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Αθόνα 27/9/2019 

Προσ 

Τουσ Συλλόγουσ Εκπ/κών Π.Ε. 

 

Θϋμα: Αγωνιςτικόσ προγραμματιςμόσ του κλϊδου – πραγματοπούηςη κύκλου 

γενικών ςυνελεύςεων 

 

Συναδϋλφιςςεσ , Συνϊδελφοι 

 Η νϋα ςχολικό χρονιϊ  βρύςκει, ςτην ϋναρξό τησ, τη δημόςια εκπαύδευςη 

αντιμϋτωπη με ςειρϊ προβλημϊτων που χρονύζουν για τα οπούα η νϋα πολιτικό 

ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ επιβϊλλεται να δώςει, ϊμεςα, λύςεισ. Λύςεισ 

που, πϋρα από τον μεγϊλο αριθμό προςλόψεων αναπληρωτών που 

πραγματοποιόθηκε ςτισ 5/9, δεν φαύνεται να προκύπτουν από τα όςα, 

ελϊχιςτα, ϋχουν αναλυθεύ ςτισ ςυναντόςεισ τησ με το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. και από τισ, 

κατϊ καιρούσ, δηλώςεισ τησ. 

 Από την ϊλλη το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. τόςο ςτη ςυνϊντηςη που 

πραγματοποιόθηκε ςτο Υπουργεύο Παιδεύασ με θϋμα την προςχολικό αγωγό 

και εκπαύδευςη, όςο και ςτη δεύτερη εφ’ όλησ τησ ύλησ, κατϋθεςε τισ θϋςεισ και 

προτϊςεισ του κλϊδου για όλα τα μεύζονοσ ςημαςύασ ζητόματα και προχωρϊ ςε 

δρόμουσ παρϋμβαςησ με τεκμηριωμϋνα επιχειρόματα.  

Όλα τα παραπϊνω, αλλϊ κυρύωσ τα ύδια τα μεγϊλα ανοιχτϊ 

εκπαιδευτικϊ ζητόματα, κϊνουν επιτακτικό την ανϊγκη για τον ςχεδιαςμό 

αγώνων που θα οδηγόςουν ςε λύςεισ, θα περιφρουρόςουν τα μορφωτικϊ 

δικαιώματα των μαθητών μασ αλλϊ και τα εργαςιακϊ δικαιώματα των 

εκπαιδευτικών. 

 



 Η πολιτικό επιλογό τησ κϊλυψησ των αναγκών των ςχολικών μονϊδων 

ςε εκπαιδευτικούσ, με την πρόςληψη αναπληρωτών εύναι για μια ακόμη χρονιϊ 

παρούςα. Οι χιλιϊδεσ αναγκαύοι διοριςμού μόνιμων εκπαιδευτικών παραμϋνουν 

ζητούμενο. Η  πραγματοπούηςη των 4.500 διοριςμών ςτην Ειδικό Αγωγό (δύχωσ 

καμύα διευκρύνιςη, μϋχρι και ςόμερα, για την κατανομό τουσ) με βϊςη τον 

Ν.4589/19 τον οπούο η Δ.Ο.Ε. καταδύκαςε ζητώντασ την απόςυρςό του, όπωσ 

όταν ολοφϊνερο από τισ ύδιεσ τισ διατϊξεισ του, παραπϋμπεται ςτο 2020. Όςο 

για τουσ διοριςμούσ μόνιμων εκπαιδευτικών ςτη γενικό εκπαύδευςη, η 

ςημερινό κυβϋρνηςη κινεύται θολϊ, αφού εγκαταλεύπει ακόμη και τισ 

υποςχεςιολογύεσ τησ προηγούμενησ και αρνεύται (μιλώντασ για ανϊγκη να 

προςδιοριςτούν τα πραγματικϊ κενϊ) να δει την αναγκαιότητϊ τουσ που 

προκύπτει, ολοφϊνερα, από τισ χιλιϊδεσ προςλόψεισ αναπληρωτών για την 

κϊλυψη πϊγιων αναγκών.  

 

 Η εφαρμογό ςε πλόρη ϋκταςη τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ 

αγωγόσ και εκπαύδευςησ ϋχει απϋναντύ τησ την υπονομευτικό ςτϊςη τησ Κ.Ε.Δ.Ε. 

αλλϊ και τα τερϊςτια κτηριακϊ προβλόματα για την αντιμετώπιςη των οπούων 

εύναι απαραύτητη η λόψη μϋτρων από την κυβϋρνηςη που θα πιϋςουν την 

ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. να ενεργοποιηθεύ ςοβαρϊ και να ανταποκριθεύ ςτισ υποχρεώςεισ τησ 

(κϊτι που μϋχρι ςόμερα δεν  ϋχει ςυμβεύ) αλλϊ και τουσ Δόμουσ (ιδιαύτερα τουσ 

40 για τουσ οπούουσ η εφαρμογό ϋχει προςδιοριςτεύ ςτο ςχ. ϋτοσ 2020-20121) να 

προχωρόςουν ςε όλεσ τισ κινόςεισ που θα δύνουν λύςεισ και δε θα ορθώνουν 

εμπόδια.  

 

 Εύναι απαραύτητο να ανατραπεύ η παγύωςη των αρνητικών, για τη 

δημόςια εκπαύδευςη, ρυθμύςεων που επϋβαλαν οι προηγούμενεσ κυβερνόςεισ 

και ςυνεχύζει η ςημερινό, με ςτόχο την εξοικονόμηςη προςωπικού που 

οδόγηςε ςτη δημιουργύα τεχνητών πλεοναςμϊτων ςε εκπαιδευτικούσ, 

επιβϊρυνςη και ελαςτικοπούηςη ωραρύου και εργαςιακών ςχϋςεων (π.χ. 

Μαζικϋσ ςυγχωνεύςεισ και καταργόςεισ ςχολικών μονϊδων, κατϊργηςη του 

ςταθερού δαςκϊλου-υπεύθυνου του ολοόμερου προγρϊμματοσ ςτα δημοτικϊ, 

μεύωςη ωρών ςε διδακτικϊ αντικεύμενα χωρύσ ςυνολικό αναδιϊρθρωςη 

αναλυτικών προγραμμϊτων κ.α.).  



Η επύθεςη τησ κυβϋρνηςησ ενϊντια ςτην οργανωμϋνη ςυνδικαλιςτικό 

δρϊςη των εργαζομϋνων, με την παρϋμβαςη του κρϊτουσ ςτο ςυνδικαλιςτικό 

γύγνεςθαι με ςτόχο τον ϋλεγχο των ςωματεύων και τησ δρϊςησ τουσ γύνεται 

πρϊξη μϋςω του «Αναπτυξιακού πολυνομοςχεδύου»  ολοκληρώνοντασ το ϋργο 

Αχτςιόγλου. 

Το ακαδημαώκό και επιςτημονικό ϋγκλημα που αποτελεύ η απόφαςη 

ςυγχώνευςησ του Παιδαγωγικού Τμόματοσ Πϊτρασ με το Τμόμα Κοινωνικόσ 

Εργαςύασ του Τ.Ε.Ι. Δυτικόσ  Ελλϊδασ που περιλόφθηκε ςτο πολυνομοςχϋδιο 

«Συνϋργειεσ Πανεπιςτημύων και Τ.Ε.Ι…» με τη  μετονομαςύα του Παιδαγωγικού 

Τμόματοσ ςε Τμόμα Επιςτημών τησ Εκπαύδευςησ και Κοινωνικόσ Εργαςύασ εύναι 

πολύ  επικύνδυνη για το μϋλλον των Παιδαγωγικών Τμημϊτων, αφού ανούγει ο 

δρόμοσ για ανϊλογεσ ςυγχωνεύςεισ ςτο μϋλλον, με ορατό τον κύνδυνο τησ 

ςύγχυςησ των επιςτημονικών πεδύων των τμημϊτων, ανακατατϊξεων με 

αρνητικό πρόςημο για  τα επαγγελματικϊ δικαιώματα των αποφούτων και 

δυςούωνεσ προοπτικϋσ για το μϋλλον των Παιδαγωγικών Τμημϊτων, των 

επαγγελματικών δικαιωμϊτων των αποφούτων τουσ, των επαγγελματικών 

δικαιωμϊτων των εν ενεργεύα δαςκϊλων αλλϊ και τη δομό και τον 

προςανατολιςμό του δημοτικού ςχολεύου. Ενώ η κυβϋρνηςη ανϋλαβε την 

πολιτικό ευθύνη να μην λειτουργόςει το νϋο τμόμα νομικόσ ςτην Πϊτρα, ςτο 

ζότημα του παιδαγωγικό τμόματοσ δεν ϋκανε καμύα απολύτωσ ενϋργεια.  

Η παρατεταμϋνη υποχρηματοδότηςη  τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ, η 

εγκατϊλειψη των κτηριακών υποδομών των ςχολεύων,  η καθόλωςη των 

μιςθών και των ςυντϊξεων, η αναπλόρωςη των ϊνιςων δικαιωμϊτων μεταξύ 

αναπληρωτών και μόνιμων ςυναδϋλφων, η εργαςιακό αναςφϊλεια, η μη 

λειτουργύα ακόμα των Δ.Υ.Ε.Π. ςε ςυνδυαςμό με την κατϊργηςη του Α.Μ.Κ.Α. 

ςτα προςφυγόπουλα και την αδυναμύα  πλϋον εμβολιαςμού τουσ, 

ολοκληρώνουν το δυςμενϋσ για τη δημόςια εκπαύδευςη και τουσ λειτουργούσ 

τησ τοπύο. 

 Μπροςτϊ ςε όλη αυτό την κατϊςταςη το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., ϋχοντασ όδη 

αποφαςύςει και προγραμματύςει ςειρϊ ςυναντόςεων-παρεμβϊςεων με όλουσ 

τουσ εμπλεκόμενουσ ςτα παραπϊνω ζητόματα και ιδιαύτερα ςτο ζότημα τησ 



εφαρμογόσ τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ 

(αρμόδια υπουργεύα, Κ.Ε.Δ.Ε., Δόμουσ),   

 πραγματοποιεύ κύκλο ϋκτακτων Γενικών Συνελεύςεων από 30/9/2019 

μϋχρι και 18/10/2019, (με προοπτικό πραγματοπούηςησ ολομϋλειασ 

προϋδρων ανϊλογα με την εκτύμηςη του Δ.Σ.) με ςκοπό τη χϊραξη των 

επόμενων αγωνιςτικών βημϊτων διεκδύκηςησ των αιτημϊτων του 

κλϊδου. 

 καλεύ όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ να 

ςυμμετϋχουν δυναμικϊ ςτην κινητοπούηςη (με ςτϊςη εργαςύασ 11π.μ. – 

2μ.μ.) τησ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την Τετϊρτη 2 Οκτωβρύου και ςτη ςυγκϋντρωςη 

διαμαρτυρύασ, που θα πραγματοποιηθεύ από κοινού με το Ε.Κ.Α. και ϊλλα 

ςωματεύα, ςτισ 11.00 π.μ., ςτην πλατεύα Κλαυθμώνοσ, ενϊντια ςτο 

«αναπτυξιακό νομοςχϋδιο» των αντεργατικών ρυθμύςεων για τα 

εργαςιακϊ και το ςυνδικαλιςτικό νόμο, που προωθεύ η κυβϋρνηςη για 

ψόφιςη ςτη Βουλό. 

 πραγματοποιεύ από κοινού με την Ο.Λ.Μ.Ε. ςυγκϋντρωςησ διαμαρτυρύασ 

την Παραςκευό 4 Οκτωβρύου 2019 ςτισ 13:00 ςτο Υπουργεύο Παιδεύασ (με 

κόρυξη 3ωρησ διευκολυντικόσ ςτϊςησ εργαςύασ τισ τρεισ τελευταύεσ ώρεσ 

του πρωινού κύκλου – τρεισ πρώτεσ του απογευματινού) για την 

ανατροπό των πολιτικών λιτότητασ και υποβϊθμιςησ τησ δημόςιασ  

εκπαύδευςησ και την ϋμπρακτη αναγνώριςη του ρόλου και τησ 

προςφορϊσ του εκπαιδευτικού, προτϊςςοντασ και διεκδικώντασ την 

ικανοπούηςη του ςυνόλου των αιτημϊτων μασ. 

 

 


