύνακεσ προςλόψεων και διοριςμών του Α.Σ.Ε.Π. με πολλϊ ανοιχτϊ προσ ςυζότηςη
ζητόματα,

το χρονοδιϊγραμμα πραγματοπούηςησ μόνιμων διοριςμών ςτη Γενικό

Αγωγό, οι πιςτώςεισ που ϋχουν εξαςφαλιςτεύ για προςλόψεισ αναπληρωτών με τη νϋα
ςχολικό χρονιϊ, η εφαρμογό του αντιεκπαιδευτικού Ν.4692/2020, ο δημόςιοσ λόγοσ
ςχετικϊ με την ϋναρξη των μαθημϊτων το Σεπτϋμβριο ανϊλογα με τισ εξελύξεισ
ςχετικϊ με τον Covid-19 και η απαύτηςη ϊμεςησ απόςυρςησ τησ απαρϊδεκτησ
εγκυκλύου για ολοκλόρωςη των υπηρεςιακών μεταβολών μϋχρι τισ 14 Αυγούςτου που
παραβιϊζει την εκπαιδευτικό νομοθεςύα και τα κατοχυρωμϋνα εργαςιακϊ δικαιώματα
κλπ.).
Δυςτυχώσ, για μια ακόμη φορϊ, οι απαντόςεισ κϊλυψαν ϋνα πολύ μικρό μόνο
μϋροσ των θεμϊτων που τϋθηκαν, ενώ οι απαντόςεισ για τα περιςςότερα θϋματα
μετατϋθηκαν για μια …επόμενη ςυνϊντηςη. Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., που, ςταθερϊ, επιζητεύ
ϋναν ουςιαςτικό θεςμικό διϊλογο ο οπούοσ δεν ςυμβαύνει, περιμϋνει από την πολιτικό

ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. τον ϊμεςο οριςμό τησ επόμενησ, δια ζώςησ, ςυνϊντηςησ αφού οι
εξελύξεισ απαιτούν ϋγκαιρη και ουςιαςτικό ςυζότηςη.
Οι απαντόςεισ που δόθηκαν από την πλευρϊ τησ ηγεςύασ του Υ.ΠΑΙ.Θ. όταν οι
παρακϊτω:


Καμύα λύςη δεν εύναι δυνατό να δοθεύ ςτο θϋμα με τα παρϊβολα που ϋχουν
πληρωθεύ, αλλϊ υπϊρχουν ποικύλα προβλόματα με την καταχώρηςό τουσ, πριν
την εξϋταςη των ενςτϊςεων από το Α.Σ.Ε.Π., παρϊ τισ πιϋςεισ που αςκεύ το Δ.Σ.
τησ Δ.Ο.Ε. Έγινε για μια ακόμη φορϊ ςαφϋσ ότι για τουσ ςυναδϋλφουσ που δεν
φαύνονται να ϋχουν καταβϊλει το ποςό των 3 ευρώ δεν διαφαύνεται πολιτικό
λύςη (που εύναι απαραύτητη). Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. δεν ςταματϊ τισ θεςμικϋσ
παρεμβϊςεισ του για το ζότημα ζητώντασ ϊμεςα ςυνϊντηςη και από τον
Υπουργό Εςωτερικών.



Οι πιςτώςεισ για προςλόψεισ αναπληρωτών που θα διατεθούν για το ςχ. ϋτοσ
2020-2021 θα κινούνται ςτα ύδια επύπεδα με το περςινϊ, με μια μικρό
προςαύξηςη που αναμϋνεται να προκύψει λόγω τησ εφαρμογόσ τησ δύχρονησ
προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ. Στόχοσ εύναι, όπωσ αναφϋρθηκε, η
ϋγκαιρη κϊλυψη των αναγκών ςε ποςοςτό πϊνω από 70 % από την πρώτη
φϊςη.



Οι δηλώςεισ των περιοχών αναμϋνεται να γύνουν μετϊ την οριςτικοπούηςη
των κενών, ςτισ 20 με 21 Αυγούςτου ενώ οι πρώτεσ προςλόψεισ ςτο διϊςτημα
23 με 25 Αυγούςτου. Όπωσ μασ δόλωςε η Υφυπουργόσ, ο ςτόχοσ του
Υπουργεύου εύναι οι αναπληρωτϋσ να τοποθετηθούν ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ,
όπου και θα κϊνουν ανϊληψη υπηρεςύασ (αντύ να κϊνουν ςτισ Δ/νςεισ Εκπ/ςησ
όπωσ γινόταν ωσ τώρα), μύα (1) εβδομϊδα πριν την ϋναρξη λειτουργύασ των
ςχολεύων. Εκκρεμεύ φυςικϊ το να μασ διευκρινιςτούν όλα τα πρακτικϊ
ζητόματα που προκύπτουν από την επιλογό αυτό και η τόρηςη του
ςυγκεκριμϋνου χρονοδιαγρϊμματοσ.



Οι τοποθετόςεισ των αναπληρωτών ςε ςχολεύα θα γύνουν με βϊςη τη ςειρϊ
εγγραφόσ ςτουσ πύνακεσ και όχι με κοινωνικϊ κριτόρια, αφού το νομοθετικό
πλαύςιο αλλϊζει με την εφαρμογό του Ν.4589/19. Όπωσ δόλωςε η Γ.Γ. θα βγει
και διευκρινιςτικό εγκύκλιοσ.



Οι 5.250 διοριςμού τησ Γενικόσ Αγωγόσ, θα γύνουν μετϊ την ϋκδοςη των
οριςτικών πινϊκων και αφού εγγραφούν ςτον προώπολογιςμό (με βϊςη τισ
προβλϋψεισ) του 2021. Δεν δόθηκε απϊντηςη ςτο ερώτημϊ μασ περύ του

ποςοςτού θϋςεων που θα αποδοθεύ ςτην Α/θμια Εκπαύδευςη, που για τη Δ.Ο.Ε.
δεν μπορεύ να εύναι με βϊςη τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ κϊτω από το 80%.


Δε δόθηκε

ςαφόσ απϊντηςη ςχετικϊ με τισ ϊδειεσ ανατροφόσ των

αναπληρωτών και για το αν ϊδειεσ που ϊρχιςαν το 2019-2020 θα ςυνεχιςτούν
μϋχρι την εξϊντληςό τουσ το 2020-2021. Ειπώθηκε ότι εύναι ϋνα θϋμα που
εξετϊζεται από το Υπουργεύο και πρόκειται να εκδοθεύ διευκρινιςτικό
εγκύκλιοσ.


Σε ςχϋςη με τα πολύ ςοβαρϊ ζητόματα που ςχετύζονται με το ϊνοιγμα των
ςχολεύων, θα ςυζητηθούν, ςε ϊλλη ςυνϊντηςη, το τελευταύο 10ημερο του
Αυγούςτου με βϊςη την κατϊςταςη που θα επικρατεύ ςτην εξϊπλωςη του
Covid-19 και τισ ςχετικϋσ ειςηγόςεισ τησ επιτροπόσ λοιμωξιολόγων.
Για το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εύναι ςαφϋσ ότι, πϋρα από τισ όποιεσ απαντόςεισ δόθηκαν

ςε επύπεδο υλοπούηςησ του ϊμεςου χρονοδιαγρϊμματοσ του Υ.ΠΑΙ.Θ. εκκρεμεύ
ςειρϊ απαντόςεων και ανϊγκη ουςιαςτικού διαλόγου ιδιαύτερα για ζητόματα που
ςχετύζονται με την εφαρμογό του Ν. 4692/2020 (ειςηγόςεισ Ι.Ε.Π. για πιλοτικό
πρόγραμμα Αγγλικών ςτο Νηπιαγωγεύο, κανονιςμόσ λειτουργύασ ςχολεύων,
εργαςτόρια δεξιοτότων…), με κορυφαύο αυτό τησ επικεύμενησ ϋκδοςησ των
Υπουργικών Αποφϊςεων για την εφαρμογό τησ αυτοαξιαλόγηςησ, την οπούα ο
κλϊδοσ, ϋχοντασ ωσ θϋςη την απόφαςη τησ 88ησ Γ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., ϋχει απορρύψει και
πρόκειται να αντιπαλϋψει ςθεναρϊ.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. επιδιώκει ουςιαςτικό θεςμικό διϊλογο, απαιτώντασ από την
πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. να τοποθετηθεύ ξεκϊθαρα για όλα τα ζητόματα δύχωσ
να τα μεταθϋτει ςυνεχώσ και να αποδεύξει ϋμπρακτα (κϊτι που μϋχρι ςόμερα δεν
ϋχει γύνει) ότι επιθυμεύ θεςμικό διϊλογο με την εκπαιδευτικό κοινότητα για
επύλυςη όλων των προβλημϊτων και παρϋχει την απαιτούμενη ςτόριξη, που
οφεύλει να παρϋχει, ςτο δημόςιο ςχολεύο.

