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Ανακοίνφζη 
 

Η πξώηε εκέξα ιεηηνπξγίαο ηωλ ζρνιείωλ ζα βξεη -γηα κηα αθόκα ρξνληά- 

πξωηλά ηκήκαηα ρωξίο ηνπο/ηηο δαζθάινπο/εο ηνπο θαη ζρνιεία ρωξίο εθπαηδεπηηθνύο 

εηδηθνηήηωλ. 

 

Σν νινήκεξν δελ ζα έρεη κόληκν δάζθαιν γηα λα γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηωλ 

καζεηώλ γηα ηελ επόκελε εκέξα, πξνθεηκέλνπ λα πεξηθνπνύλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα εμνηθνλνκεζνύλ πεξίπνπ 4.000 εθπαηδεπηηθνί. 

 

Οη θηλεηνπνηήζεηο ηωλ ζπιιόγωλ ηεο Α΄ Αζήλαο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

ΠΤΠΕ -κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο- ζπλεηέιεζαλ ζην λα κελ ππάξμνπλ 

πιαζκαηηθέο ππεξαξηζκίεο θαη πεξηθνπή θελώλ. 

 

Η δίρξνλε ππνρξεωηηθή πξνζρνιηθή αγωγή παξέκεηλε έλαο αθόκα θελόο 

πεξηερνκέλνπ ιόγνο ηνπ Πξωζππνπξγνύ θαη κε επζύλε ηεο θπβέξλεζεο, από 

θαζνιηθό αίηεκα γηα πινπνίεζε, έγηλε αληηθείκελν δήζελ κειέηεο γηα ηε ρξεζηκόηεηα 

ηεο γελίθεπζήο ηεο. 

 

Η θαηάζηαζε ζηελ Πξνζρνιηθή Αγωγή είλαη καθξηά όρη από ηηο ζύγρξνλεο, 

αιιά αθόκα θαη από ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο λεπίωλ θαη πξνλεπίωλ κε ηνπο/ηηο 

λεπηαγωγνύο λα εξγάδνληαη ζε πνιύ δύζθνιεο ζπλζήθεο. 

 

 Η δίρξνλε ππνρξεωηηθή Πξνζρνιηθή Αγωγή γηα όια ηα παηδηά, πνπ είλαη 

απαίηεζε θαη αλαγθαηόηεηα, κε ηελ θπβέξλεζε λα ηελ ηάδεη θαηά ην δνθνύλ, πάεη ζην 

απώηεξν κέιινλ θη έηζη ρηιηάδεο πξνλήπηα είλαη θαη θέηνο έμω από ηα δεκόζηα 

Νεπηαγωγεία, πνιιά από ηα νπνία έκεηλαλ θαη έμω από ηνπο δεκόζηνπο παηδηθνύο 

ζηαζκνύο νδεγώληαο πνιιέο ιαϊθέο νηθνγέλεηεο ζε απόγλωζε. 

 

 Σα ρξήκαηα γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηωλ ζρνιείωλ, δελ επαξθνύλ θαη 

επηπιένλ ζπλερίδνπλ λα θηάλνπλ κε ηεξάζηηεο θαζπζηεξήζεηο ζηα ζρνιεία. 

 

Είλαη αδηαλόεην λα ππάξρνπλ αλαπιεξωηέο κε 16 ρξόληα πξνϋπεξεζίαο πνπ 

θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο θαη θάζε ρξόλν λα αλαπιεξώλνπλ ηνπο 

εαπηνύο ηνπο. Δελ κπνξεί ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο λα αλαθνηλώλεη 

20.000 κόληκνπο δηνξηζκνύο θαη λα κελ πξαγκαηνπνηεί θαλέλαλ. 
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Η παηδεία δελ είλαη ρώξνο γηα αληηπαξαζέζεηο. Δελ ππάξρεη πηα ηέηνηα 

πνιπηέιεηα. Υξεηάδνληαη αιήζεηεο, ζηνρνζεζία, πξνγξακκαηηζκόο, θνηλέο δξάζεηο, 

πξνηάζεηο θαη όρη αξλήζεηο. 

 
Κάλσυη όλφν ηφν οργανικών κενών με μόνιμοσς διοριζμούς 

 
Καλή και δημιοσργική ζτολική τρονιά! 

 
Γηα ην Δ.. 

 
 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 

   

 


