
  
 

 

 
 
 

 
 

Προσ 

κκ. Προζδρουσ:  ΟΛΜΕ 

  ΔΟΕ       

  ΟΙΕΛΕ 

Ακινα , 16.11.2009  

         Α.Π. 10677 

Αγαπθτζ Πρόεδρε, 

Είχαμε τθν ευκαιρία να ςυηθτιςουμε και να ςυμφωνιςουμε ότι χρειάηεται να αναπροςαρμόςουμε τισ 

προτεραιότθτεσ τθσ εκπαιδευτικισ μασ πολιτικισ, ϊςτε να γίνει πράξθ το «πρϊτα ο μακθτισ», που 

επαγγελλόμαςτε όλοι. 

Αυτό απαιτεί να ξεκινιςουμε τισ αλλαγζσ από εκεί που χτυπά θ «θ καρδιά τθσ εκπαίδευςθσ», από τθν τάξθ. 

Και αυτό που κάνει τθν καρδιά τθσ εκπαίδευςθσ να χτυπά είναι οι εκπαιδευτικοί που είναι αυτονόθτο ότι 

βρίςκονται ςτθν τάξθ. 

Για αυτό και κατζκεςα τθν Πζμπτθ 12/11, μία ςειρά βαςικϊν αρχϊν που αφοροφν ρυκμίςεισ για τον 

εργαςιακό βίο και τθν εξζλιξθ των εκπαιδευτικϊν . Ζκανα δε ςαφζσ ότι, αυτά είναι τμιμα μόνο τθσ 

ςυνολικισ ατηζντασ που αφορά τουσ εκπαιδευτικοφσ θ οποία περιλαμβάνει τθν επιμόρφωςθ και 

εκπαίδευςθ, τθν αξιολόγθςθ και τισ αμοιβζσ. Ξεκινάμε όμωσ, από το ςφςτθμα προςλιψεων, μετακζςεων, 

αποςπάςεων και επιλογισ ςτελεχϊν διοίκθςθσ, γιατί το ςθμερινό ςφςτθμα ζχει εξαντλιςει τα όρια του, 

όπωσ αποδεικνφεται κακθμερινά με τα τεράςτια κενά και τθν ανορκολογικι και μθ αξιοκρατικι διαχείριςθ 

του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ. 

τόχοσ μασ είναι να δθμιουργιςουμε ζνα νζο ςφςτθμα που κα διαςφαλίηει αντικειμενικότθτα, διαφάνεια, 

λειτουργικότθτα και κα οδθγεί ςτθν εφρυκμθ λειτουργία των ςχολείων. Αυτό είναι μία επιδίωξθ ευκφνθσ 

και δικαιοςφνθσ. 

Οι βαςικζσ μασ αρχζσ κατατζκθκαν τθν περαςμζνθ εβδομάδα και κα αποτελζςουν το αντικείμενο τθσ 

διαβοφλευςθσ που ξεκινά αυτιν τθν εβδομάδα (το κείμενο εργαςίασ με τισ προτάςεισ που κα αναρτθκεί 

ςτο Διαδίκτυο κα ςάσ αποςταλεί κατά προτεραιότθτα πριν από τθ δθμοςίευςθ του). Σο αρχικό κείμενο τθσ 

διαβοφλευςθσ μαηί με το υλικό που κα προκφψει, κα τφχουν ςυςτθματικισ επεξεργαςίασ, ϊςτε να 

καταλιξουμε φςτερα από τρεισ μινεσ ςτο ςχετικό ςχζδιο νόμου. 

Θζλω να ςασ τονίςω ότι κεωρϊ πολφτιμθ τθ ςυνειςφορά ςασ και τισ προτάςεισ ςασ ςε αυτι τθν διαδικαςία. 

Η οργάνωςθ του διαλόγου με ςυγκεκριμζνο πλαίςιο και ευρεία ςυμμετοχι είναι για όλουσ μασ 

προχπόκεςθ για τισ αλλαγζσ που κα βελτιϊνουν το ςχολείο και κα κατοχυρϊνουν τον ουςιαςτικό ρόλο και 

τα δικαιϊματα του εκπαιδευτικοφ. 

Η   ΤΠΟΤΡΓΟ  

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΤΠΟΤΡΓΟ 
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