
 

 

Θέμα: Αίτηςη ακύρωςησ Δ.Ο.Ε. κατά τησ Υπουργικήσ Απόφαςησ για τον «Ενιαίο 

Τύπο Ολοήμερου Σχολείου» και ανυπόςτατα  δημοςιεύματα ςχετικά με αυτήν 

 

   Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. από την υπογραφή τησ Υπουργικήσ Απόφαςησ για τον κατ’ 

ευφημιςμό «Ενιαίο Σύπο Ολοήμερου χολείου» και την ανάπτυξη του 

ςχεδιαςμού τησ πολιτικήσ ηγεςίασ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. για την υποβάθμιςη τησ 

προςχολικήσ αγωγήσ (Ρυθμίςεισ Νόμου για την Έρευνα, Τπουργικέσ Αποφάςεισ 

για το ωράριο των νηπιαγωγών και το ωρολόγιο πρόγραμμα του 

νηπιαγωγείου) έχει εκφράςει με κάθε τρόπο την αντίθεςή του και έχει 

προχωρήςει ςε μια ςειρά αποφάςεων και κινητοποιήςεων  που ςτοχεύουν 

ςτην ανατροπή όλων αυτών των νομοθετημάτων που απαξιώνουν και 

υποβαθμίζουν το δημόςιο νηπιαγωγείο και δημοτικό ςχολείο και το 

εναρμονίζουν πλήρωσ ςτισ εντολέσ του ΟΟΑ και τη λογική των ςκληρών 

περικοπών δαπανών και προςωπικού ςτη δημόςια εκπαίδευςη. 

   Πέρα από την ςυνδικαλιςτική δράςη το Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. (όπωσ έχει πράξει κάθε 

φορά που το έκρινε αναγκαίο και ςτο παρελθόν) χρηςιμοποιεί και νομικά 

«εργαλεία» για την ενίςχυςη τησ δράςησ του.  

   Σισ προηγούμενεσ ημέρεσ κατέθεςε αίτηςη ακύρωςησ ςτο ΣτΕ κατά τησ 

Τπουργικήσ Απόφαςησ για τον, υποτιθέμενο, «Ενιαίο Σύπο Ολοήμερου 

χολείου» και το ίδιο πρόκειται, άμεςα, να πράξει και ςε ςχέςη με την 

Τπουργική Απόφαςη για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. 

   Με έκπληξη διαβάςαμε δημοςιεύματα ςτον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο τα 

οποία ςυςχετίζουν, αναληθώσ, την αίτηςη ακύρωςησ τησ Δ.Ο.Ε. και το 

περιεχόμενό τησ με άλλην ή άλλεσ που έχουν καταθέςει ομάδεσ εκπαιδευτικών 

και των οποίων δε γνωρίζαμε την ύπαρξη αλλά ούτε, φυςικά, γνωρίζουμε  το 

περιεχόμενο. 
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   Αν και, προτάςςοντασ τη ςυνδικαλιςτική δράςη, δεν είχαμε ςκοπό να 

δώςουμε, ςε αυτή τη φάςη, ςτη δημοςιότητα την αίτηςη ακύρωςησ, τη 

δημοςιοποιούμε για να ςταματήςει η δόλια χρήςη τησ από κάποιουσ και να 

δοθεί τέλοσ ςτη διαςπορά φημών που ωσ μόνο ςτόχο έχει την καλλιέργεια 

κλίματοσ διχαςμού ςτουσ κόλπουσ των εκπαιδευτικών. 

   Παλεύουμε ενωμένοι για την ανατροπή των αντιεκπαιδευτικήσ πολιτικήσ τησ 

κυβέρνηςησ. Υπεραςπιζόμαςτε το δημόςιο ςχολείο. 

 

 


