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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 
 

Η πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο έρεη 

απνθαζίζεη λα δηαιύζεη ηε δεκόζηα δσξεάλ εθπαίδεπζε. 

Η ζπλέρηζε ηνπ θαζεζηώηνο ησλ κεδεληθώλ 
δηνξηζκώλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2016–2017 θαη ε εκκνλή 

ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο ζηε ζηήξημε όιωλ ηωλ 
αληηεθπαηδεπηηθώλ ξπζκίζεωλ πνπ έρεη πξνωζήζεη 

ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, είλαη γεγνλόο. 
ηα Δεκνηηθά ρνιεία θαηαξγνύλ ζέζεηο 

εθπαηδεπηηθώλ, δαζθάισλ θαη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ ζε 
θάζε ζρνιηθή κνλάδα, δεκηνπξγνύλ σξνιόγηα 

πξνγξάκκαηα πεξηερνκέλνπ θαη αλαζέζεσλ αλάινγα κε ην 
ηη εθπαηδεπηηθνί δηαηίζεληαη, ζπξξηθλώλνπλ ην νινήκεξν, 

απνθιείνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ από ην δηθαίσκα 
ηεο θνίηεζεο ζε απηό, κεηαιιάζζνπλ-ππνβαζκίδνπλ ηα 

ηκήκαηα έληαμεο ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ θαη 
ζηειέρσζεο. 

 ηα Νεπηαγσγεία «θαζηεξώλεηαη» ην κεγαιύηεξν δηδαθηηθό σξάξην ζηελ 

εθπαίδεπζε πνπ ζηελ νπζία πξνζεγγίδεη ηηο 30 ώξεο, κεηαηξέπεηαη ε δνκή ηνπ 

νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ ζε απνγεπκαηηλά ηκήκαηα θύιαμεο, εκπνδίδεηαη ε 
ελαιιαζζόκελε βάξδηα, εγθισβίδνληαο λεπηαγσγνύο απνθιεηζηηθά ζε απηά ηα ηκήκαηα 

θαη αλνίγεη ν δξόκνο γηα ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηε ζηειέρσζή ηνπο κε 
ζπλζήθεο θηελήο θη ειαζηηθήο εξγαζίαο. 

Γηα απηό ςήθηζαλ αηθληδηαζηηθά, όιν ην αληηδξαζηηθό πιαίζην γηα ηε λέα ζρνιηθή 
ρξνληά. Με ηνλ ίδην απηαξρηζκό, θόληξα ζε θάζε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

ζπιινγηθώλ νξγάλσλ, ην πινπνηνύλ θηόιαο από ηα ηέιε Απγνύζηνπ. Με εγθπθιίνπο-
παξσδία, αζθπθηηθέο πξνζεζκίεο θαη κνλνπξόζσπεο πξαμηθνπεκαηηθέο απνθάζεηο, ζε 

όιεο ηηο Δηεπζύλζεηο ηεο ρώξαο πεξηθόπηνπλ εθπαηδεπηηθό έξγν θαη πξνζσπηθό, 

ζρεδηάδνπλ ππνρξεσηηθέο κεηαθηλήζεηο, ελώ ρηιηάδεο αλαπιεξσηέο κε ρξόληα εξγαζίαο 
ζηελ εθπαίδεπζε βξίζθνληαη κπξνζηά ζην θάζκα ηεο απόιπζεο. 

 

Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζπκκεηέρνπλ καδηθά θαη δπλακηθά ζηελ 
απεξγία θαη ζηε ζπγθέληξωζε ηεο Δ.Ο.Ε. ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, ηελ Πέκπηε 

15 επηεκβξίνπ 2016, ζηηο 12:30 κ.κ. 
 

Γηα ην Δ.. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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