
 

 

 

 

 

Κινητοπούηςη Δ.Ο.Ε.-Ο.Λ.Μ.Ε.-Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. 

Λϋμε όχι ςτην εξύςωςη των πανεπιςτημιακών πτυχύων  

με τουσ τύτλουσ των κολλεγύων 

Να αποςυρθούν τώρα οι ρυθμύςεισ που χτυπούν τον πυρόνα  

τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ 

Όλοι ςτη ςυγκϋντρωςη την Τρύτη 21 Ιανουαρύου 2020 

 ημϋρα ςυζότηςησ-ψόφιςησ των ρυθμύςεων 

          12.30 ςτα Προπύλαια 

 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., ϋπειτα και από τη χθεςινό ςυνϊντηςη που εύχε με την 

πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ, η οπούα δεν επϋφερε καμύα θετικό 

μεταβολό ςτο αρνητικό κλύμα που δημιούργηςε η αιφνιδιαςτικό κατϊθεςη ρυθμύςεων 

που αφορούν την πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη ςτο υπό ψόφιςη ςχϋδιο νόμου 

«ΕΘ.Α.Α.Ε., Ειδικού λογαριαςμού κονδυλύων ϋρευνασ Α.Ε.Ι., Ερευνητικών και 

Τεχνολογικών φορϋων και ϊλλεσ διατϊξεισ», δύχωσ, μϊλιςτα, καμύα προηγούμενη 

διαδικαςύα δημόςιασ διαβούλευςησ και διαλόγου, προχωρϊ από κοινού με τισ ϊλλεσ 

εκπαιδευτικϋσ ομοςπονδύεσ, Ο.Λ.Μ.Ε. και Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. ςτην πραγματοπούηςη αγωνιςτικόσ 

κινητοπούηςησ την Τρύτη 21 Ιανουαρύου 2020, ημϋρα ψόφιςησ του ςχεδύου νόμου, 

εκφρϊζοντασ την ϋντονη διαμαρτυρύα των εκπαιδευτικών τησ πρωτοβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ τόςο για τον απαξιωτικό για το δημόςιο διϊλογο τρόπο με τον οπούο το 

Υπουργεύο προχωρϊ ςε ρυθμύςεισ που αλλϊζουν δραματικϊ το τοπύο ςτη δημόςια 

εκπαύδευςη, όςο (και κυρύωσ γι’ αυτό) για τον πυρόνα των ρυθμύςεων αυτών. 

Η κυβϋρνηςη (με το ϊρθρο 50 του  υπό ψόφιςη νομοςχεδύου και ςε ςυνϋχεια 

ανϊλογων νομοθετικών ρυθμύςεων προηγούμενων ετών και κυρύωσ του ν.4635/ 30-10-

2019 «Επενδύω ςτην Ελλϊδα και ϊλλεσ διατϊξεισ»), με πρόςχημα την ανϊγκη 

προςαρμογόσ τησ Ελλϊδασ ςτην κοινοτικό οδηγύα 2005/36 (με επιλεκτικό ευαιςθηςύα 

ωσ προσ την προςαρμογό ςτο κοινοτικό δύκαιο, αφού δεν την επιδεικνύει και για την 
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οδηγύα 70 του 1999 που θα οδηγούςε ςε εξύςωςη δικαιωμϊτων μονύμων-

αναπληρωτών και θα ϊνοιγε την πόρτα ςτην πραγματοπούηςη όλων των διοριςμών 

μόνιμων εκπαιδευτικών που ϋχει ανϊγκη η εκπαύδευςη) προχωρϊ ςτην ολϋθρια για τη 

δημόςια εκπαύδευςη κύνηςη υποβϊθμιςησ του κύρουσ των πανεπιςτημιακών πτυχύων 

και την εξύςωςό τουσ με τουσ τύτλουσ κολλεγύων. Εύναι τραγικό να ανούγει ο δρόμοσ για 

την εύςοδο ςτην εκπαύδευςη των αποφούτων μεταδευτεροβϊθμιων ςχολών 

(κολλϋγια) την ύδια ςτιγμό που από την προκόρυξη τησ ειδικόσ αγωγόσ και από ότι 

φαύνεται και τησ γενικόσ αποκλεύςτηκαν οι ςυνϊδελφού μασ απόφοιτοι των 2ετών 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών οι οπούοι, όχι με δικό τουσ 

υπαιτιότητα αλλϊ τησ πολιτεύασ, δεν κατϋχουν τύτλο εξομούωςησ.  Αποκλεύονται, 

δηλαδό, εκπαιδευτικού οι οπούοι διαθϋτουν και τα ακαδημαώκϊ προςόντα και την 

παιδαγωγικό επϊρκεια και εργϊζονται όδη ωσ αναπληρωτϋσ ςτη δημόςια εκπαύδευςη 

ενώ πολλού από αυτούσ ϋχουν όδη δώςει επιτυχημϋνεσ εξετϊςεισ ςε διαγωνιςμούσ του 

Α.Σ.Ε.Π. 

Η εξύςωςη αυτό των τύτλων των κολλεγύων με τουσ τύτλουσ Ανώτατησ                     

Εκπαύδευςησ δεν αποτελεύ υποχρϋωςη προςαρμογόσ τησ Ελλϊδασ ςτην κοινοτικό 

οδηγύα, αφού η ςχετικό ειδοποιητικό επιςτολό τησ Ε.Ε. αναφϋρεται κυρύωσ ςτισ 

χρονοβόρεσ διαδικαςύεσ του ΔΟΑΤΑΠ,  αλλϊ πολιτικό απόφαςη που εκχωρεύ 

ςημαντικό κομμϊτι των αρμοδιοτότων τησ χώρασ που ουδϋποτε εκχωρόθηκαν ούτε 

καν με τη ςυνθόκη τησ Λιςςαβόνασ. 

Ωσ Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα εύναι ςαφϋσ ότι δεν δεχόμαςτε ςε καμύα 

περύπτωςη και θα αντιπαλϋψουμε ςθεναρϊ την υποβϊθμιςη του κύρουσ των 

πανεπιςτημιακών πτυχύων.  

Δεν δεχόμαςτε, επύςησ, τισ τιμωρητικϋσ διατϊξεισ που ειςϊγονται με το ϊρθρο 

58 για τον τριετό αποκλειςμό από τουσ διοριςμούσ ςτουσ εκπαιδευτικούσ που 

παραιτούνται ό δεν αναλαμβϊνουν υπηρεςύα. Όταν δεν ϋχουν πραγματοποιηθεύ 

διοριςμού μόνιμων εκπαιδευτικών τα τελευταύα δϋκα χρόνια, για να αρνηθεύ ϋνασ 

εκπαιδευτικόσ, που επύ ςειρϊ ετών καταταλαιπωρεύται ωσ αναπληρωτόσ, διοριςμό, 

εύναι προφανϋσ ότι θα ϋχει πϊρα πολύ ςοβαρούσ λόγουσ ώςτε να το πρϊξει. Κι ϋρχεται 

η πολιτεύα, που για χρόνια τον τιμωρεύ με αδιοριςτύα  και τον τιμωρεύ ξανϊ με τριετό 

αποκλειςμό του από τουσ πύνακεσ,  τόςο τησ γενικόσ όςο και τησ ειδικόσ αγωγόσ.   

Εύναι, επύςησ, φανερό ότι η ρύθμιςη αυτό θα οδηγόςει ςε ανϊλογη τιμωρύα και 

για τουσ αναπληρωτϋσ εκπαιδευτικούσ οι οπούοι ϋχουν όδη τύχει τησ απαξύωςησ τησ 

προώπηρεςύασ τουσ, από την προηγούμενη κυβϋρνηςη, με τον νόμο 4589/19 και 

καλούνται να προςφϋρουν υπηρεςύεσ ςε απομακρυςμϋνεσ περιοχϋσ πληρώνοντασ 

παρϊλογα ενούκια και με υψηλό κόςτοσ μετακινόςεων. Ωσ κλϊδοσ εύχαμε πετύχει την 

απϊλειψη των τιμωρητικών διατϊξεων ςτο παρελθόν. Θα εύναι ολϋθριο αν ςυμβεύ κϊτι 

τϋτοιο, όταν αυτό που πρϋπει να γύνει εύναι το να δοθούν κύνητρα ώςτε να υπηρετούν 

οι εκπαιδευτικού ςε δυςπρόςιτεσ περιοχϋσ (κϊτι που η υφυπουργόσ  ανϋφερε ςτη 

ςυνϊντηςό μασ ότι θα γύνει) και να αλλϊξει ο νόμοσ για διοριςμούσ και προςλόψεισ, 

που ϋχουμε καταδικϊςει, με υιοθϋτηςη του κυρύαρχου αιτόματοσ του κλϊδου για τον 

μόνιμο διοριςμό όλων των εκπαιδευτικών που ϋχει ανϊγκη η δημόςια εκπαύδευςη (με 



βϊςη τισ θϋςεισ του κλϊδου για τη δομό τησ ) με την αναγνώριςη του ςυνόλου τησ 

προώπηρεςύασ των αναπληρωτών εκπαιδευτικών (κυρύαρχο κριτόριο η προώπηρεςύα). 

Πϋρα, όμωσ, από τισ ςυγκεκριμϋνεσ ρυθμύςεισ η ανϊγκη για την αλλαγό του 

τοπύου ςτη δημόςια εκπαύδευςη με βϊςη τισ θϋςεισ μασ (μόνιμοσ διοριςμόσ όλων των 

εκπαιδευτικών που ϋχει ανϊγκη η δημόςια εκπαύδευςη με βϊςη τισ θϋςεισ του κλϊδου 

για την εκπαύδευςη, εξύςωςη των δικαιωμϊτων των αναπληρωτών με των μόνιμων 

εκπαιδευτικών, χρηματοδότηςη και κτηριακϋσ υποδομϋσ που θα ανταποκρύνονται 

ςτισ ανϊγκεσ των μαθητών, καθολικό εφαρμογό τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ 

προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ, καμύα  τιμωρητικό αξιολόγηςη-χειραγώγηςη 

για την οπούα ςυνεχώσ γύνεται λόγοσ από τον πρόεδρο του Ι.Ε.Π., επαναφορϊ τησ 

35ετύασ ςτισ ςυντϊξεισ των εκπαιδευτικών, επιμόρφωςη, μιςθολογικό αναβϊθμιςη…)  

μασ οδηγούν ςτο πρώτο βόμα αντύδραςησ που θα εύναι η πραγματοπούηςη 

ςυγκϋντρωςησ διαμαρτυρύασ από κοινού με την Ο.Λ.Μ.Ε. και την Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. την Τρύτη 21 

Ιανουαρύου και ώρα 12.30 ςτα Προπύλαια με πορεύα ςτη ςυνϋχεια προσ τη Βουλό. Για 

τη διευκόλυνςη τησ ςυμμετοχόσ των ςυναδϋλφων ςτην κινητοπούηςη κηρύςςουμε 

3ωρη ςτϊςη εργαςύασ τισ 3 τελευταύεσ ώρεσ του πρωινού και 3 πρώτεσ του 

απογευματινού κύκλου. Οι Σύλλογοι εκπαιδευτικών Π.Ε. μπορούν, εφόςον το 

επιθυμούν, να κηρύξουν επιπλϋον ςτϊςη εργαςύασ προκειμϋνου να διευκολυνθούν οι 

ςυνϊδελφοι να ςυμμετϋχουν ςτο ςυλλαλητόριο. 

Καλούμε όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ να ςυμμετϋχουν δυναμικϊ ςτισ 

κινητοποιόςεισ για να ανατρϋψουμε τισ αντιεκπαιδευτικϋσ ρυθμύςεισ. 

Τουσ καλούμε, επύςησ, να ςυμμετϋχουν μαζικϊ ςτισ διαδικαςύεσ Γενικών 

Συνελεύςεων και Περιφερειακών Συςκϋψεων που θα ακολουθόςουν, ώςτε να 

οργανώςουμε τη δρϊςη μασ ςτο αμϋςωσ επόμενο χρονικό διϊςτημα. 

 

 


