
 

 

Θϋμα: Για τισ εγγραφϋσ ςτα Ολοόμερα Δημοτικϊ ςχολεύα και Νηπιαγωγεύα 

 

Συναδέλφιςςεσ, ςυνάδελφοι 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. από την πρώτη ςτιγμή που είδαν το φωσ τησ 

δημοςιότητασ, η Υπουργική Απόφαςη για τον «Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου 

Σχολείου» καθώσ και οι ρυθμίςεισ για τον ελάχιςτο απαιτούμενο αριθμό νηπίων 

για τη λειτουργία τμήματοσ νηπιαγωγείου, ανϋδειξε τον αντιεκπαιδευτικό 

χαρακτόρα των ρυθμύςεων που ωσ μοναδικό ςκοπό ϋχουν την εξοικονόμηςη 

με κϊθε τρόπο εκπαιδευτικού προςωπικού ϋτςι ώςτε να καλυφθούν οι 

τερϊςτιεσ ανϊγκεσ τησ εκπαύδευςησ ςε εκπαιδευτικούσ με την, όςο το δυνατό, 

μικρότερη δαπϊνη για προςλόψεισ αναπληρωτών.  

Οι κινητοποιόςεισ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ μέχρι ςήμερα, η ανϊδειξη 

του ζητόματοσ από τα μϋλη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςτα Μ.Μ.Ε., οι επιςτολϋσ που τισ 

επόμενεσ ημέρεσ θα μοιραςτούν ςτουσ γονείσ των μαθητών μασ καθώσ και το 

ςυλλαλητόριο του Σαββϊτου 4-6-2016 και η απεργιακό κινητοπούηςη με την 

πορεύα διαμαρτυρύασ την Τετϊρτη 8-6-2016, έχουν ωσ ςτόχο τη διαρκή και 

έντονη ανάδειξη του ζητήματοσ ςτην κοινωνία για τη δημιουργία του ρεύματοσ 

αντίδραςησ που θα οδηγήςει ςτην απόςυρςη των απαράδεκτων ρυθμίςεων. 

Οι εγκύκλιοι του Υπουργείου ξεπερνούν κάθε λογική. Για την εγγραφή 

των παιδιών ςτο ολοήμερο τμήμα για τα 6/θέςια και άνω Δημοτικά είναι 

απαραίτητη προώπόθεςη  οι γονείσ να είναι εργαζόμενοι ή να έχουν κάρτα 

ανεργίασ ή να ανήκουν ςε ευπαθείσ ομάδεσ. Για τα Δημοτικά ςχολεία που 

λειτουργούν ωσ 4/θέςια και  5/θέςια δεν είναι απαραίτητη προώπόθεςη, ενώ για 

τα ολοήμερα τμήματα των Νηπιαγωγείων, τα οποία είναι ςχεδόν όλα διθέςια, 

είναι απαραίτητη προώπόθεςη. Ασ μασ εξηγήςει κάποιοσ ςε ποια 

αλλοπρόςαλλη λογική βαςίζεται αυτόσ ο διαχωριςμόσ.  

Οι εγκύκλιοι ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ και τισ προώποθέςεισ εγγραφήσ 

μαθητών ςτα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία που απέςτειλε το 

Υπουργείο Παιδείασ ςτα ςχολεία, καθιςτούν ςαφείσ τισ προθέςεισ τησ πολιτικήσ 
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ηγεςίασ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για πλήρη εφαρμογή των ρυθμίςεων με ςτόχο την 

«απόλυςη» περιςςότερων από 6.000 αναπληρωτών την επόμενη ςχολική 

χρονιά. 

Ο αγώνασ για την ανατροπή των μέτρων αυτών δεν ςταματάει. Στο 

πλαίςιο αυτό, είναι πολύ ςημαντικό να αναδεύξουμε το γεγονόσ του 

αποκλειςμού χιλιϊδων μαθητών και νηπύων από τισ δομϋσ του Ολοόμερου 

ςχολεύου, ςτερώντασ από την πολιτική ηγεςία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. τη δυνατότητα τησ 

εξαπάτηςησ τησ κοινωνίασ με τισ παραπλανητικέσ διακηρύξεισ τησ. 

Τισ επόμενεσ ημέρεσ θα πραγματοποιηθούν  οι εγγραφέσ ςτα Δημοτικά 

ςχολεία και Νηπιαγωγεία. Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θεωρεί ότι έχει μεγάλη ςημαςία να 

δοθεύ η δυνατότητα  ςε όλουσ τουσ γονεύσ  που επιθυμούν να φοιτόςουν τα 

παιδιϊ τουσ εύτε ςτην πρωινό ζώνη εύτε ςτο ολοόμερο (Δημοτικό και 

Νηπιαγωγεύο) να καταθϋςουν αιτόςεισ ανεξϊρτητα αν πληρούν τισ τυπικϋσ 

προώποθϋςεισ που προβλϋπει η Υ.Α. αλλϊ και η νϋα εγκύκλιοσ. Θα αποδείξουν 

περίτρανα το μέγεθοσ του αποκλειςμού από τισ δομέσ του ολοήμερου ςχολείου 

και τησ ςτέρηςησ μορφωτικών δικαιωμάτων από τουσ μαθητέσ, που 

αποτελούν τον πυρήνα των αντιεκπαιδευτικών ρυθμίςεων του Υπουργείου. 

Η  παραλαβή δηλώςεων από όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ, δε βάζει ςε 

πειθαρχικό κίνδυνο τουσ εκπαιδευτικούσ που διενεργούν τισ εγγραφέσ. Δεν 

αποτελεί παραβίαςη τησ υπουργικήσ απόφαςησ και τησ εγκυκλίου.   

Οι αιτήςεισ θα δείξουν το μέτρο των κοινωνικών αναγκών που 

επιχειρείται να περικοπούν και θα αποτελέςουν διεκδικητικό όπλο ςτα χέρια 

του εκπαιδευτικού κινήματοσ για το ςπϊςιμο των αποκλειςμών, τη φούτηςη 

όλων των παιδιών ςτισ εκπαιδευτικϋσ δομϋσ, το μπλοκϊριςμα των 

υπεραριθμιών, των απολύςεων και των μετακινόςεων.  

Επειδή όμωσ η «εκπαιδευτική» πολιτική τησ κυβέρνηςησ έχει ήδη 

χαραχτεί με γνώμονα τισ επιταγέσ των μνημονίων και των δεικτών του ΟΟΣΑ, 

οι εκπαιδευτικού αναδεικνύοντασ την παιδαγωγικό αναγκαιότητα ςτόριξησ και 

διεύρυνςησ του Ολοόμερου ςχολεύου απαιτούμε την απόςυρςη όλων των 

ρυθμύςεων που το διαλύουν με μοναδικό ςκοπό την καταδύκη χιλιϊδων 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών ςε ανεργύα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ςτοιχεία θα ςυγκεντρωθούν ανά ςχολική μονάδα από τουσ 

Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. και θα προωθηθούν προσ το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 

 


