
 

 

Στισ 7 Δεκεμβρίου 2016 κα γίνουν θ ΓΣ και οι εκλογζσ για τθν ανάδειξθ του 

νζου ΔΣ και ΕΕ του Συλλόγου μασ. Η μαηικι ςυμμετοχι μασ είναι κατακτθμζνο 

δικαίωμα και αυτονόθτθ υποχρζωςθ μασ. 

Ωσ πολίτεσ και ωσ εκπαιδευτικοί ςυνεχίηουμε να βιϊνουμε τισ ςυνζπειεσ τθσ 

εφαρμογισ μνθμονιακϊν πολιτικϊν που ακολουκικθκαν τα προθγοφμενα χρόνια 

και ςυνεχίηουν ςτακερά να ακολουκοφνται με τθν ψιφιςθ και εφαρμογι του 3ου 

μνθμονίου. 

Η επίκεςθ ςτα ειςοδιματα μασ (αφξθςθ ΦΠΑ, ςυντελεςτι φόρου ςτο 

πετρζλαιο κζρμανςθσ, πάγωμα μιςκολογίου) και ςτα αςφαλιςτικά μασ 

δικαιϊματα (αφξθςθ ορίων θλικίασ, ςφνταξθ ςτα 67) ςυνεχίηεται. 

Στθν εκπαίδευςθ, αιφνιδιαςτικά (Πάςχα και Δεκαπενταφγουςτο) και χωρίσ 

κανζνα διάλογο (ενδεικτικό του πϊσ αντιλαμβάνονται κάποιοι, όταν κατζχουν κζςθ 

εξουςίασ, τθ ςχζςθ τουσ με τουσ πολίτεσ) με δυο Υπουργικζσ Αποφάςεισ ο Υπουργόσ 

Παιδείασ άλλαξε το Δθμοτικό και το Νθπιαγωγείο βαφτίηοντασ τα Νζο Ολοιμερο 

Δθμοτικό και Νζο Ολοιμερο Νθπιαγωγείο. 

Τα κριτιρια κακαρά λογιςτικά, εξοικονόμθςθ εκπαιδευτικϊν, αντίςτοιχθ 

μείωςθ προςλιψεων αναπλθρωτϊν και ζνταξθ των ςχολείων αυτϊν ςτο ΕΣΠΑ. 

 ταματιςαμε να υπάρχουμε ωσ εκπαιδευτικοί. Τπάρχουμε μόνο ωσ 

πιςτϊςεισ και ωσ διακζςιμεσ ϊρεσ. 

Το Ολοιμερο Νθπιαγωγείο ζχαςε τον παιδαγωγικό του χαρακτιρα και 

μετατράπθκε ςε φφλαξθ. Οι Νθπιαγωγοί του υποχρεωτικοφ προγράμματοσ 

εργάηονται περιςςότερεσ ϊρεσ, αφοφ θ μείωςθ ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια 

είναι «κενοφ περιεχομζνου» ζχοντασ ιςχφ μόνο για τα μετρθμζνα ςτα δάκτυλα 

4κζςια και άνω Νθπιαγωγεία. 

Στθν Ειδικι Αγωγι, μζςα από ζναν «εποικοδομθτικό» διάλογο 5 ζωσ 20 

Αυγοφςτου, με τροπολογία καταςτρατθγεί τθν κατοχφρωςθ δικαιϊματοσ διοριςμοφ 

με το βαςικό πτυχίο και ςτερεί από τουσ ςυναδζλφουσ ΠΕ71 και ΠΕ61 τισ κζςεισ 

που μποροφν να διοριςτοφν, αφοφ τισ καταργεί. 

Δεν είχαμε και δεν ζχουμε φιλοκυβερνθτικά θ αντικυβερνθτικά ςφνδρομα, 

ό,τι είναι κετικό το ςτθρίηουμε, ό,τι είναι αρνθτικό το καταγγζλλουμε και το 

πολεμάμε. Ήμαςταν ςτουσ δρόμουσ του αγϊνα ςτθ διάρκεια των πρϊτων 

μνθμονίων, αγωνιηόμαςτε να υπεραςπιςτοφμε τα δικαιϊματά μασ και κατά τθν 

εφαρμογι του 3ου μνθμονίου. Δεν "εξαφανιςτικαμε" και δε βλζπουμε ξαφνικά τα 

πράγματα με" ναι μεν, αλλά κτλ ". 

Απευκυνόμαςτε ςε όλεσ και ςε όλουσ ςασ, ανεξάρτθτα από τισ παρατάξεισ, 

γιατί τα προβλιματα είναι κοινά και μασ ενϊνουν. Η ψιφοσ ςτθν ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ είναι ψιφοσ ςτον αγϊνα που πρζπει να δϊςουμε όλοι μαηί. 



Αγωνιηόμαςτε και διεκδικοφμε: 

 Να ηοφμε με αξιοπρζπεια από τον μιςκό μασ. 

 Τθ διαςφάλιςθ των εργαςιακϊν μασ ςχζςεων. 

 14χρονο εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό με: Ενιαίο 12χρονο δθμόςιο δωρεάν 
υποχρεωτικό ςχολείο και 2χρονθ υποχρεωτικι δωρεάν προςχολικι αγωγι. 

 Τθν άμεςθ πραγματοποίθςθ όλων των μόνιμων διοριςμϊν που ζχει ανάγκθ 
θ εκπαίδευςθ. 

 Άμεςθ απόςυρςθ των υπουργικϊν αποφάςεων  για το νζο ςχολείο, 
Δθμοτικό και Νθπιαγωγείο. 

 Τθν απόςυρςθ τθσ διάταξθσ που ψθφίςτθκε για τα Νθπιαγωγεία και 
ανεβάηει τον ελάχιςτο αρικμό για τθ λειτουργία τμιματοσ ςε 14. 

 Στιριξθ τθσ Ειδικισ Αγωγισ. Τζλοσ ςτον εμπαιγμό των ςυναδζλφων Ειδικισ 
Αγωγισ που εργάηονται ζωσ και 15 χρόνια. 

 Τθν απόδοςθ των οργανικϊν κζςεων ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων. 
 

 Σθσ εκπαίδευςθσ δεν τθσ ταιριάηει θ Προκροφςτεια κλίνθ. Η εκπαίδευςθ 

αφορά το ίδιο το μζλλον και πρζπει να αντιμετωπίηεται πζρα και ζξω από 

μικροκομματικζσ, μικροπαραταξιακζσ και ιδιοτελείσ λογικζσ. 

 

 Απευκυνόμαςτε ςε όλεσ και όλουσ και ηθτάμε τθν ψιφο ςασ ςτισ εκλογζσ 

του ςυλλόγου. 

 Δθλϊνουμε ότι κα είμαςτε παρόντεσ ςε κάκε αγϊνα του κλάδου, αλλά και 

ςτα κακθμερινά ηθτιματα των ςυναδζλφων. 
 

ΣΙ 7 ΣΟΤ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΨΗΦΙΖΟΤΜΕ 

«ΔΗMOΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ» 

 

Δίνουμε δφναμθ ςτον ςφλλογό μασ: 

 Να υπεραςπιςτεί τα εργαςιακά δικαιϊματα των εκπαιδευτικϊν 

 Να ςτθρίξει τουσ δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ τθσ εκπαίδευςθσ 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδεσηικών Π.Ε. 

ζσλλόγοσ «Μακρσγιάννης» 


