
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σχετικά με το Πολυνομοςχζδιο για τθν Παιδεία 

 

Η Π.Α.Σ.Κ. εκπαιδευτικών Π.Ε., εκφράηει τθν κατθγορθματικι τθσ αντίκεςθ ςτισ 

διατάξεισ του Πολυνομοςχεδίου για την Παιδεία, που είδαν το φωσ τησ δημοςιότητασ το 

Σαββατοκφριακο, μζςω του τφπου. Είναι πζρα για πζρα αντιδεοντολογικό να δημοςιεφεται το 

Πολυνομοςχζδιο ςτον τφπο, πριν αυτό δοθεί ςτουσ φορείσ τησ Εκπαίδευςησ, όπωσ είχε 

δεςμευθεί η Υπουργόσ Παιδείασ. 

Η πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ ,όχι  μόνο δεν ζκανε αποδεκτι καμία από 

τισ προτάςεισ  που ο κλάδοσ  κατζκεςε  ςτθ ςυνάντθςθ  τθσ 15θσ του Απρίλθ, αλλά  άλλαξε  

προσ  το  χειρότερο  ςυγκεκριμζνεσ  διατάξεισ  του  πολυνομοςχεδίου. 

Ωσ  παράταξη  είχαμε  τονίςει  από  τισ  12  του  Νοζμβρη  2009  ότι  το  ςφςτθμα  

διοριςμοφ  ςτθν  Π. Ε.  ( 60%  ΑΣΕΠ – 40%  ενιαίοσ πίνακασ )  είναι  αντικειμενικό – αδιάβλθτο  

και  γιϋ αυτό  αδιαπραγμάτευτο. Η  τιμωρητική, τριετήσ,  παραμονή του νεοδιόριςτου  ςτην  

οργανική  του  θζςη ,  ο  θεςμόσ  του  δόκιμου  εκπαιδευτικοφ  όπωσ  ειςάγεται  , η  παραμονή 

όλων των εκπαιδευτικών επί  διετία  ςτην  οργανική τουσ θζςη , προκειμζνου  να  θεμελιώςουν  

δικαίωμα  μετάθεςησ  κ.λ.π  είναι  διατάξεισ  που  μασ  βρίςκουν  κατθγορθματικά  αντίκετουσ. 

Είναι  απορίασ  άξιο  για  ποιο  λόγο  η  πολιτική  ηγεςία  του     Υπουργείου  Παιδείασ  

αποφάςιςε  τη  ςφγκρουςη  με  τον  εκπαιδευτικό  κόςμο (είναι πρωτοφανέσ το κλίμα θυμοφ, 

οργήσ και αγανάκτηςησ που επικρατεί ςτα Σχολεία)  τη  ςτιγμή  που  οι  περιςςότερεσ  από  τισ  

διατάξεισ  του  Πολυνομοςχεδίου υπήρχαν  ςτο ν. 2525/97 και καταργήθηκαν φςτερα από 

αγώνεσ του κλάδου. 

Η Π.Α.Σ.Κ. Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. δθλϊνει πωσ, όπωσ ζπραξε και ςτο παρελκόν ζτςι και 

τϊρα, κα είναι ςτθν πρωτοπορία των αγϊνων του κλάδου για να μθν ψθφιςτοφν αυτζσ οι 

ρυκμίςεισ. 

 Καλοφμε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ να πάρουν μαηικά  μζροσ ςτισ απεργιακζσ 

κινθτοποιιςεισ και ςτα ςυλλαλθτιρια τθσ 27θσ του Απρίλθ, τθσ 1θσ  του Μάθ και  τθσ 4θ 

του Μάθ. 

 Καλοφμε, επίςθσ, τουσ ςυναδζλφουσ μόνιμουσ, αναπλθρωτζσ και ωρομιςκίουσ να 

πάρουν μαηικά μζροσ ςτισ Γ.Σ. που γίνονται αυτό το διάςτθμα για τθ ςυνζχιςθ των 

αγϊνων του κλάδου. 

Αθήνα 26 Απρίλη 2010 

 

Από την Π.Α.Σ.Κ. 


