
 

 

Θέμα : Συνάντηςη του Δ.Σ.  τησ Δ.Ο.Ε. με τον Υπουργό Παιδείασ  

 

 Πραγματοποιόθηκε ςόμερα, Τετϊρτη 10  Μαΐου 2017, ςυνϊντηςη του Δ.Σ. 

τησ Δ.Ο.Ε. με τον Υπουργό Παιδεύασ κ Γαβρόγλου, ύςτερα από αύτημα τησ 

Ομοςπονδύασ. 

 Η ςυνϊντηςη, η οπούα εύχε αρχικϊ ωσ αποκλειςτικό θϋμα την 

προςχολικό αγωγό, ϋγινε κϊτω από το βϊροσ των εξαγγελιών του 

Πρωθυπουργού τησ χώρασ για την Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη.  

 Στην αρχή τησ ςυνάντηςησ το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. έθεςε επιτακτικά το θέμα 

του εκ νέου ανοίγματοσ του ςυςτήματοσ ΟΠΣΥΔ ώςτε να δοθεύ η δυνατότητα 

ςτουσ ςυναδϋλφουσ  αναπληρωτϋσ (450 περύπου) που δεν πρόλαβαν να 

καταχωρόςουν τα ςτοιχεύα τουσ να το πραγματοποιόςουν.  

 Ο Υπουργόσ αρχικϊ όταν ανϋνδοτοσ. Μϊλιςτα επϋρριψε ευθύνεσ και 

ςτουσ εκπαιδευτικούσ για τη μη παρακολούθηςη των γεγονότων, εκφρϊζοντασ 

την ϊποψη ότι τώρα εύναι δύςκολο – κυρύωσ λόγω Α.Σ.Ε.Π. – να ξανανούξει το 

ςύςτημα. Μπροςτϊ ςτην αντύδραςη και την πύεςη των μελών του Δ.Σ. μετρύαςε 

λύγο την ϊρνηςη του, λϋγοντασ ότι θα επανεξετϊςει το ζότημα, αλλϊ το Δ.Σ. τησ 

Δ.Ο.Ε. εκτιμϊ ότι πολύ δύςκολα θα ληφθεύ απόφαςη να ανούξει και πϊλι το 

ςύςτημα. 

 Για το ζήτημα τησ καθιέρωςησ του 14χρονου υποχρεωτικού δημόςιου 

ςχολείου με θεςμοθέτηςη τησ δίχρονησ υποχρεωτικήσ προςχολικήσ αγωγήσ, ο 

κύριοσ Υπουργόσ δόλωςε ότι η υλοπούηςη τησ εξαγγελύασ αυτόσ (η οπούα 

υπόρξε εξαγγελύα και του Πρωθυπουργού)  θα γύνει ςε βϊθοσ 3ετύασ και 

μϊλιςτα ςτο τϋλοσ τησ.  

 «Η θέςη μασ είναι η καθιέρωςη τησ 14χρονησ υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ 

εντόσ 3ετίασ, χωρίσ αςτερίςκουσ», δόλωςε χαρακτηριςτικϊ ο κ. Γαβρόγλου. 

 Περιγρϊφοντασ τον τρόπο υλοπούηςησ, μύληςε για ςταδιακό καθιϋρωςη 

(τον πρώτο χρόνο τησ Α΄ Λυκεύου, το δεύτερο τησ Β’ και τον τρύτο τησ Γ’ 

Λυκεύου και του δεύτερου ϋτουσ προςχολικόσ) η οπούα θα απεικονύζεται ςτην 
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αιτιολογικό ϋκθεςη όταν θα αρχύςει η νομοθετικό διαδικαςύα. Τόνιςε 

παρϊλληλα ότι τα επόμενα δύο (2) χρόνια θα γύνει προςπϊθεια ώςτε να βρεθεύ 

λύςη ςτο πρόβλημα τησ υλικοτεχνικόσ υποδομόσ ενώ ταυτόχρονα θα υπϊρξει η 

αναγκαύα παιδαγωγικό και ιδεολογικό ζύμωςη. 

 Ουςιαςτικϊ ο Υπουργόσ Παιδεύασ πόρε πύςω τισ εξαγγελύεσ που γύνονταν 

το τελευταύο διϊςτημα για ϊμεςη θεςμοθϋτηςη τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ 

δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ, χρηςιμοποιώντασ ωσ επιχειρόματα την 

«ϋλλειψη των κατϊλληλων υποδομών» και το γεγονόσ ότι «οι γονεύσ δεν ϋχουν 

πειςθεύ ακόμα για την αναγκαιότητα του θεςμού».  

 Σε ορύζοντα 3ετύασ δύχωσ ςταδιακό ρύθμιςη, τοποθετόθηκε και η 

χθεςινό εξαγγελύα του Πρωθυπουργού για μείωςη του αριθμού των μαθητών 

ςε 22 ανά τμήμα. 

 Σχετικά με την επέκταςη του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου και ςτα 

ολιγοθέςια ςχολεία, την οπούα εξόγγειλε ο Πρωθυπουργόσ, η ςυζότηςη 

περιςτρϊφηκε γύρω από τισ ενςτϊςεισ που διατύπωςε το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςε 

ςχϋςη με τουσ περιοριςμούσ – αποκλειςμούσ που θϋτει η εγκύκλιοσ 

(ςτηριγμϋνη ςτισ Υ.Α. των οπούων η Δ.Ο.Ε. ϋχει απαιτόςει και διεκδικεύ την 

ανϊκληςη) εγγραφών ςτα Ολοόμερα καθώσ και ςτα προβλόματα που θα 

παρουςιαςτούν ςτην ςτελϋχωςη και λειτουργύα των ολιγοθϋςιων ολοόμερων 

ςχολεύων, ιδιαύτερα με δεδομϋνουσ τουσ περιοριςμούσ των προςλόψεων. Το 

Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. επανϋλαβε τισ θϋςεισ του ςχετικϊ με το Ολοόμερο ςχολεύο 

(όραμα και πρόταςη του κλϊδου των εκπαιδευτικών τησ Π.Ε.). Οι απαντόςεισ 

που επιχεύρηςε να δώςει η πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου δεν υπόρξαν 

πειςτικϋσ και δεν ϊφηςαν περιθώρια αιςιοδοξύασ. 

 Το ύδιο ιςχύει και για το ζήτημα τησ εκπαίδευςησ των παιδιών των 

προςφύγων και μεταναςτών. Με βϊςη την κριςιμότητα και τισ πολλϋσ 

διαςτϊςεισ του θϋματοσ καθώσ και την αύςθηςη την οπούα ϋχουμε αποκομύςει 

το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θεωρεύ πωσ εύναι αναγκαύα η ϊμεςη πραγματοπούηςη 

ςυνϊντηςησ για το ζότημα με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ από την πλευρϊ του 

Υπουργεύου (Υπουργό, Γ. Γραμματϋα, επιςτημονικό ομϊδα…). 

 Ωσ προσ την Ειδική Αγωγή, εύναι δεδομϋνεσ και ϋχουν εκφραςτεύ ςε 

ςυναντόςεισ, εκδηλώςεισ διαμαρτυρύασ και αποφϊςεισ, οι ϋντονεσ ενςτϊςεισ 

του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. απϋναντι ςτισ ρυθμύςεισ ςτισ οπούεσ ϋχει προχωρόςει ό 

πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου. Αυτό που ειπώθηκε από την πλευρϊ του 

Υπουργεύου όταν το ότι το ωρϊριο των Ειδικών ςχολεύων θα ολοκληρώνεται 

ςτισ 13:15 αντύ 12:25, που ιςχύει ςόμερα, καθώσ και ότι θα υπϊρχει η δυνατότητα 

να λειτουργούν ςε Ολοόμερη Βϊςη. 

 Όλα τα παραπϊνω εξαγγϋλλονται από την κυβϋρνηςη δύχωσ να υπϊρχει 

ςτον ορύζοντα η προοπτικό τησ πραγματοπούηςησ των μόνιμων διοριςμών που 

ϋχει ανϊγκη η εκπαύδευςη. 

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε εκτιμά ότι τόςο οι εξαγγελίεσ του Πρωθυπουργού όςο 

και η ςημερινή τοποθέτηςη του Υπουργού Παιδείασ κινούνται ςτο πλαίςιο μιασ 

ανέξοδησ προεκλογικού τύπου ρητορικήσ. Έγιναν ςε χρόνο που η Κυβέρνηςη 

επέλεξε (4ο μνημόνιο – μνημονιακέσ δεςμεύςεισ για την εκπαίδευςη) ωσ 



αντιπεριςπαςμόσ, έχουν θολό χρονικό ορίζοντα 3ετίασ και το χειρότερο όλων 

δεν υπάρχει έμπρακτη, νομοθετική αποτύπωςη. Ο χρόνοσ όμωσ τησ 

κυβϋρνηςησ μϋχρι τη διενϋργεια των επόμενων εκλογών εύναι μόνο 2 χρόνια. 

 Απϋναντι ςτουσ επικοινωνιακούσ ελιγμούσ προτϊςςουμε τισ θϋςεισ του 

κλϊδου: 

 Ενιαίο 14χρονο ςχολείο με δίχρονη, υποχρεωτική  προςχολική αγωγή με 

άμεςη νομοθέτηςη και εφαρμογή.  

 Δημόςια και Δωρεάν Προςχολική αγωγή - Κανένα παιδί εκτόσ δημόςιου 

νηπιαγωγείου.  

 Μόνιμοι μαζικοί διοριςμοί τώρα. 

 Ολοήμερο ςχολείο που να αγκαλιάζει τα μορφωτικά δικαιώματα των 

παιδιών. 

 Δημόςια ποιοτική Ειδική αγωγή για όλα τα παιδιά που τη χρειάζονται. 

 

Συναδϋλφιςςεσ - Συνϊδελφοι 

 Οι εξαγγελύεσ του Πρωθυπουργού για την εκπαύδευςη εύναι κενϋσ 

περιεχομϋνου. Ο χρόνοσ υλοπούηςησ των εξαγγελιών, ουςιαςτικϊ, δεν 

οριοθετόθηκε. Το βϊθοσ 3ετύασ εύναι αόριςτο και αςαφϋσ. 

 Σε παρόντα χρόνο δηλώνουμε ότι τϋτοιου εύδουσ τεχνϊςματα δεν 

αξύζουν, όχι μόνο ςτουσ εκπαιδευτικούσ αλλϊ και ςε όλη την κοινωνύα. 

 Με τισ θϋςεισ μασ και τισ διεκδικόςεισ μασ προχωρϊμε αταλϊντευτα 

μπροςτϊ για το Δημόςιο Σχολεύο που ονειρευόμαςτε και παλεύουμε. 

 Για να προαςπύςουμε τα μορφωτικϊ δικαιώματα των μαθητών μασ. 

 Για μια καλύτερη κοινωνύα. 

 Καταγγϋλλουμε τη ςτϊςη τησ κυβϋρνηςησ και ζητϊμε για ϊλλη μια φορϊ 

να ςκύψει με ςοβαρότητα ςτα μεγϊλα προβλόματα τησ εκπαύδευςησ. 

 Ζητϊμε από όλουσ τουσ ςυναδϋλφουσ και τισ ςυναδϋλφιςςϋσ μασ να 

προχωρόςουμε ενωμϋνοι ςυμμετϋχοντασ δυναμικϊ ςτουσ αγώνεσ που 

εντεύνονται με την Πανελλαδική Πανεργατική απεργία τησ 17ησ Μαίου 2017. 

 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

 

 

 


