
 

Η πρώτθ θμζρα λειτουργίασ των ςχολείων βρικε -για μια ακόμα χρονιά- πρωινά τμιματα 

χωρίσ τουσ/τισ δαςκάλουσ/εσ τουσ και ςχολεία χωρίσ εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων. 

Το ολοιμερο δεν κα ζχει μόνιμο δάςκαλο για να γίνεται θ προετοιμαςία των μακθτών για 

τθν επόμενθ θμζρα, προκειμζνου να περικοποφν με αυτόν τον τρόπο κζςεισ εργαςίασ και να 

εξοικονομθκοφν περίπου 4.000 εκπαιδευτικοί. 

Οι κινθτοποιιςεισ των ςυλλόγων τθσ Α΄ Ακινασ ςτισ ςυνεδριάςεισ του ΠΥΣΠΕ -με τθν ζναρξθ 

του ςχολικοφ ζτουσ- ςυνετζλεςαν ςτο να μθν υπάρξουν πλαςματικζσ υπεραρικμίεσ και περικοπι 

κενών. 

Η δίχρονθ υποχρεωτικι προςχολικι αγωγι παρζμεινε ζνασ ακόμα κενόσ περιεχομζνου 

λόγοσ του Πρωκυπουργοφ και με ευκφνθ τθσ κυβζρνθςθσ, από κακολικό αίτθμα για υλοποίθςθ, 

ζγινε αντικείμενο δικεν μελζτθσ για τθ χρθςιμότθτα τθσ γενίκευςισ τθσ. 

Η κατάςταςθ ςτθν Προςχολικι Αγωγι είναι μακριά όχι από τισ ςφγχρονεσ, αλλά ακόμα και 

από τισ κακθμερινζσ ανάγκεσ νθπίων και προνθπίων με τουσ/τισ νθπιαγωγοφσ να εργάηονται ςε 

πολφ δφςκολεσ ςυνκικεσ. 

 Η δίχρονθ υποχρεωτικι Προςχολικι Αγωγι για όλα τα παιδιά, που είναι απαίτθςθ και 

αναγκαιότθτα, με τθν κυβζρνθςθ να τθν τάηει κατά το δοκοφν, πάει ςτο απώτερο μζλλον κι ζτςι 

χιλιάδεσ προνιπια είναι και φζτοσ ζξω από τα δθμόςια Νθπιαγωγεία, πολλά από τα οποία ζμειναν 

και ζξω από τουσ δθμόςιουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ οδθγώντασ πολλζσ λαϊκζσ οικογζνειεσ ςε 

απόγνωςθ. 

 Τα χριματα για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ των ςχολείων, δεν επαρκοφν και επιπλζον 

ςυνεχίηουν να φτάνουν με τεράςτιεσ κακυςτεριςεισ ςτα ςχολεία. 

Είναι αδιανόθτο να υπάρχουν αναπλθρωτζσ με 16 χρόνια προχπθρεςίασ που καλφπτουν 

πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ και κάκε χρόνο να αναπλθρώνουν τουσ εαυτοφσ τουσ. Δεν μπορεί θ 

πολιτικι θγεςία του υπουργείου παιδείασ να ανακοινώνει 20.000 μόνιμουσ διοριςμοφσ και να μθν 

πραγματοποιεί κανζναν. 

Η παιδεία δεν είναι χώροσ για αντιπαρακζςεισ. Δεν υπάρχει πια τζτοια πολυτζλεια. 

Χρειάηονται αλικειεσ, ςτοχοκεςία, προγραμματιςμόσ, κοινζσ δράςεισ, προτάςεισ και όχι αρνιςεισ. 

 

Κάλυψη όλων των οργανικϊν κενϊν με μόνιμους διορισμοφς 

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά! 
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Εκπαιδευτικών Π.Ε. 


