
 

 

Θϋμα: Να πϊρει τώρα πύςω το Τπουργεύο Παιδεύασ τισ παρϊνομεσ ρυθμύςεισ για 

ολοόμερα Δημοτικϊ και Νηπιαγωγεύα. 

 

Συναδϋλφιςςεσ, ςυνϊδελφοι 

 

               Σην Παραςκευό 17 Ιουνύου ςτισ 12 το μεςημϋρι, το Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ 

όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ ςε πανεκπαιδευτικό ςυλλαλητόριο ςτο Τπουργεύο 

Παιδεύασ με κεντρικϊ αιτόματα: 

• Την ϊμεςη πραγματοπούηςη όλων των μόνιμων διοριςμών που ϋχει 

 ανϊγκη η εκπαύδευςη και υποςχόταν ο Υπουργόσ μϋχρι πριν λύγο 

 χρονικό διϊςτημα.  

• Μόνιμο διοριςμό όλων των αναπληρωτών γενικόσ και ειδικόσ αγωγόσ 

 τώρα. 

• Καμύα απόλυςη αναπληρωτό, κανεύσ εκπαιδευτικόσ ςτην ανεργύα. 

• Καμύα παρακρϊτηςη μιςθού για τουσ αναπληρωτϋσ. 

• Την απόςυρςη τησ Υπουργικόσ Απόφαςησ για το φερόμενο ωσ «Ενιαύο 

 Τύπο Ολοόμερου Δημοτικού Σχολεύου». 

• Την απόςυρςη τησ διϊταξησ που ψηφύςτηκε για τα νηπιαγωγεύα. 

• Την απόδοςη των οργανικών θϋςεων ςτουσ εκπαιδευτικούσ 

 ειδικοτότων. 

 

 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. με απόφαςό του ςτισ 31 Μαΐου, ανϋδειξε τον 

αντιεκπαιδευτικό χαρακτόρα των ρυθμύςεων του Υπουργεύου Παιδεύασ για τα 

ολοόμερα Δημοτικϊ και Νηπιαγωγεύα που ωσ μοναδικό ςκοπό ϋχουν την 

εξοικονόμηςη, με κϊθε τρόπο, εκπαιδευτικού προςωπικού ϋτςι ώςτε να 

καλυφθούν οι τερϊςτιεσ ανϊγκεσ τησ εκπαύδευςησ ςε εκπαιδευτικούσ με όςο το 

δυνατό λιγότερεσ προςλόψεισ αναπληρωτών. Τόνιςε ότι ςτισ ημϋρεσ 

πραγματοπούηςησ των εγγραφών ςτα Δημοτικϊ ςχολεύα και Νηπιαγωγεύα ϋχει 

Αρ. Πρωτ. 665 Αθόνα 15/6/2016 

Προσ  

Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



μεγϊλη ςημαςύα 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 Τ.Α. αλλϊ και η νϋα εγκύκλιοσ, ώςτε 

να αποδειχτεύ περύτρανα το μϋγεθοσ του αποκλειςμού από τισ δομϋσ του 

ολοόμερου ςχολεύου και τησ ςτϋρηςησ μορφωτικών δικαιωμϊτων από τουσ 

μαθητϋσ, που αποτελούν τον πυρόνα των αντιεκπαιδευτικών αλλϊ και 

παρϊνομων ρυθμύςεων του Τπουργεύου, αφού,  

 

ςύμφωνα με τη Νομικό ύμβουλο τησ Δ.Ο.Ε. , Μαρύα – Μαγδαληνό 

Σςύπρα: 

  

τόςο η Τπουργικό Απόφαςη για τον «Ενιαύο Τύπο Ολοόμερου Σχολεύου» 

όςο και οι εγκύκλιοι ςχετικϊ με τισ διαδικαςύεσ και τισ προώποθϋςεισ εγγραφόσ 

μαθητών ςτα Ολοόμερα Δημοτικϊ και Νηπιαγωγεύα που απϋςτειλε το 

Υπουργεύο Παιδεύασ ςτα ςχολεύα, εύναι παρϊνομεσ. 

Η μεν Τ.Α. Υ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 η οπούα εκδόθηκε κατ’ 

εξουςιοδότηςη του ϊρθρου 4 του Ν. 2525/1997 ι (παρ. 5) «για τον καθοριςμό 

των προγραμμϊτων του Ολοόμερου Δημοτικού Σχολεύου» προβλϋπει κατϊ 

παρϊβαςη τησ παραπϊνω εξουςιοδότηςησ προώποθϋςεισ για την εγγραφό 

μαθητών ςτα Ολοόμερα Δημοτικϊ χολεύα, κϊτι που την καθιςτϊ, κατϊ το 

μϋροσ που ορύζει προώποθϋςεισ, ακυρωτϋα. 

Η δε υπ' αριθμ.87776/Δ1/30-5-2016 "εγκύκλιοσ" ςτην πραγματικότητα 

νομοθετεύ, κϊτι που την καθιςτϊ Τπουργικό Απόφαςη. Αφού όμωσ εύναι Υ.Α.  

εύναι ανυπόςτατη ελλεύψει δημοςύευςόσ τησ ςτο Υ.Ε.Κ.  αλλϊ και γιατύ ςτερεύται 

νομοθετικόσ εξουςιοδότηςησ. 

Τα παραπϊνω επιβεβαιώνουν την ορθότητα τησ απόφαςησ τησ Δ.Ο.Ε. 

για τη ςυλλογό όλων των αιτόςεων για ςυμμετοχό μαθητών ςτο Ολοόμερο 

Δημοτικό και Νηπιαγωγεύο, ανεξϊρτητα από την τόρηςη ό όχι των 

προώποθϋςεων τησ Υ.Α. και τησ εγκυκλύου. 

Το επόμενο, πολύ ςημαντικό, βόμα εύναι η κατϊθεςη όλων των 

αιτόςεων ςτισ Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ. Από τη ςτιγμό που οι ρυθμύςεισ του 

Τπουργεύου Παιδεύασ εύναι παρϊνομεσ, οι Διευθυντϋσ και Διευθύντριεσ 

Εκπαύδευςησ οφεύλουν να εγκρύνουν την εγγραφό όλων των παιδιών ςτα 

ολοόμερα τμόματα δύχωσ να αποκλεύςουν κανϋνα μαθητό. 

Απαιτούμε από τον Τπουργό Παιδεύασ να προχωρόςει ϊμεςα ςτην 

απόςυρςη τόςο τησ Τ.Α. όςο και τησ εγκυκλύου που εύναι παρϊνομεσ. 

Να δοθούν ϊμεςα οδηγύεσ ώςτε να γραφτούν τώρα όλα τα παιδιϊ ςτα 

ολοόμερα τμόματα.  



Παλεύουμε για  το ςπϊςιμο των αποκλειςμών, τη φούτηςη όλων των 

παιδιών ςτισ εκπαιδευτικϋσ δομϋσ, το μπλοκϊριςμα των υπεραριθμιών, των 

απολύςεων και των μετακινόςεων. 

Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. καλύπτει με βϊςη το παραπϊνω πλαύςιο όλεσ τισ 

ενϋργειεσ των Διευθυντών και Προώςταμϋνων που γύνονται με βϊςη την 

απόφαςό τησ καθώσ και τισ αποφϊςεισ των υλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

  

Καλούμε τουσ εκπαιδευτικούσ ςε μαζικό ςυμμετοχό ςτο  ςυλλαλητόριο  

που διοργανώνουμε την Παραςκευό 17 Ιουνύου 2016  

και ώρα 12:00 ςτο Τπουργεύο Παιδεύασ 

 

Οι εκπαιδευτικού τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ξεςηκωνόμαςτε και  

ΤΠΕΡΑΠΙΖΟΜΑΣΕ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΛΕΙΟ 

 

 

ΗΜΕΙΩΗ: Όπωσ ϋχουμε όδη τονύςει τα ςτοιχεύα των αιτόςεων θα 

ςυγκεντρωθούν ανϊ ςχολικό μονϊδα από τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

και θα προωθηθούν και προσ το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 

 

 


