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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

Κατατϋθηκε ςτη Βουλό το ςχϋδιο νόμου «Ρυθμύςεισ για την ϋρευνα και ϊλλεσ διατϊξεισ», 
με το οπούο ρυθμύζονται μεταξύ ϊλλων (ϊρθρα 32 ϋωσ και 44) θϋματα τησ πρωτοβϊθμιασ και 
δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. το ϊρθρο 35 του ςχεδύου αναφϋρεται: "Σα νηπιαγωγεύα, ανϊλογα 
με τον αριθμό των οργανικών θϋςεων των νηπιαγωγών, εύναι μονοθϋςια ό πολυθϋςια. Η 
οργανικότητα των νηπιαγωγεύων προςδιορύζεται με βϊςη την αντιςτοιχύα νηπιαγωγού προσ 
αριθμό νηπύων και η οπούα δεν μπορεύ να υπερβαύνει τον ϋνα (1) νηπιαγωγό για κϊθε εύκοςι πϋντε 
(25) νόπια και όχι λιγότερο από δϋκα τϋςςερα (14) νόπια"!!! 

Και ενώ τα κενϊ ςτην εκπαύδευςη παραμϋνουν ακϊλυπτα (2.000 Πρωτοβϊθμια, 1.200 
Δευτεροβϊθμια), για τη νϋα χρονιϊ, εκεύνοι που ςχεδιϊζουν την εκπαύδευςη ςτο Τπουργεύο 
Παιδεύασ: 

 Δεν προβλϋπουν, για μια ακόμη φορϊ, μόνιμουσ διοριςμούσ καταδικϊζοντασ χιλιϊδεσ 
εκπαιδευτικούσ ςτην ανεργύα. 

 Ανατρϋπουν τουσ πύνακεσ των αναπληρωτών, κλϋβουν την προώπηρεςύα τουσ και 
απαξιώνουν το πτυχύο και τα εργαςιακϊ δικαιώματα που απορρϋουν απ’ αυτό. 

 Οδηγούν ςε κατϊργηςη εκατοντϊδεσ τμόματα νηπιαγωγεύων ςε όλη τη χώρα και 
υποβαθμύζουν τραγικϊ την προςχολικό αγωγό. 

 
Ο ύλλογοσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. "ο Μακρυγιϊννησ" καλεύ όλουσ τουσ ςυναδϋλφουσ να 
αγωνιςτούν: 

Για κϊλυψη όλων των κενών με μαζικούσ μόνιμουσ διοριςμούσ 

Για μόνιμο διοριςμό όλων των αναπληρωτών και κατϊργηςη του Ν.3848/10 

Για το δικαύωμα όλων των παιδιών ςτην αποκλειςτικϊ δημόςια και δωρεϊν δύχρονη Προςχολικό 
Αγωγό 

Για μόνιμη και ςταθερό δουλειϊ με δικαιώματα και κατϊργηςη όλων των ελαςτικών ςχϋςεων 
εργαςύασ 

Απαιτούμε να πϊρει πύςω η κυβϋρνηςη την τροπολογύα που καταργεύ τα Σμόματα ΄Ενταξησ, τη 
διϊταξη για τισ προςλόψεισ των αναπληρωτών και τη ρύθμιςη για τα Νηπιαγωγεύα! 

 

ΟΧΙ ΣΙ ΑΠΟΛΤΕΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ! 
ΟΧΙ ΣΟ ΚΛΕΙΙΜΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ! 

ΟΧΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΞΗ ! 

Συγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ, την Πϋμπτη 21/4/2016 ςτισ 12.00, ςτο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

(Στϊςη εργαςύασ ΔΟΕ 11.00 – 14.00) 

Για το Δ.. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 
 
 
Σϊκησ Ρουμπόσ 

 
 
 
Ελιςϊβετ πυριδϊκη 
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