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ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την επίθεση των κυβέρνησης
στην εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς
μέσα από τις πρόσφατες τροπολογίες.
Σε συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΟΕ το πρωί της Δευτέρας 18/4, αποφασίστηκε κινητοποίηση
στο Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 21/4 με τρίωρη στάση εργασίας 11-2 και με
δυνατότητα επέκτασης της τρίωρης στάσης σε άλλες 3 ώρες. Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Ενημέρωση για τη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας στις 15/4
και τις κινητοποιήσεις της επόμενης εβδομάδας
Την Παρασκευή 15/4 έγινε μια μεγάλη και μαχητική πανελλαδική κινητοποίηση αναπληρωτών και
μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγών έξω από το
Υπουργείο Παιδείας καθώς και πολλές κινητοποιήσεις ανά την Ελλάδα. Η απαίτηση της κινητοποίησης
ήταν σαφής: Να αποσυρθεί η απαράδεκτη διάταξη δήθεν πρόσληψης των αναπληρωτών, που στέλνει
τους αναπληρωτές στην ανεργία. Να αποσυρθεί η απαράδεκτη ρύθμιση για τα Νηπιαγωγεία.
Κατάργηση του ν.3848/2010 της Διαμαντοπούλου. Μόνιμοι, μαζικοί διορισμοί και κονδύλια για τις
πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Όχι σε συγχωνεύσεις, καταργήσεις τμημάτων, σχολείων,
νηπιαγωγείων, γενικής και τεχνικής παιδείας, τμημάτων ένταξης, όχι στην κινητικότητα και την αύξηση
ωραρίου. Κανείς δεν περισσεύει από τη δημόσια και δωρεάν παιδεία.
Στην αρχή της συγκέντρωσης, μπήκε στο Υπουργείο μια μεγάλη αντιπροσωπεία (πάνω από 50 άτομα),
από ΔΣ ΟΛΜΕ-ΔΟΕ, από ΔΣ Συλλόγων και ΕΛΜΕ, από το Συντονιστικό Νηπιαγωγών και από εκπροσώπους
αναπληρωτών.
Τι απαντήσεις που δόθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας είναι οι παρακάτω:
1. Για το αίτημα απόσυρσης της διάταξης για τις φετινές προσλήψεις αναπληρωτών:
Απέδωσε στις προηγούμενες κυβερνήσεις και στην άκρως προβληματική εφαρμογή της
νομοθεσίας προσλήψεων εκπαιδευτικών τα τελευταία 15 χρόνια (μετά την Αναθεώρηση του

Συντάγματος), τη σημερινή κατάσταση και τον κατακερματισμό των αναπληρωτών σε ομάδες
διαφορετικών και πολλές φορές αντικρουόμενων συμφερόντων, που έχουν οδηγήσει και σε
δικαστικές διαμάχες μεταξύ τους.
Δικαιολόγησε πάλι την πολιτική του επιλογή πίσω από νομικούς όρους, λέγοντας ότι τα χέρια του
είναι δεμένα και η πρότασή του υποχρεωτικά πρέπει να κατέβει τώρα (προκειμένου να προλάβουν
να συνταχθούν οι πίνακες για πρώτη φορά από τον ΑΣΕΠ και όχι το υπουργείο παιδείας και να
έχουμε αναπληρωτές το Σεπτέμβρη). Ανέφερε ότι με βάση τις δικαστικές αποφάσεις αν κάποιος
έχει προϋπηρεσία χ μόρια ο επιτυχών του ΑΣΕΠ πρέπει να έχει χ+1 μόρια, αφού:


Η 527/2015 ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ, με ψήφους 29-0) η οποία ορίζει ότι: Από
το 2003 κι εξής, και μετά το πέρας του μεταβατικού σταδίου των πέντε (5) ετών που είχε δοθεί - οι
διορισμοί έπρεπε να γίνονται 100% από τον πίνακα επιτυχόντων του ΑΣΕΠ και κάθε άλλος
διορισμός πλην ΑΣΕΠ (από τον ενιαίο το 40%, 30μηνο, 24μηνο) κρίνεται αντισυνταγματικός.



Η 4303/2015 συμπληρώνει την 527/2015 και δηλώνεται ρητά ότι το πάγιο σύστημα διορισμών και
προσλήψεων είναι τα άρθρα 1-3 ν. 3848/2010 τόσο για το διορισμό σε μόνιμες θέσεις όσο και για
την πρόσληψή αναπληρωτών ή ωρομισθίων. Αντίθετα, το υπάρχον σύστημα διορισμού
αναπληρωτών κρίνεται συνταγματικά ανεκτό με καταληκτικό σημείο «…έως και το τρέχον
σχολικό έτος 2015-2016…». Οι προσλήψεις αναπληρωτών πρέπει να έχουν ως ελάχιστο κριτήριο
και προϋπόθεση τη συμμετοχή των αναπληρωτών στους γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.
Άρα δε θα δεχτεί τίποτε άλλο (το σχέδιο νόμου της ΟΛΜΕ, τους 84 μήνες προϋπηρεσία κλπ), απλά
ψάχνει να βρει έναν τρόπο για να μετρήσει και λίγο τα δυσπρόσιτα, γιατί το θεωρεί αδικία, αλλά
πάντως αυτή η μοριοδότηση σε καμιά περίπτωση δε θα τους φέρνει σε καλύτερη σειρά από όσους
έχουν ΑΣΕΠ.

2. Για την κατάργηση του ν. 3848/ 2010
Τώρα θα τον εφαρμόσει, μελλοντικά θα τον καταργήσει… με ένα συνολικό διαφορετικό πλαίσιο.
Ισχυρίστηκε ακόμα ότι ήδη έχει καταργήσει πλευρές του, όπως την τιμωρητική αξιολόγηση και ότι
θα φέρει κάτι τελείως διαφορετικό που θα αφορά την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας συνολικά.

3. Για τον αριθμό μόνιμων διορισμών και προσλήψεων και τα απαραίτητα κονδύλια
Σχετικά με τους πολυδιαφημισμένους 20.000 διορισμούς σε βάθος τριετίας, ξαναείπε ότι
παραμένει κεντρική επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας, που όμως συνδέεται με τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης από τους «θεσμούς» και τον συνολικό αριθμό διορισμών που θα συμφωνηθεί για
όλο το δημόσιο. Μετά από πίεση, μίλησε γενικά για 20.000 συνολικά φέτος διορισμούς και
προσλήψεις σε όλη την εκπαίδευση, 10.000 μόνιμοι-10.000 αναπληρωτές (έτσι δήλωσε μια πρώτη
μείωση περίπου 3.000 προσλήψεων, αφού φέτος προσλήφθηκαν περίπου 23.000 αναπληρωτές)
Παραδέχθηκε ότι δε θα καλυφθούν τα πραγματικά κενά –αφού συνεχίζουν να υπάρχουν 3.800 στο
κλείσιμο της χρονιάς -με τα δικά τους στοιχεία- χωρίς να υπολογίζονται οι νέες συνταξιοδοτήσεις.
Οι 10.000 διορισμοί βέβαια είναι στον αέρα, αφού ακόμη και σήμερα δεν έχει εγκριθεί τίποτα και
για τους αναπληρωτές μίλησε για 10.000 «θέσεις» και όχι άτομα «μπερδεύοντας» τι αυτό
σημαίνει. Καμιά δέσμευση δεν υπήρξε και για συγκεκριμένα κονδύλια, μόνο γενική αναφορά σε
προσλήψεις από ΕΣΠΑ και από κρατικό προϋπολογισμό.

4. Για τη διάταξη που κλείνει νηπιαγωγεία και τις αλλαγές στα ΤΕΕ:
-

Για τα νηπιαγωγεία και διάταξη που έχει κατατεθεί και αυξάνει τον αριθμό των νηπίων από 7
σε 14 ως ελάχιστου αριθμού για τη δημιουργία τμήματος στα αστικά κέντρα και αυτό σημαίνει
το κλείσιμο τμημάτων και νηπιαγωγείων, απάντησε ότι αυτό δεν το αλλάζει. Ισχυρίστηκε ότι δε
θα κλείσει νηπιαγωγεία και συμπλήρωσε ότι μπορεί να αλλάξει η δυναμικότητά τους. Δηλαδή,
ενδεχομένως να συγχωνεύσει ή να τα "κλείσει" λειτουργικά, χωρίς να τα καταργήσει! Καμιά
εξήγηση δεν έδωσε στο γιατί αφού δε θέλει να κλείσουν νηπιαγωγεία γιατί επιμένει στην
τροπολογία - ποια η αξία της...;
Πρόκειται για καθαρή υποκρισία! Είναι γνωστό στο Υπουργείο ότι στην επικράτεια, για τη
σχολική χρονιά που διανύουμε 1144 Νηπιαγωγεία –συμπεριλαμβανομένων των 254
δυσπρόσιτων ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία της ειδικής αγωγής- έχουν 14 ή
λιγότερα παιδιά και σύμφωνα με το νέο νόμο βρίσκονται υπό καθεστώς κατάργησης ή
συγχώνευσης. Τα Νηπιαγωγεία αυτά είναι οργανικά ή λειτουργικά μονοθέσια και με την
ψήφιση του σχεδίου νόμου, στην πλειονότητά τους, θα σβήσουν από το σχολικό χάρτη.

-

Για τις αλλαγές στην ΤΕΕ και καταργήσεις τμημάτων ειδικότητας στη Β Λυκείου, άρα τη
δημιουργία «πλεοναζόντων» καθηγητών, είπε ότι θα μετακινηθούν κάπου και θα βρει κάτι να
κάνουν

5. Για τα ζητήματα ωραρίου που προκύπτουν από μείωση προσλήψεων
Για το ωράριο των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι δε θα αυξηθεί αλλά στην επιμονή αν εννοεί και τον
εργασιακό και τον διδακτικό χρόνο δεν απάντησε.

Στις 5 μμ της ίδιας ημέρας, πραγματοποιήθηκε Συνέλευση Αναπληρωτών.
Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε, στο αμφιθέατρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Αθήνας. Στο
κάλεσμα για συνέλευση του Συντονιστικού Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών
ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν συνάδελφοι από Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Ευρυτανία,
Κρήτη, Πελοπόννησο, Έβρο, εκπρόσωποι πρωτοβάθμιων σωματείων (Π.Ε. και Δ.Ε.) της
Αττικής, των Μολάων, του Ηρακλείου, του Έβρου και η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών.
Η ενημέρωση από τη συνάντηση (με βάση την ανακοίνωση της Συνέλευσης Αγώνα) ήταν η
παρακάτω:
«Η συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας ήταν αποκαλυπτική. Ο Υπουργός δήλωσε ωμά και κυνικά ότι
δεν πρόκειται να αποσύρει τις επίμαχες τροπολογίες και μάλιστα προτίθεται να τις καταθέσει στη
Βουλή την επόμενη εβδομάδα! Την ίδια στιγμή όχι μόνο δεν παίρνει τίποτε πίσω, αλλά μετά από
επίμονη δική μας παρέμβαση να τοποθετηθεί ανοιχτά για το σύνολο του αριθμού διορισμών και
προσλήψεων αλλά και το χρονοδιάγραμμα που πρόκειται να ακολουθήσει το Υπουργείο Παιδείας, μας
ανακοίνωσε ευθέως χιλιάδες απολύσεις συναδέλφων. Την ίδια στιγμή ουδέποτε απάντησε
συγκεκριμένα για το ύψος των πιστώσεων για μόνιμους διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών.
Πιο συγκεκριμένα, αφού για ακόμη μία φορά αναφέρθηκε στους 20.000 μόνιμους διορισμούς σε βάθος
τριετίας, αν το επιτρέψουν Θεσμοί, ΕΕ, ΔΝΤ και αξιολόγηση, μετά από πίεση, τελικά αποκάλυψε τις
πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Το Υπουργείο θα προχωρήσει την επόμενη
χρονιά σε 20.000 συνολικά διορισμούς και προσλήψεις σε Π.Ε. και Δ.Ε.! Ταυτόχρονα ανέφερε ότι οι

προσλήψεις θα αφορούν θέσεις κι όχι πρόσωπα, ανοίγοντας το δρόμο για αύξηση των προσλήψεων με
βάση τις ώρες και τους ανθρωπομήνες κι όχι πλήρους ωραρίου.
ΚΑΙ ΕΔΩ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΕΥΛΟΓΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΜΕΙΛΙΚΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
•
Με δεδομένο ότι φέτος έγιναν πάνω από 23.000 προσλήψεις, αυτό αυτόματα σημαίνει
τουλάχιστον 3.000 λιγότερους αναπληρωτές το Σεπτέμβρη...
•
Με δεδομένο ότι η χρονιά κλείνει με πάνω από 3.500 κενά, και αν υπολογίσουμε και τις φετινές
συνταξιοδοτήσεις, ο αριθμός μεγαλώνει...
•
Με δεδομένο ότι η «μελέτη» που αφορά τους μόνιμους διορισμούς-10.000 για το 2016-δεν αφορά
πιστώσεις για προσλήψεις αναπληρωτών ….
•
Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πρόταση για σύστημα μόνιμων διορισμών (ούτε πρόβλεψη στον
κρατικό προϋπολογισμό), καθώς όπως μας δήλωσε προτεραιότητα τους είναι η αλλαγή του συστήματος
πρόσληψης αναπληρωτών...
Ποιος είναι ο αριθμός των προσλήψεων αναπληρωτών; Μήπως ούτε καν 10.000;
Την ίδια στιγμή αμείλικτο παραμένει το ερώτημα για το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία τη νέα
χρονιά. Η εξοικονόμηση πόρων στη βάση της μείωσης του κόστους αποτελεί την κεντρική επιλογή του
Υπουργείου και της Κυβέρνησης. Ο μειωμένος προϋπολογισμός για προσλήψεις, τα εξανεμισμένα
κονδύλια ΕΣΠΑ (υπόλοιπο 190εκ. μέχρι το 2020, την ώρα που μόνο για τη φετινή χρονιά αξιοποιήθηκαν
160 εκ.) και οι μηδενικοί διορισμοί διαπνέουν το σύνολο των τροπολογιών που κατατίθενται το τελευταίο
διάστημα, ή και προτάσεων που γίνονται, με τα οποία ολόκληρες δομές του δημόσιου σχολείου (η
προσχολική αγωγή, η ειδική αγωγή και μαθήματα ειδικοτήτων τόσο στην ΠΕ όσο και την ΔΕ) αλλά και
θέσεις εργασίας τίθενται υπό αμφισβήτηση και υποβάθμιση.
Η εξοικονόμηση προσωπικού θα περάσει μέσα από τις αθρόες συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων
στα νηπιαγωγεία, από την επέκταση της διδακτικής ώρας ή και του εργασιακού ωραρίου, από την
κατάργηση διδακτικών αντικειμένων, την πλήρη κατάργηση των ΕΑΕΠ και του ολοημέρου (όλα τα σχολεία
να σχολάνε στη 1.15), το πέρασμα των υποστηρικτικών δομών σε πόρους και χρηματοδότηση εκτός
υπουργείου παιδείας (άρα χειροτέρευση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών με 5μηνες
συμβάσεις κοινωφελών προγραμμάτων και voucher), την κατεδάφιση ειδικής αγωγής (κατάργηση
τμημάτων ένταξης και τέλος παράλληλης στήριξης, άνοιγμα για ιδιωτικοποίηση με χρήση κουπονιών).
Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όχι μόνο οι εργασιακές σχέσεις αναπληρωτών και μονίμων εκπαιδευτικών,
αλλά και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, θα πεταχτούν στον Καιάδα.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
1. Από τα σωματεία μας να κηρύξουν κυλιόμενες τρίωρες στάσεις εργασίας από τη Δευτέρα.
2. Τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ να κηρύξουν νέα 24ωρη απεργία την Πέμπτη (ή νωρίτερα αν κατατεθεί η
τροπολογία στη Βουλή) και πανελλαδική συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας.
3. Την Τρίτη σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα 1 μ. μ. ή σε κεντρικά σημεία άλλων πόλεων με πολύμορφες
δράσεις (μικροφωνικές, μοίρασμα κειμένων, παρεμβάσεις)
4. Σε συγκεντρώσεις την Τετάρτη στις 12μμ στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, εκεί όπου πρόκειται να βρουν
πεδίο εφαρμογής τα σχέδια του Υπουργείου για διάλυση των σχολείων και κόψιμο θέσεων εργασίας.

5. Να αποχωρήσουν άμεσα ΟΛΜΕ-ΔΟΕ από το στημένο κυβερνητικό μονόλογο που βαφτίζεται «εθνικός
διάλογος για την παιδεία» ρίχνοντας όλες τους τις δυνάμεις στην κινητοποίηση όλων των συναδέλφων για
μόνιμους μαζικούς διορισμούς, για την άμεση απόσυρση των κυβερνητικών τροπολογιών, για την
κατάργηση του ν. Διαμαντοπούλου, για αγώνα διαρκείας ενάντια στη βάρβαρη πολιτική κυβέρνησης-ΕΕΔΝΤ που κατεδαφίζει με το νομοσχέδιο-έκτρωμα την κοινωνική ασφάλιση και δρομολογεί ακόμη
μεγαλύτερη φορο-λεηλασία.»

Την Κυριακή στις 6μμ στα γραφεία της ΔΟΕ, έγινε Συνέλευση του
Συντονιστικού Νηπιαγωγών
Η ενημέρωση που έγινε είναι η παρακάτω:
«Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με τα ΔΣ της ΔΟΕ
και της ΟΛΜΕ, Νηπιαγωγούς και Αναπληρωτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη μαζική κινητοποίηση με
αίτημα την απόσυρση του σχεδίου διάταξης που αφορά στις προσλήψεις αναπληρωτών για τη σχολική
χρονιά 2016-2017 και της διάταξης του άρθρου 35 παρ.1 του κατατεθέντος νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» για τα Νηπιαγωγεία.
Σχετικά με την οργανικότητα των Νηπιαγωγείων η οποία αποτελούσε ένα από τα κεντρικά ζητήματα,
μιας και το εύρος της επικείμενης τροπολογίας αγγίζει πολλά επίπεδα της κοινωνίας- γονείς, νήπια,
αναπληρωτές, χαμηλότερο ποιοτικό επίπεδο εκπαίδευσης με 25-28 νήπια στην τάξη, ερήμωση της
επαρχίας, διάλυση του σχολείου της γειτονιάς, ακαριαίο χτύπημα στην λαϊκή οικογένεια -ο Υπουργός
δήλωσε με κυνικό τρόπο και κατηγορηματικά ότι δεν προτίθεται να αποσύρει τη διάταξη του άρθρου
35 για τα Νηπιαγωγεία επισημαίνοντας ότι η απόφασή του είναι τελεσίδικη και αποκλείοντας
οποιαδήποτε συζήτηση για το θέμα.
Επανέλαβε τη ‘’διαβεβαίωσή’’ του ότι κανένα Νηπιαγωγείο δεν θα κλείσει, χωρίς να μας εξηγήσει με
ποιο μαγικό τρόπο θα επιτευχθεί αυτό, καθώς δεν απάντησε στην ερώτηση με ποιο τρόπο η
συγκεκριμένη τροπολογία και με βάση ποια κοστολόγηση «η ρύθμιση αυτή ... θα συμβάλλει τα
μέγιστα σε ορθολογική κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού και εξοικονόμηση δαπανών.» (όπως
αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 35 παρ.1 της επίμαχης τροπολογίας).
Δεv υπήρξε, από την πλευρά του, καμία απολύτως πρόθεση να ακούσει ποιές θα είναι οι συνέπειες
αυτού του μέτρου για την αγωγή και εκπαίδευση των νηπίων α΄και β΄ηλικίας , για κάθε τοπική
κοινωνία, απομακρυσμένη ή δυσπρόσιτη, ημιαστική ή ακόμη και αστική και για το εργασιακό
καθεστώς χιλιάδων Νηπιαγωγών είτε μονίμων, που θα μετακινηθούν αναγκαστικά σε επίπεδο ακόμη
και περιφερειακής Διεύθυνσης, είτε αναπληρωτών που θα οδηγηθούν στην ανεργία.
Παράλληλα έγινε ολοφάνερο ότι η ενημέρωσή του για τα ζητήματα του Νηπιαγωγείου , όπως και του
συνόλου των προηγουμένων Υπουργών, είναι τραγικά ελλιπής.
Εκ των όσων είπε και από τη στάση του απέναντι σ΄ αυτό το πολύ σοβαρό θέμα συνάγεται ότι
υπάρχουν ειλημμένες αποφάσεις οι οποίες, έχουν ήδη δρομολογηθεί και οι οποίες θα επιφέρουν τη
μετάλλαξη του σημερινού Νηπιαγωγείου.
Συνάδελφοι,
Το Υπουργείο έχει κλείσει με το χειρότερο τρόπο τους διαύλους επικοινωνίας με τους Νηπιαγωγούς και
αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικά το κοινωνικό και πολιτικό κόστος αλλά και την ιστορική
ευθύνη για τη διάλυση των Νηπιαγωγείων, την εργασιακή επισφάλεια των Νηπιαγωγών και το
εκρηκτικό κλίμα που θα επικρατήσει στην κοινωνία.
ΕΜΕΙΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΔΕ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ




Απαιτούμε την απόσυρση της διάταξης για τα Νηπιαγωγεία του άρθρου 35&1 γιατί πραγματικά θα
επιφέρει πλήγμα στο Δημόσιο και Δωρεάν Νηπιαγωγείο.
Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο και Δωρεάν Νηπιαγωγείο ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»
Το ΔΣ της ΔΟΕ εξέδωσε την παρακάτω ενημέρωση:

Αθήνα 15/4/2016
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Μεγαλειώδης κινητοποίηση των εκπαιδευτικών ενάντια στη διάλυση του Δημόσιου Σχολείου –
Ανεργία αντί για διορισμούς προανήγγειλε ο υπουργός
Μεγαλειώδης με τη συμμετοχή χιλιάδων εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα ήταν η
συγκέντρωση που πραγματοποίησαν σήμερα 15/4/2016 στο Υπουργείο Παιδείας ΔΟΕ και ΟΛΜΕ.
Για μια κόμη φορά οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν υπό την «προστασία ΜΑΤ» και δεκάδων
αστυνομικών με πολιτικά. Το υπουργείο θύμιζε τις παλιές καλές εποχές «του νόμου και της τάξης».
Οι συγκεντρωμένοι έξω από το χώρο του Υπουργείου αλλά και η μεγάλη αντιπροσωπεία που
συμμετείχε στη συνάντηση με τον κ. Υπουργό έκαναν σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί αγωνίζονται για:
 Την υπεράσπιση του δημόσιου, δωρεάν σχολείου.
 Μαζικούς μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση για την κάλυψη όλων των αναγκών.
 Μόνιμο διορισμό όλων των αναπληρωτών που εργάζονται στην εκπαίδευση τώρα.
 Κατάργηση του Ν.3848/10.
 Απόσυρση των προτάσεων του Υπουργείου για το σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών, που
«ληστεύει» την προϋπηρεσία τους και απαξιώνει τα εργασιακά δικαιώματα που απορρέουν
από το πτυχίο τους.
 Απόσυρση των απαράδεκτων ρυθμίσεων για τον ελάχιστο αριθμό μαθητών στα νηπιαγωγεία
που διαλύουν το δημόσιο νηπιαγωγείο, καταργούν τμήματα, συγχωνεύουν νηπιαγωγεία.
 Κατάργηση την ελαστικής εργασίας.
Η συνάντηση με τον κ. Υπουργό πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντασης και αγανάκτησης. Τα
καίρια ζητήματα που έθεσαν οι εκπαιδευτικοί έμειναν αναπάντητα ενώ όσες απαντήσεις δόθηκαν
κινούνταν στα όρια του εμπαιγμού.
O Υπουργός, πιστός στις μνημονιακές δεσμεύσεις και στις πολιτικές της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ, με
πολύ κυνικό τρόπο, απάντησε ότι δεν αλλάζει το παραμικρό στο άρθρο για τα νηπιαγωγεία και ότι
θα το καταθέσει ως έχει.

Δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αποσύρει τη διάταξη για την πρόσληψη των αναπληρωτών
παρά τη συνολική αντίθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Στη συνάντηση ο υπουργός αποκάλυψε τον αριθμό των εκπαιδευτικών, αναπληρωτών και
μόνιμων, για το 2016. 20.000 θα είναι ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών που καλύψουν τα
κενά στην εκπαίδευση.
Από αυτούς, οι 10.000 θα είναι με μόνιμο διορισμό, αν το επιτρέψουν οι θεσμοί, και 10.000
αναπληρωτές. Έτσι κι αλλιώς, ανεργία προανήγγειλε ο Υπουργός μια που ο συνολικός αριθμός των
αναπληρωτών είναι σήμερα 23.000 περίπου. Άρα του χρόνου θα είναι λιγότεροι στο σύνολο κατά
3.000.
Τελικά, με αφορμή την ένταση που ο ίδιος ο Υπουργός δημιουργούσε με τον τρόπο με τον
οποίο χειριζόταν τα αγωνιώδη ερωτήματα των εκπαιδευτικών ο κ. Υπουργός αποχώρησε – τράπηκε
σε άτακτη φυγή γιατί γνώριζε πολύ καλά ότι απαντήσεις ουσιαστικές δεν υπήρχαν και ότι
μοναδικός γνώμονας της πολιτικής του Υπουργείου και της Κυβέρνησης είναι η πιστή εφαρμογή των
μνημονίων που οδηγεί στη διάλυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας και την εξαθλίωση των
εκπαιδευτικών.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και ο κλάδος θα απαντήσουν δυναμικά στην αντιεκπαιδευτική πολιτική του
Υπουργείου και των μνημονιακών πολιτικών κυβέρνησης Ε.Ε. Δ.Ν.Τ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Από τη Δ.Ο.Ε.

ΠEMΠΤΗ 21/4/2016
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΩΡΑ 12.00 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. μπροστά στην εμμονή του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στην
ψήφιση των αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων που:
 Δεν προβλέπουν, για μια ακόμη φορά, μόνιμους διορισμούς καταδικάζοντας χιλιάδες
εκπαιδευτικούς στην ανεργία.
 Ανατρέπουν τους πίνακες των αναπληρωτών, κλέβουν την προϋπηρεσία τους και απαξιώνουν το
πτυχίο και τα εργασιακά δικαιώματα που απορρέουν απ’αυτό.
 Οδηγούν σε κατάργηση εκατοντάδες τμήματα νηπιαγωγείων σε όλη τη χώρα και υποβαθμίζουν
τραγικά την προσχολική αγωγή.





Καλεί τους συνάδελφους να αντιδράσουν δυναμικά, αναδεικνύοντας τη βούληση του κλάδου
να μην περάσουν οι προτάσεις του Υπουργείου
Την Τετάρτη 20/4/2016 οι σύλλογοι εκπαιδευτικών σε όλη των χώρα πραγματοποιούν έκτακτες Γ.Σ.
όπου αναλύεται η επίθεση των κυβέρνησης έναντι της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών μέσα
από τις πρόσφατες ρυθμίσεις.
Την Πέμπτη 21/4/2016 στις 12 το μεσημέρι οργανώνουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο
Παιδείας. Την ίδια ώρα οι σύλλογοι εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα πραγματοποιούν ανάλογες
συγκεντρώσεις (έδρες περιφερειών, διευθύνσεις εκπαίδευσης)
Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων κηρύσσουμε 3ωρη στάση εργασίας
(11.00π.μ.-2.00μ.μ.) Οι τοπικοί σύλλογοι μπορούν να κηρύξουν ενισχυτικά, εάν είναι απαραίτητο,
διευκολυντικές στάσεις εργασίας (8.00.πμ.-11.00π.μ. ή 2.οομ.μ.-4.οομ.μ.) Καλούμε ιδιαίτερα, τους
συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. που βρίσκονται πιο κοντά στο λεκανοπέδιο να φροντίσουν για την
οργανωμένη μετακίνηση εκπαιδευτικών στη συγκέντρωση της Δ.Ο.Ε. στο Υπουργείο Παιδείας.
Όλο το επόμενο χρονικό διάστημα βρισκόμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα για συμμετοχή σε
νέες κινητοποιήσεις για τα εκπαιδευτικά ζητήματα αλλά και για την επικείμενη ψήφιση του
νομοσχεδίου που διαλύει το ασφαλιστικό σύστημα.
Συμμετέχουμε μαζικά και δυναμικά στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις και στη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας την Πέμπτη 21/4/2016.
Αγωνιζόμαστε – Διεκδικούμε:










Μαζικούς διορισμούς στην εκπαίδευση
Μόνιμο διορισμό όλων των αναπληρωτών τώρα
Κατάργηση του Ν.3848/10.
Άμεση απόσυρση του άρθρου 35 του Σχεδίου Νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση
Δεκατετράχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό
Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, δημόσια και δωρεάν για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 ετών με
αναλογία 1:15
Απόσυρση των προτάσεων του Υπουργείου για το σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών, που «ληστεύει» την
προϋπηρεσία τους και απαξιώνει τα εργασιακά δικαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο τους.
Απόσυρση των απαράδεκτων ρυθμίσεων για τον ελάχιστο αριθμό μαθητών στα νηπιαγωγεία που διαλύουν
το δημόσιο νηπιαγωγείο, καταργούν τμήματα, συγχωνεύουν νηπιαγωγεία.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και ο κλάδος απαντούν δυναμικά στην αντιεκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου και
των μνημονιακών πολιτικών κυβέρνησης Ε.Ε. Δ.Ν.Τ.
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ

