
 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΟΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
  

Στο απώτερο μέλλον παραπέμπεται η καθιέρωση της Δίχρονης 
Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής! 

Ανάλγητη άρνηση να ανοίξει το ΟΠΣΥΔ! 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

"άνθρακες ο θησαυρός" στη συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με τον Υπ. Παιδείας, που έγινε σήμερα 
10/5 και αφορούσε την Προσχολική Αγωγή! Ο Υπ. Παιδείας, μία μέρα μετά τη συνάντησή του 
με τον Πρωθυπουργό, πιστός στην αντιεκπαιδευτική πολιτική Κυβέρνησης και ΕΕ, έδειξε 
αποφασισμένος να εφαρμόσει το παράλληλο του 4ου Μνημονίου μνημόνιο για την 
Παιδεία, γι' αυτό παρέπεμψε στο τέλος του επόμενου ...τριετούς (!) την καθιέρωση της 
Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής. Μοιάζει πολύ με το 1ετές, 2ετές και 3ετές 
πρόγραμμα των 20.000 διορισμών, που τελικά παραπέμφθηκαν στις καλένδες! 

Για τη στάση αυτή, αναδιπλωμένη από προηγούμενες που έκανε σε διάφορα ΜΜΕ για "λαϊκή 
κατανάλωση", επικαλέστηκε τις οικονομικές δυσκολίες (ξεχνώντας πόσα "αντίμετρα" δίνει και το 
4ο Μνημόνιο στους επιχειρηματίες), υπαρκτά προβλήματα υποδομών στα Νηπιαγωγεία (για τα οποία 
δεν πήρε κανένα μέτρο και η κυβέρνησή του και απ' ότι φαίνεται δεν προτίθεται να το κάνει) και 
τέλος ισχυρίστηκε ότι η κοινωνία δεν έχει πειστεί για την ανάγκη καθιέρωσής της και πρέπει να γίνει 
ζύμωση για να μην υπάρξουν "κρίσεις" και "συγκρούσεις", ενισχύοντας με τα λεγόμενά του τη 
βολική αλληλοφαγωμάρα που προωθούν διάφορα κέντρα (κυβέρνηση, ΚΕΔΕ, Δήμοι, ΠΟΕ-ΟΤΑ...)! 

Καμία και κανείς δεν πρέπει να "τσιμπήσει" στον αποπροσανατολισμό που επιχειρεί το 
Υπ. Παιδείας. Θέλει να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τσακίζει και τους 
εκπαιδευτικούς, μαζί με όλο το λαό, με το 4ο βάρβαρο Μνημόνιο, συνέχεια του 3ου μνημονίου που 
ψήφισε μαζί με ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι. Θέλουν να μας βάλουν να τσακωνόμαστε μεταξύ μας για να 
ξεχάσουμε ότι στα πλαίσια αυτής της πολιτικής δεν μπορεί να υπάρξει σύγχρονη δημόσια και 
δωρεάν Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά! 

Ταυτόχρονα, εντύπωση προκαλεί η ανάλγητη άρνηση της ηγεσίας του Υπ. Παιδείας να 
ανοίξει το ΟΠΣΥΔ για τους εκατοντάδες τελικά συναδέλφους αναπληρωτές που δεν πρόλαβαν να 
υποβάλουν αίτηση για ένταξή τους στους πίνακες αναπληρωτών! Δεν τους φτάνει που έζησαν για 
χρόνια την περιφορά ανά την Ελλάδα και την ελαστική εργασία, του χρόνου κινδυνεύουν να μείνουν 
εντελώς άνεργοι με ό,τι αυτό σημαίνει για τους ίδιους και τις τσακισμένες οικογένειές τους! Η 
επίκληση τεχνικών και άλλων περιορισμών από τον ΑΣΕΠ δε στέκουν και απαιτούμε από την 
κυβέρνηση και το Υπ. Παιδείας να ανοίξουν τώρα το σύστημα και να δώσουν τέλος στην 
ομηρία και απελπισία των συναδέλφων! 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

αυτή η αντιλαϊκή αντιεκπαιδευτική πολιτική ένα μόνο δρόμο φοβάται, την οργανωμένη μέσα από τα 
σωματεία μας αντεπίθεσή μας! Απαντάμε με μαζική συμμετοχή στην Πανεργατική Απεργία 
17 Μάη και στις κατά τόπους Συγκεντρώσεις του ταξικού κινήματος, στην Αθήνα 10 π.μ. 
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης! Ψηφίζουμε Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών στις εκλογές 
των ΣΥΛΛΟΓΩΝ για αντιπροσώπους στην 86η Γ.Σ. της ΔΟΕ, για να αλλάξουμε τους συσχετισμούς 
και να έχουμε Ομοσπονδία όπλο στα χέρια μας και όχι κυβερνητικό συνέταιρο. 

Αθήνα, 10/5/2017 


