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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

κε αθνξκή ηε ζπλέληεπμε ηεο Υπνπξγνύ Παηδείαο θ. Άλλαο 

Δηακαληνπνύινπ, ζηηο 12-11-2009 
 

Σν Δ ηεο ΔΟΕ, ζε ζεκεξηλή έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ θαη κε αθνξκή ηηο 

εμαγγειίεο ηεο Τπνπξγνύ Παηδείαο θ. Άλλαο Δηακαληνπνύινπ ζηε ζπλέληεπμε ηύπνπ 

ηεο 12
εο

/11/2009, αλαθνηλώλεη ηα εμήο: 

 Από ηελ πξώηε ζπλάληεζε πνπ είρακε κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο (19-10-2009), επηζεκάλακε πσο νη όπνηεο αιιαγέο ζην ρώξν ηεο 

εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα ελόο νπζηαζηηθνύ θαη εηιηθξηλνύο 

δηαιόγνπ κε όινπο ηνπο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. Σνλίζακε δε, 

όηη πξέπεη λα έρνπλ σο θπζηθνύο ζπκκάρνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζα 

θιεζνύλ λα ηηο ππεξεηήζνπλ. Γηα ην ζθνπό απηό θαηαζέζακε ζηελ Τπνπξγό 

Παηδείαο ζπγθεθξηκέλν ππόκλεκα κε ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ καο γηα όια ηα 

ζέκαηα ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ε Τπνπξγόο δεζκεύηεθε όηη γηα 

όια ζα ππάξμεη δηάινγνο κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία. 

 Δπζηπρώο, κε ιύπε καο, δηαπηζηώζακε όηη ε Τπνπξγόο, αληί λα μεθηλήζεη 

δηάινγν κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, επέιεμε, ζηελ πξώηε ζπλέληεπμε 

ηύπνπ πνπ έδσζε γηα ζέκαηα Παηδείαο (12-11-2009), ηηο κνλνκεξείο 

απνθάζεηο θαη ηε ζηνρνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη δήζελ 

επζύλνληαη γηα ηα «θαθώο θείκελα» ζηελ εθπαίδεπζε, επεηδή δηνξίδνληαη, 

κεηαηίζεληαη θαη απνζπώληαη, ζύκθσλα κε ηνπο Νόκνπο ηνπ ειιεληθνύ 

θξάηνπο, ηνπο νπνίνπο νη θπβεξλήζεηο ςήθηζαλ. Ούηε κία ιέμε γηα ην 

ηεξάζηην έξγν πνπ επηηεινύλ θαζεκεξηλά θάησ από δπζκελείο ζπλζήθεο 

(δηπινβάξδηεο, αθαηάιιειεο αίζνπζεο, απνπζία επνπηηθώλ κέζσλ 

δηδαζθαιίαο, βηβιίσλ θιπ), κε ρακεινύο κηζζνύο θαη ρσξίο θακηά νπζηαζηηθή 

επηκόξθσζε. 

 Είλαη βέβαηα δηθαίσκα ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα 

θαζνξίδεη ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο, αιιά είλαη επίζεο θαη δηθαίσκα ησλ 

ρηιηάδσλ εθπαηδεπηηθώλ λα ηηο θξίλνπλ θαη λα ληώζνπλ όηη, παξά ηα σξαία 

ιόγηα, γηα αθόκε κηα θνξά  βξίζθνληαη ζην «ζηόραζηξν». 
 

Επί ηεο νπζίαο ησλ δεηεκάησλ πνπ έζεζε ε Υπνπξγόο Παηδείαο, 

επηζεκαίλνπκε ηα εμήο: 

 Οη πξνζιήςεηο ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γίλνληαη κε απνιύησο 

αληηθεηκεληθά, κεηξήζηκα θαη δηαθαλή θξηηήξηα. Γη’ απηό ην ιόγν 

νπνηαδήπνηε ζθέςε αιιαγήο ηνπ ζπζηήκαηνο, όρη κόλν καο βξίζθεη 

θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνπο, αιιά ζα καο βξεη ζηελ πξώηε γξακκή ησλ 

αγώλσλ γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπ. 



 

Σπγθεθξηκέλα: Οη πξνζιήςεηο γίλνληαη ζήκεξα ζε πνζνζηό 60% από ηνπο 

επηηπρόληεο ζην δηαγσληζκό ηνπ ΑΕΠ θαη ζε πνζνζηό 40% από ηνλ εληαίν πίλαθα 

ησλ αλαπιεξσηώλ, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη κε βάζε ην βαζκό επηηπρίαο ζην 

δηαγσληζκό ηνπ ΑΕΠ ή κε βάζε ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπ πηπρίνπ. Μηα 

δηαδηθαζία δειαδή πνπ είλαη απνιύησο αδηάβιεηε. 

Οη ρηιηάδεο αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη ζπλάδειθνί καο έρνπλ πξνγξακκαηίζεη 

ηε δσή ηνπο κε βάζε ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο θαη δελ είλαη «πεηξακαηόδσα» γηα 

θαλέλαλ. Γηα απηό ην ιόγν θαη ην ζύζηεκα πξόζιεςεο είλαη γηα εκάο 

αδηαπξαγκάηεπην. 
 

Σε ό,ηη αθνξά ηηο απνζπάζεηο, ην Δ ηεο ΔΟΕ από ην 1998 έρεη θαηαζέζεη 

ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε θαη έρεη θαηαγγείιεη κε ηνλ πην θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν ηή 

ξνπζθεηνινγηθή θαη αδηαθαλή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία «αμηνπνίεζαλ» ηηο 

απνζπάζεηο, ζε ππεξεζίεο θαη γξαθεία, όινη νη Τπνπξγνί Παηδείαο. Υαξαθηεξηζηηθά: 

o Το 1998, ψηθίζηηκε νόμος ζύμθωνα με ηον οποίο οι αποζπάζεις ζηην 

κενηρική σπηρεζία ηοσ Υποσργείοσ, ζηις Διεσθύνζεις εκπαίδεσζης, ζηον 

Ο.Ε.Ε.Κ. κλπ δε γίνονηαι πλέον από ηο Κενηρικό Υπηρεζιακό Σσμβούλιο 

(ΚΥΣΠΕ) αλλά από ηον ίδιο ηον Υποσργό Παιδείας! 

o Το 2002, με ηο Ν.2986 και παρά ηις ζθοδρές ανηιδράζεις μας, δόθηκαν 

ζηοσς ζσγκεκριμένοσς αποζπαζμένοσς, ηα μόρια ηης οργανικής ηοσς 

θέζης! 
 

Η πνιηηηθή απηή αθνινπζήζεθε από όιεο ηηο θπβεξλήζεηο κέρξη ζήκεξα. 

Υπεύζπλνη ινηπόλ γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε δελ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί 

αιιά νη Υπνπξγνί Παηδείαο πνπ δηαρξνληθά, ξνπζθεηνινγνύζαλ αζύζηνια. 
 

Σν Δ.ηεο ΔΟΕ έρεη θαηαζέζεη θαη ζηε ζεκεξηλή Τπνπξγό Παηδείαο 

ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε, πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη απηό ην επαίζρπλην θαζεζηώο κε 

ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε λα πξνζιεθζεί κόληκν δηνηθεηηθό πξνζσπηθό γηα λα κελ 

θαηαξξεύζεη ην ζύζηεκα. Τπνγξακκίδεηαη πσο πξνζιήςεηο κόληκσλ δηνηθεηηθώλ 

ππαιιήισλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ έρνπλ λα γίλνπλ από ην 

1992. 

 ε ό,ηη αθνξά ηα ππόινηπα ζέκαηα, δειώλνπκε θαηεγνξεκαηηθά ηελ αληίζεζή 

καο ζε θάζε πξνζπάζεηα αμηνιόγεζεο – ρεηξαγώγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

ακθηζβήηεζεο ηεο κόληκεο εξγαζίαο ηνπο πνπ επηρεηξείηαη κε ηελ εθαξκνγή 

«εμεηάζεσλ» ζηε δηεηία από ηελ πξόζιεςή ηνπο. 

 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, ην Δ ηεο ΔΟΕ θαιεί ηελ Υπνπξγό Παηδείαο λα 

αλαθαιέζεη ηα κέηξα πνπ εμήγγεηιε θαη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζε δηάινγν κε ηε 

ΔΟΕ γηα όια ηα ζέκαηα πνπ θαηαζέζακε ζην ππόκλεκα ηεο 19
εο

/10/2009. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλε γηα ηελ αλαζηάησζε 

πνπ ζα πξνθύςεη ζην ρώξν ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Η Οινκέιεηα ησλ Πξνέδξσλ ηεο ρώξαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 27 

ηνπ Ννέκβξε, ζα πάξεη ηηο νξηζηηθέο απνθάζεηο, ηόζν γηα ηα κέηξα πνπ εμήγγεηιε 

ε Υπνπξγόο Παηδείαο, όζν θαη γηα ηελ παξαπέξα πνξεία ηνπ θιάδνπ 

 

Από ηε ΔΟΕ 


