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ην δειηίν ηύπνπ καο κε αξ. 047/21-12-2015 (βι. http://www.oltee.gr/?p=5286) θαη 

ζέκα: «Γεκόζηεο ρνιέο & Ιλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο – Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ & 

Δθπαηδεπηηθνί. ΠΑΝΟΡΑΜΑ – Σν απέξαλην θαη απόιπην ΑΛΑΛΟΤΜ !», αλαθεξζήθακε ζηηο Τ.Α. 

αλαγθαζηηθήο κεξηθήο ή νιηθήο δηάζεζεο, εθπαηδεπηηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ζηα Γ.Ι.Δ.Κ., κε άγλσζηα θαη αδηαθαλή θξηηήξηα (ελόηεηα Γ παξ. 3). 

 

Οη παξαπάλσ Τ.Α. άξρηζαλ λα εθδίδνληαη θαη λα ηξνπνπνηνύληαη από ηηο 13-11-2015 

(Αξ.Πξ.: 183765/Δ2) κε ηειεπηαία πνπ ππέπεζε ζηελ αληίιεςή καο ηελ κε Αξ.Πξ: 20451/Δ2 

ζηηο 8-2-2016. ηηο Τ.Α. θαη ζηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο δηαπηζηώλνπκε δηάζεζε εθπαηδεπηηθώλ ζε 

Γ.Ι.Δ.Κ. αθόκε θαη γηα κία (1) δηδαθηηθή ώξα !!! Πεξηπιαλώκελνη αλά εκέξα θαη ώξα 

εθπαηδεπηηθνί αληηπξόζσπνη, πεξηθέξνληαο ηε δηδαθηηθή ηνπο πξακάηεηα !!! 

Παξάιιεια ν Τπνπξγόο καο εμέδσζε από ηηο 15-12-2015 κέρξη πξόζθαηα, ζεηξά 

εγθπθιίσλ πξνο όιν ην δηνηθεηηθό κεραληζκό ηεο εθπαίδεπζεο κε ζέκα: «Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε πιενλαδνπζώλ δηδαθηηθώλ σξώλ» θαη «Γηαρείξηζε πιενλαδνπζώλ δηδαθηηθώλ σξώλ» 

(ηηο κε αξ. πξση. 205946/Γ1/15-12-2015, 605/Τ1/25-1-2016 θαη 1109/Τ1/15-2-2016). 

Σελ Σξίηε 9-2-2016, ζηε πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Μνξθσηηθώλ Τπνζέζεσλ, ν 

Τπνπξγόο καο πξνρώξεζε θαη ζε «απνθαιύςεηο» γηα πνιιέο «ρηιηάδεο πιενλάδνπζεο 

ώξεο» θαη «πιαζκαηηθά θελά», επηξξίπηνληαο – εκκέζσο πιελ ζαθώο – επζύλεο ζην ζύλνιν 

ησλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο, θαηαινγίδνληάο ηνπο πειαηεηαθέο λννηξνπίεο θαη 

δπζθεκίδνληαο νιόθιεξν ηνλ θιάδν ησλ εθπαηδεπηηθώλ, γεληθώο θαη αδηαθξίησο. 

Αθόκε, ζην ΦΔΚ 394/η.Β’/19-2-2016 δεκνζηεύηεθε ε Τ.Α. κε αξηζκ. 29195/ΓΓ4/19-

2-2016 κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ Φ.353.1/324/105657/Γ1/ 8.10.2002 (ΦΔΚ 1340 

Β΄) απόθαζεο «Καζνξηζκόο ησλ εηδηθόηεξσλ θαζεθόλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ 

ησλ πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληώλ 

θαη ππνδηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ ζπιιόγσλ δηδαζθόλησλ». 
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Καζπζηεξεκέλν ην ελδηαθέξνλ θαη ε επαηζζεζία ηνπ Τπνπξγνύ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ θελώλ. Με λεπξηθέο θαη ζπαζκσδηθέο ελέξγεηεο από ηα κέζα Γεθέκβξε κέρξη 

θαη ζήκεξα, δελ θαηάθεξε λα δώζεη ιύζε ζην πξόβιεκα. 

ΔΚΣΔΘΔΙΜΔΝΟ απέλαληη ζην ιαό θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξνζπαζεί λα 

κεηαζέζεη ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ ηηο επζύλεο ηνπ. 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΔΙ κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαηαγγειηηθά θαη …«δηα ηνπ 

Σύπνπ» ή …από ηνπ βήκαηνο ηεο Βνπιήο ! 

ΚΑΣΑΓΓΔΛΔΙ ηνλ δηνηθεηηθό κεραληζκό ηνπ νπνίνπ είλαη ν πνιηηηθόο 

πξντζηάκελνο ! 

 

Δίλαη απνιύησο πξνθαλέο όηη νθηώ εβδνκάδεο πξηλ ηελ νπζηαζηηθή ιήμε ησλ 

καζεκάησλ ν Τπνπξγόο πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη εληππώζεηο κε θηλήζεηο 

αληηπεξηζπαζκνύ παξηζηάλνληαο ην «ζύκα» ελόο «πειαηεηαθνύ κεραληζκνύ» δηνίθεζεο 

πνπ «ζακπνηάξεη» ην …κεηαξξπζκηζηηθό ηνπ έξγν… 

Καηόπηλ απηώλ, 

θ α ι ν ύ κ ε   η ν λ   Τ π ν π ξ γ ό   Π α η δ ε ί α ο 

 

Να εγθαηαιείςεη ηηο απνπξνζαλαηνιηζηηθέο ηαθηηθέο θαηαζθεπήο ελόρσλ, 

Να ζηακαηήζεη ηνπο ινγηζηηθνύ ηύπνπ δήζελ ππνινγηζκνύο «πιενλαδνπζώλ 

δηδαθηηθώλ σξώλ», 

Να αλαγλσξίζεη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, 

Να θαηαλνήζεη ηνλ εμόρσο ζεκαληηθό ξόιν ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ θαη καθξηά από 

ηδενιεςίεο θαη μεπεξαζκέλεο λννηξνπίεο πνπ θαηαδίθαζαλ πνιηηηθά ηνπο πξνθαηόρνπο ηνπ: 

 

1. Να θαιύςεη άκεζα ηα ππάξρνληα ελαπνκείλαληα θελά ζε εθπαηδεπηηθό 

πξνζσπηθό. 

2. Να νινθιεξώζεη ην αξγόηεξν κέρξη ηα ηέιε Απξηιίνπ ηηο ππεξεζηαθέο 

κεηαβνιέο ηνπ κνλίκνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

3. Να πξνρσξήζεη ην ηαρύηεξν δπλαηόλ ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

λνκνζεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηε ζεζκνζέηεζε ζπζηήκαηνο δίθαηνπ ηξόπνπ 

θαη θξηηεξίσλ - δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο κνλίκσλ θαη αλαπιεξσηώλ 

εθπαηδεπηηθώλ, ππό ηνλ ΑΔΠ, κε ζεβαζκό ζηηο απνθάζεηο ηνπ ηΔ, 

αλαζπληάζζνληαο ηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο. 

4. Να πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα, ην αξγόηεξν κέρξη ηέιε Απγνύζηνπ, ην 

δηνξηζκό ηνπ απαξαίηεηνπ κόληκνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

θαιύπηνληαο όια ηα νξγαληθά θελά. Σα ρξνληθά πεξηζώξηα, είηε γηα 

ππνζρέζεηο, είηε γηα δεζκεύζεηο - ηαμίκαηα, έρνπλ πξν πνιινύ εμαληιεζεί. 
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5. Να πεξηνξίζεη ζην θαη’ ειάρηζηνλ ηηο απνζπάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

από ηα ζρνιεία, από ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο γηα ην επόκελν ζρνιηθό 

έηνο. 

6. Να ζηειερώζεη κε ην αλαγθαίν δηνηθεηηθό πξνζσπηθό ηελ θεληξηθή, ηηο 

πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο θαη ηηο γξακκαηείεο ησλ ζρνιείσλ. 

7. Να πξνβεί ζε θάζε αλαγθαία πξνεξγαζία, πξόβιεςε θαη ελέξγεηα ώζηε 

νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζε εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό λα θαιπθζνύλ ζην 

έπαθξν κέρξη ηνλ αγηαζκό ηνπ επόκελνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2016-2017. 

8. Να κεξηκλήζεη ώζηε ηα πξνγξάκκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη 

πξόζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο λα μεθηλήζνπλ ηελ 1ε Οθησβξίνπ ηνπ 

ζρνι. έηνπο 2016-2017. 

 

Δκείο παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ηνπ θαη αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζεο ησλ 

ρξνληδόλησλ πξνβιεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο Παηδείαο γεληθόηεξα. 

 

Από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. 

 

 


