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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ 

 
Αθήνοςν σιλιάδερ μαθηηέρ από λαϊκέρ οικογένειερ σωπίρ ηην απαπαίηηηη ενίζσςζη! 

Καηαπγούν ηην Ππόζθεηη Διδακηική Σηήπιξη! 
 

ε απάληεζε εξψηεζεο ζηε Βνπιή, ν Τπνπξγφο Παηδείαο αλαθνίλσζε φηη δεν θα ππαγμαηοποιηθεί για ηη 
θεηινή σπονιά η Ππόζθεηη Γιδακηική  ηήπιξη γηα Λχθεηα θαη ΔΠΑΛ δηφηη ην Τπνπξγείν δελ θαηάθεξε(!!) λα 
εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε ρξεκαηνδφηεζε απφ Κνηλνηηθά θνλδχιηα.  

Ζ θπβέξλεζε, φπσο είπε, επέιεμε λα πινπνηήζεη κφλν ην πξφγξακκα εληζρπηηθήο γηα ηα Γπκλάζηα. Ζ 
αιήζεηα φκσο είλαη φηη νχηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έδσζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο έλαξμεο ηε ζηηγκή 
πνπ βξηζθφκαζηε ζηελ κέζε ηεο ζρνιηθήο ρξνληά θαη πιεζηάδεη…ην Πάζρα.  

Σν Ννέκβξε ηνπ 2015 ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ απνθάζηζε ηελ επαλέλαξμε ησλ  παξαπάλσ 
πξνγξακκάησλ, φπνπ κε επζχλε ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο ΝΓ – ΠΑΟΚ δελ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 
πξνεγνχκελε ρξνληά. Η ανακοίνυζη για ηην επανέναπξη ζςνοδεύηηκε μάλιζηα από διάθοπερ κοπόνερ για 
ηην ενίζσςζη και ζηήπιξη μαθηηών πος πποέπσονηαι από εςαίζθηηα κοινυνικά ζηπώμαηα.  

 
Σο τέμα όμυρ έσει κονηά ποδάπια!! 

 
Οη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Κπβέξλεζεο – Δ.Δ. δελ ρσξάλε ηελ πινπνίεζε νχηε θαλ ζηνηρεησδψλ κέηξσλ γηα ηε 

ζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο. 
Ζ θνξντδία θαη εκπαηγκφο δειαδή δελ έρνπλ ηέινο. Ζ θπβέξλεζε ζηελ πξάμε αθπξψλεη ην κέηξν απηφ 

εληζρχνληαο αθφκα πην πνιχ ηε καζεηηθή δηαξξνή θαη ηνπο ηαμηθνχο θξαγκνχο ζηελ παηδεία.  
Σε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ππάξρνπλ αθφκε θαη ζήκεξα παλειιαδηθά πεξίπνπ 3000 θελά εθπαηδεπηηθψλ θαη 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη αζθπθηηθή  θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία.    
Ο εμπαιγμόρ ηηρ κςβέπνηζηρ δεν έσει όπιο! Όηαλ ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ήηαλ ζηελ αληηπνιίηεπζε  είρε 

βγεη ζηα «θάγθεια» θαη ππνζρφηαλ εληζρπηηθή θαη ΠΓ απφ ην επηέκβξε. Σψξα σο θπβέξλεζε αθπξψλνπλ ηελ 
ΠΓ γηα ηελ νπνία κάιηζηα είραλ ππνζρεζεί ρηιηάδεο δηνξηζκνχο εθπαηδεπηηθψλ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη απφ ην 
θεηηλφ πξνυπνινγηζκφ δελ πξνβιέπεηαη γηα ην 2016 θακία πξφζιεςε κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα 
ππάξμνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ηφζν γηα  ηελ ζηήξημε θαη ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία αιιά θαη ηελ θάιπςε ησλ 
θελψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ζπληαμηνδφηεζε εθπαηδεπηηθψλ.   

 
Απαιηούμε εδώ και ηώπα:  
 

 Να μεθηλήζεη άκεζα ε Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία θαη ε Π.Γ.. ζε φιε ηε ρψξα. 

 Ζ Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία θαη ε Π.Γ. λα ρξεκαηνδνηεζνχλ πιήξσο απφ ηνλ θξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

 Να εμαζθαιηζηνχλ νη απαξαίηεηνη κφληκνη θαζεγεηέο ψζηε ηελ επφκελε ρξνληά ε Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία 
θαη ε Π.Γ. λα μεθηλήζνπλ κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.  

 Μφληκνπο δηνξηζκνχο πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο 
ρξνληά. 

 

 
Καλούμε Ομοζπονδία, Ενώζειρ  και Σςλλόγοςρ Γονέων  να ζςμμεηέσοςν  ζηην 

εκδήλωζη διαμαπηςπίαρ ηην Τεηάπηη 17 Φεβποςαπίος 2016 ζηιρ 13.30 ζηο 
Υποςπγείο Παιδείαρ.  
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