
 

 

 

 

Θϋμα: Η ςυνϊντηςη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. με τον Υπουργό Παιδεύασ την Παραςκευό 

1/12/2017. Στον απόηχο τησ μεγϊλησ ςυγκϋντρωςησ τησ 24/11 για την προςχολικό 

αγωγό. Οι «δεςμεύςεισ» και οι «πιϋςεισ». 

      Μια εβδομϊδα μετϊ την μεγϊλη ςυγκϋντρωςη των εκπαιδευτικών τησ 

πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ (24/11) με κυρύαρχο αύτημα τη θεςμοθϋτηςη τησ 

δύχρονησ, δημόςιασ, δωρεϊν υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και 

εκπαύδευςησ ςτο δημόςιο νηπιαγωγεύο, πραγματοποιόθηκε η ςυνϊντηςη με 

τον Υπουργό Παιδεύασ κ. Γαβρόγλου. 

      Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. δεν αρκϋςτηκε ςτο να θϋςει μόνο το παραπϊνω αύτημα 

αλλϊ ϋθεςε, για μια ακόμη φορϊ, το ςύνολο των ςοβαρών ζητημϊτων που 

ταλανύζουν τουσ εκπαιδευτικούσ τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ζητώντασ τισ 

απαντόςεισ του κυρύου Υπουργού. Συγκεκριμϋνα: 

 Προςχολικό Αγωγό και Εκπαύδευςη 

      Ο κ. Γαβρόγλου επανϋλαβε τη δϋςμευςό του (δύχωσ να κρύβει την 

«ενόχληςό» του εξ αιτύασ του ότι η Δ.Ο.Ε. δεύχνει δυςπιςτύα απϋναντύ του) για 

θεςμοθϋτηςη τησ δύχρονησ, δημόςιασ, δωρεϊν υποχρεωτικόσ προςχολικόσ 

αγωγόσ και εκπαύδευςησ ςτο δημόςιο νηπιαγωγεύο, από νηπιαγωγούσ. Εύπε ότι 

η θεςμοθϋτηςη θα γύνει ςτο επόμενο χρονικό διϊςτημα και η εφαρμογό θα 

αρχύςει από την επόμενη ςχολικό χρονιϊ. Παρϊ το γεγονόσ ότι η θεςμοθϋτηςη 

θα αφορϊ το ςύνολο, η εφαρμογό θα ξεκινόςει από 205 περιοχϋσ όπου υπϊρχει 

η δυνατότητα τησ φούτηςησ του ςυνόλου των προνηπύων και πρόκειται να 

ολοκληρωθεύ εντόσ τριετύασ. 

Αρ. Πρωτ. 358 Αθόνα 3/12/2017 

Προσ 

Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



      Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θεωρεύ ότι για να ϋχει θετικό πρόςημο η θεςμοθϋτηςη θα 

πρϋπει να ορύζεται εξ αρχόσ η δϋςμευςη για καθολικό, υποχρεωτικό εφαρμογό 

και να διαςφαλύζονται οι προώποθϋςεισ τόρηςόσ τησ. Η διεκδύκηςη τησ 

θεςμοθϋτηςησ με κϊθε μϋςο και μορφό αγώνα θα ςυνεχιςτεύ με αυξανόμενη 

ϋνταςη μϋχρι τη ςτιγμό τησ ψόφιςησ του ςχετικού νομοθετόματοσ από τη 

Βουλό. 

      Κϊναμε, παρϊλληλα, ςαφϋσ ότι ςε καμύα περύπτωςη δεν πρόκειται να 

δεχτούμε τη ςυγχώνευςη των Τμημϊτων Βρεφονηπιοκομύασ των Α.Τ.Ε.Ι. με τα 

Τμόματα Εκπαύδευςησ και Αγωγόσ ςτην Προςχολικό Ηλικύα των Α.Ε.Ι., 

ςτηρύζοντασ, όμωσ, το αύτημα για αναβϊθμιςη των παρεχόμενων ςε αυτϊ 

ςπουδών. Τονύςαμε, επύςησ, ότι οι αιτιϊςεισ – εκβιαςμού τησ Κ.Ε.Δ.Ε. ότι αν 

υλοποιηθεύ η δϋςμευςη για θεςμοθϋτηςη τησ δύχρονησ, δημόςιασ, δωρεϊν 

υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ ςτο δημόςιο νηπιαγωγεύο 

πρόκειται να κλεύςουν βρεφονηπιακού ςταθμού, εύναι απόλυτα αβϊςιμοι, αφού, 

ςκόπιμα, αποκρύπτουν το γεγονόσ ότι χιλιϊδεσ αιτόςεισ για ϋνταξη παιδιών 

ηλικύασ μικρότερησ των 4 ετών ςτουσ βρεφονηπιακούσ ςταθμούσ των Δόμων, 

δεν ικανοποιούνται κϊθε χρόνο, με αποτϋλεςμα οι οικογϋνειεσ να ωθούνται 

αναγκαςτικϊ ςτισ ιδιωτικϋσ δομϋσ φροντύδασ.  

     Στο πλαύςιο αυτόσ τησ ςυζότηςησ αναφερθόκαμε και ςτον προβληματιςμό 

μασ ςχετικϊ με τισ διεργαςύεσ που γύνονται ςτο χώρο των Παιδαγωγικών 

Τμημϊτων καθώσ και για το θϋμα τησ Παιδαγωγικόσ και Διδακτικόσ Επϊρκειασ. 

Πϋρα από το αυτονόητο (που δεν αμφιςβητεύται) τησ Παιδαγωγικόσ και 

Διδακτικόσ Επϊρκειασ των αποφούτων των Παιδαγωγικών Τμημϊτων 

Δημοτικόσ και Προςχολικόσ, τονύςαμε ότι για το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εύναι 

απαραύτητο η ςυζότηςη να μην ανούξει την «πόρτα» για αμφιςβότηςη του 

διακριτού καθοριςμού των βαθμύδων τησ εκπαύδευςησ και των αντύςτοιχων 

εκπαιδευτικών που εργϊζονται ςε αυτϋσ. Με πολύ απλϊ λόγια, 4-6 δημόςιο 

υποχρεωτικό νηπιαγωγεύο με νηπιαγωγούσ, 6-12 δημοτικό ςχολεύο με τουσ 

δαςκϊλουσ και τισ υφιςτϊμενεσ ςόμερα ειδικότητεσ, 12-18 με τουσ 

εκπαιδευτικούσ τησ δευτεροβϊθμιασ. Στο ζότημα αυτό θα επανϋλθει το Δ.Σ. τησ 

Δ.Ο.Ε.   

Οι πιϋςεισ των «θεςμών» για αύξηςη του ωραρύου των εκπαιδευτικών, του 

αριθμού των μαθητών ςτισ τϊξεισ και εφαρμογό τησ αξιολόγηςησ 

      Το ζότημα αυτό που απαςχόληςε τον Τύπο και δημιούργηςε τερϊςτια 

αναςτϊτωςη ςτουσ εκπαιδευτικούσ ςυζητόθηκε ϋντονα. 

     Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋκανε ςαφϋσ ότι αύτημϊ μασ εύναι η μεύωςη του ωραρύου 

των εκπαιδευτικών τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςτο ύδιο επύπεδο με των 

εκπαιδευτικών τησ δευτεροβϊθμιασ. Αποδεικνύεται, ϊλλωςτε, ςτατιςτικϊ ότι 



το ωρϊριό μασ εύναι μεγαλύτερο από τον Μϋςο Όρο των χωρών τησ Ε.Ε. (η δε 

αντιςτούχιςη του με τισ αποδοχϋσ μασ εύναι τραγικό) ενώ εύναι πολύ νωπό  

(καλοκαύρι 2016) η αύξηςη ωραρύου που επιβλόθηκε ςτισ – ςτουσ ςυναδϋλφουσ 

νηπιαγωγούσ. Αναφϋραμε, επύςησ, την απαρϊδεκτη αντιμετώπιςη από πλευρϊσ 

ωραρύου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών τησ Π.Ε. (των οπούων ο φόρτοσ 

γραφειοκρατικόσ εργαςύασ εύναι εξαιρετικϊ μεγϊλοσ) ςε ςχϋςη όχι μόνο με τουσ 

ςυναδϋλφουσ τησ Δ.Ε. αλλϊ, κυρύωσ, με τισ δυςχϋρειεσ που επιφϋρει ςτην 

ϊςκηςη του παιδαγωγικού τουσ ϋργου. Οποιαδόποτε, επομϋνωσ, κύνηςη για 

αύξηςη του ωραρύου θα αποτελϋςει για τον κλϊδο αιτύα πολϋμου. 

     Σχετικϊ με τον αριθμό των μαθητών ανϊ τμόμα, ο αριθμόσ των 25 παιδιών 

εύναι, με βϊςη τισ ςυνθόκεσ που επικρατούν ςτο ελληνικό ςχολεύο και τισ 

παιδαγωγικϋσ ανϊγκεσ, εξαιρετικϊ υψηλόσ. Οι λογιςτικού τύπου και απλοώκϋσ 

αναλύςεισ που αγνοούν ηθελημϋνα την ιδιομορφύα των νηςιών και των 

δυςπρόςιτων περιοχών, εμφανύζοντασ μια ψευδό εικόνα του αριθμού των 

μαθητών ανϊ τμόμα, εύναι  απαρϊδεκτεσ κι ϋχουν ςυγκεκριμϋνη ςτόχευςη.  Το 

αύτημϊ μασ για 20 μαθητϋσ ςτα τμόματα του Δημοτικού ςχολεύου και 15 ςτου 

Νηπιαγωγεύου εύναι απόλυτα τεκμηριωμϋνο παιδαγωγικϊ. Θυμύζουμε ότι ο 

ύδιοσ ο πρωθυπουργόσ, κατϊ την επύςκεψό του τον περαςμϋνο Μϊιο ςτο 

Υπουργεύο Παιδεύασ, εύχε δεςμευτεύ για 22, ϋςτω,  μαθητϋσ ανϊ τμόμα ςε βϊθοσ 

τριετύασ. 

     Για την αξιολόγηςη οι θϋςεισ του κλϊδου ϋχουν διατυπωθεύ επανειλημμϋνα 

και εύναι γνωςτϋσ. Η κυβϋρνηςη ϋχει δεςμευτεύ για κατϊργηςη του θεςμικού 

πλαιςύου τησ αξιολόγηςησ – χειραγώγηςησ (κϊτι που ακόμη δεν ϋχει κϊνει) ενώ 

ο κ. Υπουργόσ ϋχει δεςμευτεύ για μη εφαρμογό ατομικόσ αξιολόγηςησ των 

εκπαιδευτικών. Η Δ.Ο.Ε. απαιτεύ την τόρηςη των δεςμεύςεων.   

     Ο κ. Γαβρόγλου επιβεβαύωςε τα περύ αςφυκτικόσ πύεςησ των «θεςμών», των 

οπούων οι απαιτόςεισ  εύναι προςανατολιςμϋνεσ ςτο πνεύμα του υφιςτϊμενου 

μνημονύου, των εκθϋςεων και των «καλών πρακτικών» του Ο.Ο.Σ.Α. 

     Σε ςχϋςη με το ωρϊριο απϊντηςε ότι «η πολιτικό τησ κυβϋρνηςησ εύναι να 

μην αυξηθεύ το ωρϊριο εργαςύασ». Εύπε ότι ο αριθμόσ των 25 μαθητών ανϊ 

τμόμα ϋχει «κλειδώςει» με βϊςη τα όςα ορύζονται ςτο Π.Δ. 79/2017, ενώ για την 

αξιολόγηςη επανϋλαβε ότι εύναι ενϊντιοσ ςτην ατομικό αξιολόγηςη των 

εκπαιδευτικών. 

     Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εκτιμϊ ότι η ςυζότηςη για τα παραπϊνω ζητόματα θα 

ςυνεχιςτεύ (ϊλλωςτε το βρϊδυ τησ Παραςκευόσ ο Κ. Γαβρόγλου επρόκειτο να 

ςυναντηθεύ και πϊλι με τουσ εκπροςώπουσ των «θεςμών») και, ςύγουρα, δεν 

ϋχει λόξει. Δεν υπϊρχουν περιθώρια εφηςυχαςμού καθώσ η κυβϋρνηςη ϋχει 

πολλϋσ φορϋσ υπαναχωρόςει ςε βαςικϋσ τησ δεςμεύςεισ.  



     Ο κλϊδοσ θα βρύςκεται ςε επαγρύπνηςη γιατύ εύναι ςύγουρο ότι θα γύνει 

προςπϊθεια επιβολόσ δυςμενών ρυθμύςεων. Πρϋπει να μασ βρουν δυναμικϊ 

απϋναντύ τουσ. 

 

Μόνιμοι διοριςμού - Δικαιώματα αναπληρωτών – προςλόψεισ αναπληρωτών 

για την παρϊλληλη ςτόριξη - υποχρεωτικϋσ υπερωρύεσ αναπληρωτών 

ολιγοθεςύων – βεβαιώςεισ αναπληρωτών για τη ςυμμετοχό τουσ ςτισ Γενικϋσ 

Συνελεύςεισ των Συλλόγων 

     Για μια ακόμη φορϊ ο κ. Υπουργόσ δεν όταν ςε θϋςη να απαντόςει ςτο 

αύτημα τησ Δ.Ο.Ε. για την ϊμεςη πραγματοπούηςη των χιλιϊδων μόνιμων 

διοριςμών που ϋχει ανϊγκη η εκπαύδευςη και να ανακοινώςει χρονοδιϊγραμμα 

και αριθμό μόνιμων διοριςμών. Φυςικό επόμενο να μην ανούγει ακόμη την 

κουβϋντα για ςύςτημα διοριςμών αλλϊ να ανακοινώνεται ςτο Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 

ότι οι προςλόψεισ αναπληρωτών και την επόμενη χρονιϊ θα 

πραγματοποιηθούν με το ιςχύον θεςμικό πλαύςιο. 

    Οι υπηρεςιακού παρϊγοντεσ, που όταν παρόντεσ, ανακούνωςαν πωσ μετϊ τισ 

τελευταύεσ προςλόψεισ αναπληρωτών ϋχει κλεύςει ο κύκλοσ προςλόψεων 

(εκτόσ, φυςικϊ, των ϋκτακτων αναγκών) ο οπούοσ, κατϊ το Υπουργεύο, εύναι 

μεγαλύτεροσ από τον αντύςτοιχο περςινό. Στην πύεςη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. να 

ανακοινωθεύ ο ςυνολικόσ αριθμόσ προςλόψεων (γενικόσ και ειδικόσ αγωγόσ) 

που αφορϊ την πρωτοβϊθμια, δεν υπόρξε δυνατότητα απϊντηςησ 

(δεςμεύτηκαν ότι θα μασ δώςουν τουσ ςχετικούσ πύνακεσ ςτο επόμενο χρονικό 

διϊςτημα).  

    Το Δ.Σ. τόνιςε ότι εκτιμϊ ότι υπϊρχει (με βϊςη τα όςα ςυζητόθηκαν ςτη 

ςυνϊντηςη του Αυγούςτου) ικανόσ αριθμόσ προςλόψεων που μπορεύ να 

διατεθεύ για την παρϊλληλη ςτόριξη όπου πραγματικϊ επικρατεύ χϊοσ, αφού η 

κατανομό γύνεται με απαρϊδεκτο τρόπο. Οι δυςλειτουργύεσ αποδόθηκαν από 

την πλευρϊ του Υπουργεύου ςτουσ κακούσ χειριςμούσ όςων εμπλϋκονται ςτη 

διαδικαςύα (ΚΕΔΔΥ, Σχ. Σύμβουλοι Ειδικόσ Αγωγόσ, Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ) 

ενώ θετικό απϊντηςη για επιπλϋον προςλόψεισ ςτην παρϊλληλη ςτόριξη δεν 

δόθηκε. 

    Καμύα θετικό απϊντηςη δεν υπόρξε και ςτο αύτημϊ μασ για δικαιώματα ςτουσ 

αναπληρωτϋσ ςυναδϋλφουσ μασ αντύςτοιχα των μονύμων. Η επύκληςη ςε 

διαφορετικό καθεςτώσ (ΙΚΑ κλπ.) δεν εύναι για το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςοβαρό και 

επαρκόσ απϊντηςη και απαιτούμε από το Υπουργεύο να εξετϊςει το ζότημα 

ϊμεςα και ςοβαρϊ. 



     Ο κ. Υπουργόσ διαβεβαύωςε το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ότι θα ρυθμιςτεύ το θϋμα τησ 

καταβολόσ των  (δεδουλευμϋνων αλλϊ και ςτη ςυνϋχεια) υποχρεωτικών 

υπερωριών ςτουσ αναπληρωτϋσ ςυναδϋλφουσ μασ που υπηρετούν ςε 

ολιγοθϋςια ςχολεύα. 

     Το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο του να ζητούν οι Διευθύνςεισ 

Εκπαύδευςησ από τουσ πρωτοβϊθμιουσ Συλλόγουσ βεβαιώςεισ για τη 

ςυμμετοχό των αναπληρωτών ΕΣΠΑ ςτισ Γενικϋσ Συνελεύςεισ αποδόθηκε, από 

την πλευρϊ του Υπουργεύου, ςε «ατυχεύσ» πρωτοβουλύεσ κϊποιων Διευθυντών 

Εκπαύδευςησ που επιδεικνύουν υπερβϊλλοντα ζόλο. Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ 

τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών όλησ τησ χώρασ να αρνούνται την ϋκδοςη 

βεβαιώςεων και, φυςικϊ, την παρϊδοςη καταςτϊςεων ςυμμετοχόσ ςτισ Γ.Σ. 

ςτισ Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ. Οι διαδικαςύεσ του ςυνδικϊτου δεν υπόκεινται 

ςτη δικαιοδοςύα τησ διούκηςησ. 

 

Οργανικϋσ θϋςεισ εκπαιδευτικών ειδικοτότων 

    Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋθεςε για μια ακόμη φορϊ το ζότημα. Η απϊντηςη που 

δόθηκε από την πλευρϊ του Υπουργεύου, όταν ότι η απόδοςη οργανικών 

θϋςεων ςε ςχολικϋσ μονϊδεσ πρόκειται να γύνει. Για τισ περιςςότερεσ 

ειδικότητεσ υπϊρχει ετοιμότητα αλλϊ αναζητεύται ακόμη η πιο πρόςφορη λύςη 

για τουσ ςυναδϋλφουσ τησ Γαλλικόσ και Γερμανικόσ Γλώςςασ. 

   Το Δ.Σ. τησ ΔΟ.Ε. θα επανϋλθει, απαιτώντασ ςυγκεκριμϋνεσ και ταχύτερεσ 

κινόςεισ από την πολιτικό ηγεςύα ώςτε να μπει τϋλοσ ςτην ατϋρμονη 

ταλαιπωρύα των ςυναδϋλφων μασ. 

 

Σχολικϊ γεύματα 

      Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋθεςε όλα τα προβλόματα που παρουςιϊζονται ςτην 

υλοπούηςη αυτόσ τησ προςπϊθειασ και ξεκαθϊριςε ότι ςε καμύα περύπτωςη οι 

εκπαιδευτικού δεν αναλαμβϊνουν την ευθύνη του ποιοτικού ελϋγχου των 

γευμϊτων. Η ςυζότηςη που ακολούθηςε επιβεβαύωςε, αν μη τι ϊλλο, την 

ορθότητα τησ ςτϊςησ που ϋχουμε υιοθετόςει και την οπούα καλούμε τουσ 

ςυναδϋλφουσ να υιοθετόςουν. 

 

 

 



Σχϋδιο για τισ υποςτηρικτικϋσ δομϋσ 

     Θϋςαμε υπόψη τησ πολιτικόσ ηγεςύασ ςειρϊ προβληματιςμών ςχετικϊ με το 

αςαφϋσ και ελλιπϋςτατο ςχϋδιο το οπούο ϋχει παρουςιαςτεύ από το Υπουργεύο. 

Οι διευκρινόςεισ που δόθηκαν ςύγουρα δεν εύναι επαρκεύσ και δεν ικανοποιούν 

το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. το οπούο θα ςυνεδριϊςει το επόμενο διϊςτημα και θα 

προχωρόςει ςε ανακούνωςη επύ του θϋματοσ. 

 

Αναμοριοδότηςη ςχολικών μονϊδων 

    Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋθεςε το ζότημα τησ αναμοριοδότηςησ των ςχολικών 

μονϊδων για το οπούο ενώ ϋγινε ϋνασ ευρύσ κύκλοσ ςυζητόςεων τηρεύται από 

την πλευρϊ του Υπουργεύου ςιγό. 

    Η απϊντηςη που δόθηκε εύναι ότι ςτο αμϋςωσ επόμενο χρονικό διϊςτημα θα 

ανακοινωθεύ ςχϋδιο ςτο ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ ενώ πρόκειται να δοθεύ, για 

ςυζότηςη, ςτισ εκπαιδευτικϋσ ομοςπονδύεσ και ςχϋδιο για τισ υπηρεςιακϋσ 

μεταβολϋσ των εκπαιδευτικών. 

 

Ελευθερύα ϊςκηςησ ςυνδικαλιςτικόσ δρϊςησ 

     Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εξϋφραςε την ϋντονη διαμαρτυρύα του για υπηρεςιακό 

ϋγγραφο του Υπουργεύου με το οπούο, εςφαλμϋνα, εμφανύζεται ότι το θϋμα τησ 

διευκόλυνςησ τησ ϊςκηςησ τησ ςυνδικαλιςτικόσ δρϊςησ των εκλεγμϋνων 

μελών ςτα Δ.Σ. ρυθμύζεται αποκλειςτικϊ από τισ διατϊξεισ του Ν.4472/2017. Η 

απαρϊδεκτη και εκτόσ νομικού πλαιςύου αυτό απϊντηςη «αγνοεύ» τόςο την 

ςχετικό εγκύκλιο με αρ.οικ.24135/458/25.05.2017 (ΑΔΑ:7ΓΥΩ465Θ1Ω-ΚΒΓ) του 

Υπουργεύου Εργαςύασ επύ του ςυγκεκριμϋνου ζητόματοσ όςο και την με αριθμό 

8/5-10-2017 ομόφωνη απόφαςη τησ Πρωτοβϊθμιασ Επιτροπόσ προςταςύασ 

ςυνδικαλιςτικών δικαιωμϊτων του Πρωτοδικεύου Αθηνών, από την οπούα 

προκύπτει κατηγορηματικϊ ότι οι ςυνδικαλιςτικϋσ ϊδειεσ ςτο Δημόςιο εύναι με 

αποδοχϋσ. 

    Ο κ. Υπουργόσ δεςμεύτηκε ότι θα υπϊρξουν ϊμεςα κινόςεισ  αποκατϊςταςησ 

από την πλευρϊ του Υπουργεύου.  

    Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εκτιμϊ ότι η ςυνϊντηςη δεν μπορεύ να θεωρηθεύ ότι, 

ςυνολικϊ, απϋδωςε θετικϊ αποτελϋςματα αφού για μια ςειρϊ εξαιρετικϊ 

ςοβαρών ζητημϊτων (μόνιμοι διοριςμού, δικαιώματα αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών κλπ.) δεν υπόρξε ικανοπούηςη των αιτημϊτων μασ. Με ιδιαύτερη 

ανηςυχύα θα παρακολουθούμε την εξϋλιξη των απαιτόςεων (όπωσ 



εμφανύζεται) των «θεςμών» για τα ζητόματα του ωραρύου, του αριθμού των 

μαθητών ανϊ τμόμα και την εφαρμογό τησ αξιολόγηςησ, με δεδομϋνεσ και τισ 

δεςμεύςεισ για τα ςυγκεκριμϋνα θϋματα που ϋχει υπογρϊψει η κυβϋρνηςη με 

την δεύτερη αξιολόγηςη, καλώντασ τον κλϊδο ςε αγωνιςτικό ετοιμότητα για 

ϊμεςη αντύδραςη ςτην όποια δυςμενό εξϋλιξη. 

    Σε ςχϋςη, τϋλοσ, με το ζότημα τησ θεςμοθϋτηςησ τησ δύχρονησ, δημόςιασ, 

δωρεϊν υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ ςτο δημόςιο 

νηπιαγωγεύο, οι θετικϋσ δεςμεύςεισ του κ. Υπουργού θα πρϋπει να 

αποτυπωθούν ςε νομοθϋτημα, ϊμεςα. Αυτό θα αποτελϋςει και το κρύςιμο 

κριτόριο.  

    Οι εκπαιδευτικού τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ θα ςυνεχύςουν να δύνουν 

καθημερινϊ τον αγώνα ςτα ςχολεύα και ςτισ αγωνιςτικϋσ κινητοποιόςεισ για 

την προϊςπιςη τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ. 

 

 

       

      

    

 

   

 


