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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Σχετικά µε δελτίο τύπου της 3.3.08 του Υπουργείου Παιδείας, µε το οποίο 
ανακοινώθηκαν µέτρα για την «έγκαιρη και ορθολογική διαχείριση  του 
προσωπικού στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση», επισηµαίνουµε 
τα εξής: 

Η όλη προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας 
ουσιαστικά εξαντλείται  στη χρονική συντόµευση των διαδικασιών, συνθήκη η 
οποία από µόνη της δεν είναι ικανή να απαντήσει θετικά στο αίτηµα για  έγκαιρη  
και πλήρη στελέχωση όλων των σχολικών µονάδων µε το απαιτούµενο 
εκπαιδευτικό προσωπικό κατά το χρόνο έναρξης των µαθηµάτων.  

Αυτό αποδεικνύεται και από τον ίδιο τον  πίνακα που έδωσε το ΥΠΕΠΘ 
στη δηµοσιότητα, σύµφωνα µε τον οποίο, ενώ  και στο παρελθόν υπήρξαν 
περίοδοι, όπου  έγιναν νωρίς οι υπηρεσιακές µεταβολές, τα σοβαρά προβλήµατα 
της µη επαρκούς στελέχωσης των σχολείων στον αναγκαίο χρόνο δεν εξέλιπαν.  

Η Οµοσπονδία µας στις 7.2.08 έστειλε στον Υπουργό Παιδείας  αναλυτικό  
υπόµνηµα µε συγκεκριµένες προτάσεις για την έγκαιρη και πλήρη  στελέχωση 
των σχολείων και την ορθή διαχείριση (εργασιακά και υπηρεσιακά)  του 
προσωπικού. Μέχρι σήµερα, ωστόσο, και παρά τις δεσµεύσεις  της πολιτικής 
ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ, δεν έγινε συζήτηση επί αυτών των προτάσεών µας. Ούτε 
γνωρίζουµε, εάν θα ληφθούν υπόψη!  

Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, θεωρούµε  πως απαιτείται:  
α. θεσµική «κατοχύρωση» του ορθού προγραµµατισµού  (και της χρονικής 

συντόµευσης των διαδικασιών) για τις  υπηρεσιακές  µεταβολές, για να µην 
εξαρτώνται αυτές από τις διαθέσεις και, συχνά, αλλότριες προς το συµφέρον της 
εκπαίδευσης επιδιώξεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ, 

β. έγκαιρος διορισµός των εκπαιδευτικών και επιµόρφωσή τους πριν την 
ανάληψη του έργου τους στη σχολική µονάδα, 

γ. ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο τους όλων των υπό τοποθέτηση 
εκπαιδευτικών µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (τέλη Ιουνίου), γεγονός που 
προϋποθέτει την ολοκλήρωση όλων των µεταθέσεων και των αποσπάσεων, 

δ. διάθεση των ανάλογων κονδυλίων, ώστε να γίνονται όλες οι αναγκαίες 
προσλήψεις και τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών το πρώτο δεκαήµερο 
του Σεπτέµβρη, το αργότερο. 

ε. έγκαιρη έναρξη της Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης  
         στ. αξιόπιστο σύστηµα αποσπάσεων των εκπαιδευτικών, για να εξαλειφθούν 
και τα ελάχιστα περιθώρια διατήρησης και ανάπτυξης νοσηρών φαινοµένων και 
καταστάσεων, όπως ο παραγοντισµός και οι πελατειακές σχέσεις.  
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    Σηµειώνουµε, τέλος, την έκπληξή µας για την προσπάθεια του Υπουργείου 
Παιδείας, µε το τρυκ  της «ατοµικής ευθύνης του ∆ιευθυντή Σχολείου», να 
µεταθέσει τη δική του αποκλειστική και αµεταβίβαστη ευθύνη στους ώµους 
ανυπαίτιων, σε ότι αφορά στην έγκαιρη παράδοση των σχολικών βιβλίων  και την 
παραλαβή τους από τους µαθητές! 

Θέλουµε, ακόµη, να επισηµάνουµε και να καταγγείλουµε το απαράδεκτο 
και πρωτόγνωρο για πολιτισµένη και δικαιοκρατούµενη χώρα της µη καταβολής 
δεδουλευµένων σε  χιλιάδες αναπληρωτές και ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς 
(διορίσθηκαν από τον Νοέµβριο του 2007), καθώς και σε  εκπαιδευτικούς που 
εργάζονται στην Π∆Σ (υπάρχουν οφειλές για το µεγαλύτερο µέρος της 
προηγούµενης σχολικής χρονιάς 2006-07)!  

Γι’ αυτόν τον εργασιακό Μεσαίωνα ο Υπουργός Παιδείας, κ. Στυλιανίδης, 
τι έχει να µας πει ; 

Εµείς λέµε ότι είναι ντροπή για τη χώρα µας και την  πολιτική ηγεσία της, η 
οποία, εντούτοις, επιµένει να διακηρύσσει πως η παιδεία και η εκπαίδευση είναι η 
πρώτη προτεραιότητά της. 

Απαιτούµε την καταβολή όλων των δεδουλευµένων, τώρα! 
 
 

  


