
 

Στισ 22 Νοεμβρίου 2017 κα πραγματοποιθκοφν θ ΓΣ και οι εκλογζσ για τθν 
ανάδειξθ νζου ΔΣ και ΕΕ του ςυλλόγου μασ -με διετι πλζον κθτεία- μετά τθν 
αλλαγι του καταςτατικοφ. Η μαηικι ςυμμετοχι μασ ςτισ διαδικαςίεσ είναι 
κατακτθμζνο δικαίωμα και αυτονόθτθ υποχρζωςθ μασ. 
 

Η νζα ςχολικι χρονιά ξεκίνθςε με τα χριματα για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ των 
ςχολείων να μθν επαρκοφν και να φτάνουν με μεγάλεσ κακυςτεριςεισ ςτα ςχολεία. 
 

Η κατάςταςθ ςτθν Προςχολικι Αγωγι είναι μακριά όχι μόνο από τισ ςφγχρονεσ, 
αλλά 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 απϊτερο μζλλον, παραμζνει ζνασ ακόμα κενόσ περιεχομζνου λόγοσ και το 
κακολικό αίτθμα για τθν υλοποίθςθ τθσ γίνεται αντικείμενο μελζτθσ για τθ 
χρθςιμότθτα τθσ γενίκευςισ τθσ. 
 

Το Ολοιμερο Νθπιαγωγείο ζχαςε τον παιδαγωγικό του χαρακτιρα και 
μετατράπθκε ςε φφλαξθ. Οι νθπιαγωγοί του υποχρεωτικοφ προγράμματοσ 
εργάηονται περιςςότερεσ ϊρεσ, αφοφ θ μείωςθ ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια 
είναι «κενοφ περιεχομζνου» ζχοντασ ιςχφ μόνο για τα -μετρθμζνα ςτα δάκτυλα- 
4κζςια και άνω Νθπιαγωγεία. 
 

Η ςχολικι χρονιά ξεκίνθςε με το ολοιμερο πρόγραμμα ςτα Δθμοτικά Σχολεία 
χωρίσ εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων και χωρίσ μόνιμο δάςκαλο, προκειμζνου να 
περικοποφν, με αυτόν τον τρόπο, κζςεισ εργαςίασ και να εξοικονομθκοφν 
εκπαιδευτικοί. 
 

Στθν Ειδικι Αγωγι οι ρυκμίςεισ που ψθφίςτθκαν (Ν.4452/2017) είναι ςε 
αρνθτικι κατεφκυνςθ και δυςκολεφουν ακόμα περιςςότερο τθ μείωςθ του αρικμοφ 
των μακθτϊν ανά τμιμα, κακϊσ κζτουν νζεσ δυςμενζςτερεσ  προχποκζςεισ και για 
να παρκεί θ όποια απόφαςθ μεςολαβοφν πζντε εμπλεκόμενοι φορείσ!!!  
 

Το Υπουργείο Παιδείασ οφείλει να αποκαταςτιςει τθν άδικθ αντιμετϊπιςθ και 
τθν εργαςιακι ομθρία των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων και να προχωριςει, χωρίσ 
άλλεσ κακυςτεριςεισ, ςτθν απόδοςθ των οργανικϊν κζςεων - που ζχουν ιδθ 
ςυςτακεί ανά ΠΥΣΠΕ (ΦΕΚ 3391/τΒϋ/20-10-2016) - ςε ςχολικζσ μονάδεσ, κακϊσ και 
ςτθν οριςτικι – οργανικι τοποκζτθςθ των μεταταγμζνων εκπαιδευτικϊν των μθ 
κοινϊν ειδικοτιτων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19/20 και ΠΕ32 τθσ Π.Ε. 
 

Η πολιτικι θγεςία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. πρζπει να προχωριςει άμεςα ςε μόνιμουσ 
διοριςμοφσ που ζχει ανάγκθ θ εκπαίδευςθ. Είναι αδιανόθτο να υπάρχουν 
αναπλθρωτζσ με 16 χρόνια προχπθρεςίασ που καλφπτουν πάγιεσ και διαρκείσ 
ανάγκεσ και κάκε χρόνο να αναπλθρϊνουν τουσ εαυτοφσ τουσ. Δεν μπορεί να 
ανακοινϊνονται ςυνεχϊσ μόνιμοι διοριςμοί και να μθν πραγματοποιείται κανζνασ. 



 

Η παιδεία δεν είναι χϊροσ για αντιπαρακζςεισ. Δεν υπάρχει πια τζτοια 
πολυτζλεια. Χρειάηονται αλικειεσ, ςτοχοκεςία, προγραμματιςμόσ, κοινζσ δράςεισ, 
προτάςεισ και όχι αρνιςεισ. 
 

Δεν είχαμε και δεν ζχουμε φιλοκυβερνθτικά ι αντικυβερνθτικά ςφνδρομα. Ότι 
είναι κετικό το ςτθρίηουμε και ότι είναι αρνθτικό το καταγγζλλουμε. 
 

Απευκυνόμαςτε ςε όλεσ/όλουσ εςάσ, ανεξάρτθτα από τισ παρατάξεισ, γιατί τα 
προβλιματα είναι κοινά και μασ ενϊνουν. Η ψιφοσ ςτθν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ είναι ψιφοσ ςτον αγϊνα που πρζπει να δϊςουμε όλοι μαηί. 
 

Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε: 
 

 Ενιαία δθμόςια δωρεάν δεκατετράχρονθ εκπαίδευςθ με δίχρονθ 

υποχρεωτικι προςχολικι αγωγι και εκπαίδευςθ (για όλα τα παιδιά 4 ζωσ 6 ςτο 

δθμόςιο Νθπιαγωγείο). 

 Μαηικοφσ μόνιμουσ διοριςμοφσ ςτθν εκπαίδευςθ. 

 Ακφρωςθ οποιαςδιποτε προςπάκειασ υπαγωγισ των νθπιαγωγείων (και 

κάκε δθμόςιασ εκπαιδευτικισ δομισ) ςτουσ Διμουσ. 

 Όχι ςτθ ςυγχώνευςθ των Τμθμάτων Προςχολικισ Αγωγισ των Α.Τ.Ε.Ι. με τα 
Παιδαγωγικά Τμιματα Προςχολικισ Αγωγισ. 
 Αναλογία εκπαιδευτικών - μακθτών, 1:15 ςτο νθπιαγωγείο, 1:20 ςτο 

δθμοτικό ςχολείο. 

 Κατάργθςθ των Υπουργικών Αποφάςεων για το «Ενιαίου» Τφπου Ολοιμερο 

Νθπιαγωγείο και Δθμοτικό Σχολείο. 

 Χρθματοδότθςθ για να λειτουργοφν με πλθρότθτα όλεσ οι δομζσ 

εκπαίδευςθσ. Κτιριακζσ υποδομζσ που κα ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ 

απαιτιςεισ και τισ μορφωτικζσ ανάγκεσ των μακθτών μασ. 

 Στιριξθ τθσ Ειδικισ Αγωγισ. 

 Απόδοςθ οργανικών κζςεων ειδικοτιτων. 
 

ΣΤΙΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ 

«ΔΗMOΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 
 

Δίνουμε δφναμθ ςτον ςφλλογό μασ: 

 Να υπεραςπιςτεί τα εργαςιακά δικαιϊματα των εκπαιδευτικϊν 

 Να ςτθρίξει τουσ δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ τθσ εκπαίδευςθσ 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδεσηικών Π.Ε. 

ζσλλόγοσ «Μακρσγιάννης» 


