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Değerli meslektaşlar,
19 Temmuz Salı ve 4 Ağustos Perşembe günleri yönetim kurulunun aldığı kararlar
doğrultusunda başta Milli Eğitim bakanına, İktidar ve muhalefet milletvekillerine,
eğitimden sorumlu yetkili mercilere aşağıdaki istekleri göndermiştir.
İstekler iki dernek tarafından ortaklaşa gönderilmiştir.
Θέμα: «Αιτήματα Συλλόγων».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δασκάλων Μειονοτικών Σχολείων Ν. Ξάνθης Αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) και το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου Δασκάλων Αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης
(Ε.Π.Α.Θ.) Ν. Ροδόπης – Ν. Έβρου σε κοινή τακτική συνεδρίασή τους αποφάσισαν ομόφωνα να
απευθυνθούν σε εσάς για μία ακόμη φορά και να σας παρακαλέσουν για την προσωπική σας
παρέμβαση ώστε να επιλυθούν τα παρακάτω αιτήματά μας:
1. Να σταματήσουν οι αναστολές-καταργήσεις-συγχωνεύσεις Μειονοτικών Σχολείων στη
Θράκη, λόγω των ιδιαιτεροτήτων και ειδικών συνθηκών που επικρατούν, αλλά και διότι
αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι για το εκπαιδευτικό σύστημα στη Θράκη η μειονοτική
εκπαίδευση, συμβάλλοντας επίσης στην αντιμετώπιση της ανεργίας που βιώνουν και οι
Μουσουλμάνοι εκπαιδευτικοί στη Θράκη. Οι προηγούμενες αποφάσεις αναστολώνκαταργήσεων-συγχωνεύσεων Μειονοτικών Σχολείων από τους προκατόχους σας
αποσκοπούσαν στη συρρίκνωση των μειονοτικών δημοτικών σχολείων και τη μεγάλη μείωση
του μειονοτικού εκπαιδευτικού προσωπικού και κατά συνέπεια στην υποβάθμιση της
μειονοτικής εκπαίδευσης. Οι αποφάσεις αυτές, έχουν δημιουργήσει ήδη τεράστια
αναστάτωση στους γονείς των μαθητών, στην τοπική κοινωνία, αλλά και στους συλλόγους
μας. Κάθε περαιτέρω μείωση των Μειονοτικών Σχολείων σηματοδοτεί μια πορεία σύνθλιψης
της Μειονοτικής Εκπαίδευσης και της ερημοποίησης της υπαίθρου.
2. Άμεση μαζική πρόσληψη των αναπληρωτών Mειονοτικού Προγράμματος με την έναρξη της
νέας σχολικής περιόδου (πρώτο 10/ήμερο Σεπτεμβρίου) και όχι αναλογικά.
3. Σας υπενθυμίζουμε ότι έχουν να διενεργηθούν προσλήψεις μόνιμων ΠΕ 73 Μειονοτικού
Προγράμματος από το 2009. Από τότε μέχρι σήμερα συνταξιοδοτήθηκαν 71 συνάδελφοι. Η
ταλαιπωρία της κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων κάθε χρόνο πρέπει να τελειώσει με
τον μόνιμο διορισμό στα Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία.
4. Μέριμνα αποστολής των βιβλίων όλων των μαθημάτων του τουρκόγλωσσου προγράμματος
για το σχολικό έτος 2016 – 2017. Όπως είναι γνωστό, τα μειονοτικά σχολεία εφαρμόζουν το

δίγλωσσο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, κάθε σχολικό
έτος, στη μειονοτική εκπαίδευση αποτελεί και η έλλειψη σχολικών βιβλίων για το
τουρκόγλωσσο πρόγραμμα. Αυτό έχει σαν συνέπεια την υποβάθμιση και σε μεγάλο βαθμό
πτώση του επιπέδου της μειονοτικής εκπαίδευσης.
5. Άμεση και ουσιαστική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών του τουρκόφωνου
προγράμματος των Μειονοτικών Σχολείων στα υπάρχοντα βιβλία, από τους συγγραφείς των
βιβλίων αυτών.
6. Άμεση αντικατάσταση της παρωχημένης, ασαφούς και ελλιπούς Υπουργικής απόφασης με
τα καθήκοντα του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή των Μειονοτικών Σχολείων, και έκδοση
νέας Υπουργικής απόφασης, η οποία θα διαχωρίζει και θα διασαφηνίζει τα αντίστοιχα
καθήκοντα κάθε μιας από τις παραπάνω θέσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε όλα τα δημόσια
Δημοτικά Σχολεία. Διότι δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες του σύγχρονου Μειονοτικού
Σχολείου.
7. Κατά την περίοδο 1982-1993 οι εκπαιδευτικοί του Μειονοτικού προγράμματος πρόσφεραν
υπηρεσία στο δημόσιο τουλάχιστον επί 10 χρόνια χωρίς ασφάλιση. Όλα αυτά τα χρόνια
σήμερα είναι αναγνωρισμένα μισθολογικά και βαθμολογικά, αλλά δεν αναγνωρίζονται
συνταξιοδοτικά. Σήμερα οι συνάδελφοι αυτοί βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί για να
μπορέσουν να βγούνε στην σύνταξη θα πρέπει να πληρώσουν αρκετά μεγάλα ποσά. Με την
οικονομική κατάσταση που βιώνουν όλοι η πολίτες της χώρας, έτσι και οι εκπαιδευτικοί του
Μειονοτικού Προγράμματος δεν μπορούν να ανταποκριθούν και να πληρώσουν, με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να βγουν στην σύνταξη.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Για το παραπάνω θέμα επειδή ευθύνεται αποκλειστικά η Ελληνική Πολιτεία και δεν
ευθύνονται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ73, ζητάμε την άμεση τακτοποίηση με νομοθετική
ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο των εκπαιδευτικών αυτών που εργάστηκαν χωρίς ασφάλιση
κατά την περίοδο 1982 – 1993.
Αύξηση διδακτικού ωραρίου στους Διευθυντές των Μειονοτικών Σχολείων της Θράκης
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με το έγγραφό μας αυτό ως Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου Δασκάλων Μειονοτικών
Σχολείων Ν. Ξάνθης - Αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) και
του Συλλόγου Δασκάλων Αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.)
Ν. Ροδόπης – Ν. Έβρου επανερχόμαστε για ακόμη μία φορά σε πρόβλημα που έχουμε θίξει κατ’
επανάληψη αλλά δυστυχώς δεν έχουμε δει να προωθείτε λύσει.
Συγκεκριμένα:
1. Η αύξηση του διδακτικού ωραρίου των Διευθυντών των Μειονοτικών Σχολείων (αρ.πρωτ.
Φ.8.2./2.4/6976/4-9-2015 έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης), κατ’
εξαίρεση από τις κείμενες διατάξεις που αφορούν το ωράριο Διευθυντών και
Υποδιευθυντών, οδηγεί αυτόματα σε ραγδαία μείωση των θέσεων εργασίας των
συναδέλφων που εργάζονται ως απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ. στα σχολεία αυτά. Θα μπορούσε
κάποιος να ισχυριστεί ότι η επιλογή αυτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης έχει σα
στόχο την εξοικονόμηση πόρων και άρα δημοσιονομικό προσανατολισμό. Καταρρίπτεται
όμως κάθε τέτοιος ισχυρισμός από την αντίστοιχη μείωση του ωραρίου των χριστιανών
συνάδελφων στα σχολεία μας και άρα την ανάγκη απασχόλησης περισσοτέρων χριστιανών
συναδέλφων. Υπό την έννοια αυτή θεωρούμε ότι η επιλογή αυτή του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης, βάζει διαχωριστικές γραμμές μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων
δασκάλων και ιδίως όταν πρόσφατα έχει ψηφιστεί διάταξη με την οποία απαγορεύεται στους
Μουσουλμάνους πτυχιούχους των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων
να διδάσκουν στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα των Μειονοτικών Σχολείων (άρθρο 64 παρ. 1
Ν.4310/2014,ΦΕΚ Α 258/ 8.12.2014). Πρέπει να αρθεί αυτή η διάκριση και αδικία σε βάρος
των Μειονοτικών Δασκάλων.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Το παραπάνω θέμα αποτελεί αναχρονιστικό και συντηρητικό ανάχωμα που τίθεται στην ομαλή
λειτουργία της Μειονοτικής Εκπαίδευσης. Δεν είστε αυτός που το δημιούργησε και δεν έχουμε
κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι είστε αυτός που θα συνεχίσει να το συντηρεί.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απάντηση που είχαμε λάβει από τη Διεύθυνση Παιδείας
Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μ/κών Σχολείων Τμήμα Σποδών, Προγραμμάτων,
Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων (αριθ. πρωτ. Φ.1923/12613/26-1-2016/Η2, η εφαρμογή της εν λόγω
οδηγίας θα τύχαινε ολοκληρωμένης αξιολόγησης ως προς τη λειτουργικότητά της στο τέλος της σχολικής
χρονιάς 2015-2016.

Θεωρούμε δεδομένο το ενδιαφέρον σας για την προώθηση και επίλυση των αιτημάτων μας.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων
Αποφ. Ε.Π.Α.Θ. Ν. Ξάνθης
Ο Πρόεδρος

Νουρεδήν Κιγιτζή

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων
Αποφ. Ε.Π.Α.Θ. Ν. Ροδόπης-Ν.Έβρου
Ο Πρόεδρος

Σαλή Αμέτ

