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Πξνο: Μέιε καο            

 

Αλαθνίλσζε 
 

Σν Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε., κεηά ηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ε νπνία 

δελ επέθεξε θακία ζεηηθή κεηαβνιή ζην αξλεηηθό θιίκα πνπ δεκηνύξγεζε ε αηθληδηαζηηθή θαηάζεζε 

ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην ππό ςήθηζε ζρέδην λόκνπ «ΕΘ.Α.Α.Ε., Εηδηθνί 

ινγαξηαζκνί θνλδπιίσλ έξεπλαο Α.Ε.Θ., Εξεπλεηηθώλ θαη Σερλνινγηθώλ θνξέσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», δίρσο, 

κάιηζηα, θακία πξνεγνύκελε δηαδηθαζία δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο θαη δηαιόγνπ, πξνρσξά από θνηλνύ κε ηηο 

άιιεο εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο, Ο.Λ.Μ.Ε. θαη Ο.Θ.Ε.Λ.Ε. ζηελ πξαγκαηνπνίεζε αγσληζηηθήο θηλεηνπνίεζεο. 
 

ην όλνκα ηεο εθαξκνγήο ηεο επξσπατθήο νδεγίαο 2005/36/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ δελ κπνξεί 

λα «ηζνπεδώλνληαη» από ηελ Κπβέξλεζε ηα πηπρία θαη λα εμηζώλνληαη κε απηά ησλ θνιεγίσλ. Η 

επαγγεικαηηθή εμίζσζε ησλ απνθνίησλ ησλ θνιεγίσλ κε ηνπο απνθνίηνπο δεκόζηαο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο 

ππνβαζκίδεη, πεξαηηέξσ, ηε δεκόζηα εθπαίδεπζε, νμύλεη ην πξόβιεκα ηεο αλεξγίαο ησλ απνθνίησλ ησλ 

παλεπηζηεκίσλ θαη εκπνξεπκαηνπνηεί έλα θνηλσληθό αγαζό, αίξνληαο ζηελ πξάμε ην άξζξν 16 ηνπ 

πληάγκαηνο. 
 

Η ηζνδπλακία ησλ ηίηισλ ησλ θνιεγίσλ κε ηνπο ηίηινπο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο δελ απνηειεί ππνρξέσζε 

ηνπ Κξάηνπο απέλαληη ζηελ νδεγία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, όπσο θάπνηνη ζέινπλ λα εκθαλίδνπλ, αιιά 

πνιηηηθή απόθαζε ηεο θάζε Κπβέξλεζεο. 
 

Η Γ.Ο.Δ. πξαγκαηνπνηεί ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο, ηελ Σξίηε 21 Ιαλνπαξίνπ θαη ώξα 12.30 ζηα 

Πξνπύιαηα, κε πνξεία πξνο ηε Βνπιή θαη έρεη θεξύμεη 3σξε ζηάζε εξγαζίαο ηηο 3 ηειεπηαίεο ώξεο ηνπ 

πξσηλνύ θαη ηηο 3 ώξεο ηνπ απνγεπκαηηλνύ θύθινπ. 
 

Ο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «ν Μαθξπγηάλλεο» θεξύζζεη επηπιένλ ζηάζε εξγαζίαο ηηο 3 πξώηεο 

ώξεο ηνπ πξσηλνύ πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνύλ νη ζπλάδειθνη, θάλνληαο ρξήζε ησλ 

σξώλ πνπ επηζπκνύλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θηλεηνπνίεζε θαη ην ζπιιαιεηήξην. 
 

Όρη ζηελ εμίζσζε ησλ παλεπηζηεκηαθώλ πηπρίσλ κε ηνπο ηίηινπο ησλ θνιεγίσλ 
 

Όρη ζηνλ ηξηεηή απνθιεηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ παξαηηνύληαη ή δελ αλαιακβάλνπλ ππεξεζία 
 

Μαδηθνί κόληκνη δηνξηζκνί όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρεη αλάγθε ε δεκόζηα εθπαίδεπζε 

κε βάζε ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ γηα ηε δνκή ηεο 
 

Όινη ζηε ζπγθέληξσζε ηελ Σξίηε 21 Ιαλνπαξίνπ 2020, εκέξα ζπδήηεζεο-ςήθηζεο ησλ ξπζκίζεσλ, 

ζηηο 12.30 ζηα Πξνπύιαηα 
 

      Γηα ην Δ.. 
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Η Γ. Γξακκαηέαο 
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