
 

 

 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ  ΣΟ ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 

TO ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΤΠΟΧΩΡΗΣΟ ΣΗ ΘΕΗ ΣΟΤ 

 

 

 Η ςυνϊντηςη των Δ.Σ. των εκπαιδευτικών Ομοςπονδιών με τον 

Υπουργό Παιδεύασ κατϊ τη ςημερινό ςυγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ ςτο 

Υπουργεύο  δεν προςϋφερε τύποτα νϋο και θετικό ςτην αςφυκτικό κατϊςταςη 

που ϋχουν διαμορφώςει οι ςχεδιαςμού τησ πολιτικόσ ηγεςύασ ςε ςχϋςη με τον 

τρόπο πρόςληψησ αναπληρωτών και τη λειτουργύα του δημόςιου 

νηπιαγωγεύου. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ζότηςε, για μια ακόμη φορϊ, την απόςυρςη των 

ρυθμύςεων που απαξιώνουν την προώπηρεςύα χιλιϊδων εκπαιδευτικών, 

υποβαθμύζουν τα εργαςιακϊ δικαιώματα που απορρϋουν από  το πτυχύο και 

καταργούν/ςυγχωνεύουν εκατοντϊδεσ τμόματα νηπιαγωγεύων ςε όλη τη χώρα. 

Η προςπϊθεια τησ πολιτικόσ ηγεςύασ να αμβλύνει τισ αλγεινϋσ εντυπώςεισ, 

να κατευνϊςει την οργό του εκπαιδευτικού κόςμου και να δικαιολογόςει τα 

αδικαιολόγητα ϋπεςε ςτο κενό. 

Χωρύσ πειςτικϊ επιχειρόματα και ανυποχώρητη, παρότι δηλώνει ότι ςυζητϊ 

«βελτιώςεισ»,  η πολιτικό ηγεςύα ϋχει αποφαςύςει να επιβϊλλει τισ αποφϊςεισ 

τησ αδιαφορώντασ για τισ επιπτώςεισ τησ ςτην εκπαύδευςη, τουσ 

εκπαιδευτικούσ και τουσ μαθητϋσ. 

Αν, τελικϊ, κϊτι νϋο προϋκυψε, αυτό όταν η διαφαινόμενη πρόθεςη του 

Υπουργεύου, ςτο πλαύςιο του εξορθολογιςμού και τησ εξοικονόμηςησ, να 

καταργόςει το ςχολεύο που γνωρύζαμε («κλαςςικό» και ΕΑΕΠ) και να 

προωθόςει ςτη νϋα ςχολικό χρονιϊ τη λειτουργύα ενόσ νϋου τύπου «ολοόμερου 

ςχολεύου» (από 4θϋςια ςχολεύα και πϊνω). Ενόσ ςχολεύου που το κανονικό του 

πρόγραμμα θα τελειώνει ςτισ 13.15 ό 13.30 και που όπωσ όλα δεύχνουν δε θα 

χωρϊει όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ που εργϊζονται ςόμερα ςτην Π.Ε., θα 

ςτοχεύει ςτην εξοικονόμηςη ανθρώπινου δυναμικού και ωρών διδαςκαλύασ  
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και θα οδηγόςει, ςε αθρόεσ μετακινόςεισ εκπαιδευτικών και ςε ϋνταςη  τησ 

ανεργύασ. 

Δεν κϊνουμε ούτε βόμα πύςω από τισ διεκδικόςεισ μασ. 

 

 

Αγωνιζόμαστε – Διεκδικούμε: 

 Μαζικούσ διοριςμούσ ςτην εκπαύδευςη  

 Μόνιμο διοριςμό όλων των αναπληρωτών τώρα 

 Κατϊργηςη του Ν.3848/10. 

 Άμεςη απόςυρςη του ϊρθρου 35 του Σχεδύου Νόμου που κατϋθεςε η 

κυβϋρνηςη 

 Δεκατετρϊχρονο εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό  

 Δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό, δημόςια και δωρεϊν για όλα 

τα παιδιϊ ηλικύασ 4-6 ετών με αναλογύα 1:15 

 Απόςυρςη των προτϊςεων του Υπουργεύου για το ςύςτημα πρόςληψησ 

αναπληρωτών, που «ληςτεύει» την προώπηρεςύα τουσ και απαξιώνει τα 

εργαςιακϊ δικαιώματα που απορρϋουν από το πτυχύο τουσ.  

 Απόςυρςη των απαρϊδεκτων ρυθμύςεων για τον ελϊχιςτο αριθμό 

μαθητών ςτα νηπιαγωγεύα που διαλύουν το δημόςιο νηπιαγωγεύο, 

καταργούν τμόματα, ςυγχωνεύουν νηπιαγωγεύα. 

 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. και ο κλϊδοσ απαντούν δυναμικϊ ςτην αντιεκπαιδευτικό 

πολιτικό του Υπουργεύου και των μνημονιακών πολιτικών κυβϋρνηςησ Ε.Ε. 

Δ.Ν.Τ.  
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