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Πξνο: Μέιε καο            

 

 

Αλαθνίλωζε 
 

Σν Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε. ζπλερίδεη, ζε θνηλό δξόκν, κε ηελ Ο.Λ.Μ.Ε. θαη ηελ Ο.Θ.Ε.Λ.Ε., ηνλ αγώλα γηα ηελ 

απόζπξζε ηωλ αληηεθπαηδεπηηθώλ ξπζκίζεωλ ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ «ΕΘ.Α.Α.Ε., Εηδηθνί ινγαξηαζκνί θνλδπιίωλ 

έξεπλαο Α.Ε.Θ., Εξεπλεηηθώλ θαη Σερλνινγηθώλ θνξέωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

Είλαη ζαθέο όηη δελ δερόκαζηε, ζε θακία πεξίπηωζε, ηελ ππνβάζκηζε ηνπ θύξνπο ηωλ παλεπηζηεκηαθώλ 

πηπρίωλ, θαζώο θαη ηελ επαλαθνξά ηηκωξεηηθώλ δηαηάμεωλ θαηά ηωλ εθπαηδεπηηθώλ. 
 

Η Γ.Ο.Δ. ππαγμαηοποιεί 24ωπη αγωνιζηική κινηηοποίηζη και ζςγκένηπωζη διαμαπηςπίαρ, ηην 

Πέμπηη 23 Ιανοςαπίος και ώπα 12.30 ζηη Βοςλή και έσει κηπύξει 3ωπη ζηάζη επγαζίαρ ηιρ 3 ηελεςηαίερ 

ώπερ ηος ππωινού και ηιρ 3 ώπερ ηος απογεςμαηινού κύκλος. 

 

Ο ζύλλογορ εκπαιδεςηικών Π.Δ. «ο Μακπςγιάννηρ» κηπύζζει επιπλέον ζηάζη επγαζίαρ ηιρ 3 ππώηερ 

ώπερ ηος ππωινού ππογπάμμαηορ πποκειμένος να διεςκολςνθούν οι ζςνάδελθοι, κάνονηαρ σπήζη ηων 

ωπών πος επιθςμούν, να ζςμμεηέσοςν ζηην κινηηοποίηζη και ηο ζςλλαληηήπιο. 
 

Ζεηάκε: 

 

 Σελ απόζπξζε θάζε ηηκωξεηηθήο δηάηαμεο ζηνπο δηνξηζκνύο εθπαηδεπηηθώλ 

 Σελ απόζπξζε ηνπ άξζξνπ 50 πνπ ππνβαζκίδεη ηα πηπρία ηωλ παλεπηζηεκίωλ εμηζώλνληάο ηα κε 

απηά ηωλ κεηαδεπηεξνβάζκηωλ θνιιεγίωλ 

 Σνλ κόληκν δηνξηζκό όιωλ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρεη αλάγθε ε δεκόζηα εθπαίδεπζε κε βάζε ηηο 

ζέζεηο ηνπ θιάδνπ γηα ηε δνκή ηεο εθπαίδεπζεο 

 Σελ εμίζωζε ηωλ δηθαηωκάηωλ ηωλ αλαπιεξωηώλ κε ηωλ κόληκωλ εθπαηδεπηηθώλ 

 Υξεκαηνδόηεζε θαη θηεξηαθέο ππνδνκέο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηωλ καζεηώλ 

 Καζνιηθή εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο ππνρξεωηηθήο πξνζρνιηθήο αγωγήο θαη εθπαίδεπζεο 

 Κακία ηηκωξεηηθή αμηνιόγεζε-ρεηξαγώγεζε γηα ηελ νπνία ζπλερώο γίλεηαη ιόγνο από ηνλ 

πξόεδξν ηνπ Θ.Ε.Π. 

 Επαλαθνξά ηεο 35εηίαο ζηηο ζπληάμεηο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

 Επηζηεκνληθή θαη νηθνλνκηθή αλαβάζκηζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

 

Όλοι/ερ ζηη ζςγκένηπωζη ηην Πέμπηη 23 Ιανοςαπίος 2020 ζηιρ 12.30 ζηη Βοςλή 
 

       

 

   Γηα ην Δ.. 
 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 
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