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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορµή τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας περί «εξυπηρετήσεων»
Η Υπουργός Παιδείας, ακολουθώντας τον ολισθηρό δρόµο των
τελευταίων ηµερών, αντί να απαντήσει στην ουσία των ζητηµάτων που θέσαµε
στη χθεσινή συνέντευξη τύπου για τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στα
σχολεία και να αναλάβει τις ευθύνες της, συνεχίζει τις επιθέσεις προς τις
εκπαιδευτικές οµοσπονδίες µε ανοίκειες εκφράσεις και απαράδεκτους
υπαινιγµούς, που δεν συνάδουν µε τις κατά καιρούς διακηρύξεις της
κυβέρνησης περί «σεµνότητας και ταπεινότητας».
Μετά και από την πρόσφατη ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας για
το παραπάνω ζήτηµα, τα ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. και της ΟΛΜΕ επισηµαίνουν τα
εξής:
1. Είναι πρωτάκουστο και λυπηρό Υπουργός Παιδείας και µέλος της
κυβέρνησης να παραδέχεται µε ανακοίνωση, ότι δεν εφαρµόζει τους Νόµους
της Ελληνικής Πολιτείας και παρέχει «εθιµικώ δικαίω εξυπηρετήσεις».
Κατανοώντας, βέβαια, το ατόπηµά της, µε δεύτερη ανακοίνωσή της «επεξηγεί»
ότι αναφερόταν στις µεταθέσεις και στις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών που
γίνονται, όπως η ίδια υποστηρίζει … «στα πλαίσια των νόµων και της
διαφάνειας».
2. ∆ηλώνουµε κατηγορηµατικά ότι οι εκπαιδευτικοί ούτε ζήτησαν, ούτε
ζητούν «εξυπηρετήσεις». Οι υπηρεσιακές τους µεταβολές (µεταθέσειςαποσπάσεις κλπ.) είναι δικαίωµά τους και προβλέπονται από συγκεκριµένο

νοµοθετικό πλαίσιο (Ν.1566/85, Π.∆. 50 και 100). Σηµειώνουµε πως πάγια
θέση των εκπαιδευτικών οµοσπονδιών είναι η κάλυψη όλων των αναγκών (π.χ.
για επιµόρφωση, χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, µετεκπαίδευση) µε στόχο
την αναβάθµιση του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου και όχι η περιστολή
τους.
3. Πέρα, όµως, από τα «πυροτεχνήµατα», που χρησιµοποιεί η Υπουργός
Παιδείας για να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώµη, οφείλει να δώσει σαφείς
απαντήσεις στα εξής ερωτήµατα:
• Τι θα κάνει µε τη συνεχιζόµενη υποχρηµατοδότηση της
εκπαίδευσης;
• Πότε, επιτέλους, θα καλύψει τα µεγάλα κενά στην εκπαίδευση, για
να µη χάνονται καθηµερινά χιλιάδες διδακτικές ώρες;
•

Τι θα κάνει µε την ωροµισθία, τη σχολική στέγη, τη µείωση του
αριθµού των µαθητών ανά τµήµα, τη δίχρονη υποχρεωτική
προσχολική αγωγή, τη δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση,
την αναβάθµιση της τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης, την
επιστηµονική και οικονοµική αναβάθµιση των εκπαιδευτικών;

Είναι φανερό πως η Υπουργός Παιδείας για να εξυπηρετήσει τις
επικοινωνιακές

ανάγκες

της

κυβέρνησης

«τέχνας

κατεργάζεται»

και

απευθύνεται µάλλον στον πελατειακό λαβύρινθο του Υπουργείου Παιδείας.
Εµείς επιδιώκουµε τη διαφάνεια σε όλο το πλέγµα των διορισµών, των
αποσπάσεων, των µεταθέσεων, της επιλογής στελεχών, την ισονοµία και τη
δικαιοκρισία. Η ευνοιοκρατία δεν αφορά τα εκπαιδευτικά συνδικάτα.
Απαντήσεις λοιπόν και λύσεις στα ζέοντα προβλήµατα
της εκπαίδευσης Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ.
Από τα ∆.Σ.
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