
     

 

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ  
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- 

ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΟ  

ΑΒΒΑΣΟ 4/6/2016 

- 

ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΜΟ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΣΩΡΑ 

ΟΧΙ ΣΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΑΠΟΛΤΕΙ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

υναδϋλφιςςεσ, ςυνϊδελφοι 

   Η πολιτικό ηγεςύα του Τπουργεύου Παιδεύασ, πιςτό ςτην υλοπούηςη 

των μνημονιακών δεςμεύςεων και τησ πολιτικόσ τησ Ε.Ε., του ΟΟΑ και τησ 

κυβϋρνηςησ ϋχει αποφαςύςει να διαλύςει τη δημόςια δωρεϊν εκπαύδευςη.  

   Η ςυνϋχιςη του καθεςτώτοσ των μηδενικών διοριςμών για το ςχ. ϋτοσ 

2016 – 2017, η ϊρνηςη του Τπουργού Παιδεύασ να δεςμευτεύ ςχετικϊ με τον 

αριθμό των αναπληρωτών που πρόκειται να προςληφθούν για την επόμενη 

ςχολικό χρονιϊ καθώσ και η εμμονό του ςτη ςτήριξη όλων των 

αντιεκπαιδευτικών ρυθμίςεων που έχει προωθήςει το τελευταίο διάςτημα 

(«Ενιαύοσ Σύποσ Ολοόμερου» με αποκλειςμό χιλιϊδων μαθητών από αυτό και 

χιλιϊδεσ ανϋργουσ αναπληρωτϋσ την επόμενη ςχολικό χρονιϊ, μετακινόςεισ 

εκπαιδευτικών από τισ οργανικϋσ τουσ θϋςεισ καθώσ θα πλεονϊζουν, 

ςυμπλόρωςη ωραρύου δαςκϊλων ςε περιςςότερα από ϋνα ςχολεύα, αύξηςη του 

ελϊχιςτου αριθμού νηπύων ςτα 14 επομϋνωσ μαζικό κλεύςιμο τμημϊτων 

νηπιαγωγεύων, η μετατροπό του ρόλου των Σμημϊτων Ένταξησ ςε κακϋκτυπο 

παρϊλληλησ ςτόριξησ – ταφόπλακα ςτισ προςλόψεισ εκπαιδευτικών για 

παρϊλληλη ςτόριξη, η ολοφϊνερη απουςύα βούληςησ για απόδοςη οργανικών 

θϋςεων ςτουσ εκπαιδευτικούσ ειδικοτότων) δείχνει το δρόμο τησ απόλυςησ ςε 

χιλιάδεσ εκπαιδευτικούσ που εργάζονταν ςτην εκπαίδευςη.     

Αρ.Πρωτ. 654 Αθόνα 25/5/2016 
Προσ  
Σουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 



Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. απαντϊ ςτην επύθεςη του Τπουργεύου Παιδεύασ και τησ 

κυβϋρνηςησ με αγώνα. Αγώνα, που όπωσ απϋδειξε η αναγκαςτικό μεταςτροφό 

του Τπουργεύου ςτο θϋμα του τρόπου πρόςληψησ αναπληρωτών, ϋπειτα από 

τισ δυναμικϋσ μασ κινητοποιόςεισ, εύναι ο μόνοσ δρόμοσ που ϋχει το 

εκπαιδευτικό κύνημα για να νικόςει.  

Ο κλϊδοσ των εκπαιδευτικών τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ παλεύει 

για: 

 Σην ϊμεςη πραγματοπούηςη όλων των μόνιμων διοριςμών που ϋχει 

 ανϊγκη η εκπαύδευςη και υποςχόταν ο Τπουργόσ μϋχρι πριν λύγο 

 χρονικό διϊςτημα.  

 Μόνιμο διοριςμό όλων των αναπληρωτών γενικόσ και ειδικόσ αγωγόσ 

 τώρα. 

 Καμύα απόλυςη αναπληρωτό, κανεύσ εκπαιδευτικόσ ςτην ανεργύα. 

 Σην απόςυρςη τησ Τπουργικόσ Απόφαςησ για το φερόμενο ωσ «Ενιαύο 

 Σύπο Ολοόμερου Δημοτικού χολεύου». 

 Σην απόςυρςη τησ διϊταξησ που ψηφύςτηκε για τα νηπιαγωγεύα. 

 Σην απόδοςη των οργανικών θϋςεων ςτουσ εκπαιδευτικούσ 

 ειδικοτότων. 

 

 

 

Αποφαςίζουμε ομόφωνα 

Σην πραγματοποίηςη ςυλλαλητηρίου το άββατο 4 Ιουνίου 2016 και ώρα 

17:30 ςτα Προπύλαια. Σο ςυλλαλητόριο θα πραγματοποιηθεύ αμϋςωσ μετϊ την 

ολοκλόρωςη τησ ημερύδασ τησ Δ.Ο.Ε. για την Προςχολικό Αγωγό ςτην οπούα θα 

ςυμμετϋχουν εκπαιδευτικού από όλη την Ελλϊδα, Πρόεδροι και μϋλη Δ.. 

Πρωτοβϊθμιων υλλόγων και Αιρετού. τη ςυγκϋντρωςη καλούμε όλουσ τουσ 

εκπαιδευτικούσ, τουσ γονεύσ των μαθητών καθώσ και ολόκληρη την ελληνικό 

κοινωνύα. Όλοι μαζύ θα διατρανώςουμε την αντύθεςό μασ ςτα ςχϋδια τησ 

Κυβϋρνηςησ που διαλύουν τη δημόςια εκπαύδευςη.  

 

Κηρύςςουμε  

24ωρη απεργία την Σετάρτη 8 Ιουνίου 2016 

ημέρα κινητοποίηςησ για την Παιδεία και την Τγεία 

και καλούμε όλουσ τουσ ςυναδϋλφουσ να ςυμμετϋχουν μαζικϊ και δυναμικϊ 

ςτη ςυγκέντρωςη τησ Δ.Ο.Ε. που θα πραγματοποιηθεί ςτα Προπύλαια ςτισ 

12:30 μ.μ. (η ςυγκϋντρωςη θα ενωθεύ με την αντύςτοιχη ςυγκϋντρωςη των 

εργαζόμενων ςτην υγεύα που πραγματοποιεύ η ΠΟΕΔΗΝ) και ςτην πορεία που 

θα ακολουθήςει μέχρι τη Βουλή. Εκεύ το Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. απαιτεύ από τον 

Τπουργό Παιδεύασ να μασ ςυναντόςει και να αφουγκραςτεύ τη βούληςη των 

εκπαιδευτικών τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ.  



 

Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. προχωράει ςτην έκδοςη αφίςασ και επιςτολών προσ 

τουσ γονεύσ των μαθητών νηπιαγωγεύων και δημοτικών ςχολεύων με τισ οπούεσ 

τουσ ενημερώνουμε για τισ ολϋθριεσ επιπτώςεισ τησ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ 

τησ κυβϋρνηςησ Τ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. ςτα μορφωτικϊ δικαιώματα των παιδιών μασ 

και το εργαςιακό μϋλλον των εκπαιδευτικών. Οι Γενικϋσ υνελεύςεισ των 

υλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. όλο το επόμενο διϊςτημα, αποκτούν και 

χαρακτόρα ενημϋρωςησ των ςυναδϋλφων καθώσ και  προετοιμαςύασ και 

οργϊνωςησ των κινητοποιόςεων. 

 

Οι εκπαιδευτικού τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ξεςηκωνόμαςτε και  

ΤΠΕΡΑΠΙΖΟΜΑΣΕ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΛΕΙΟ 

 

Καλούμε τουσ ςυλλόγουσ Εκπ/κών Π.Ε. να πραγματοποιόςουν ανϊλογεσ 

ςυγκεντρώςεισ και πορεύεσ διαμαρτυρύασ ςε όλη τη χώρα ςτισ ϋδρεσ 

Περιφερειών και Διευθύνςεων Εκπαύδευςησ. Καλούμε ιδιαύτερα τουσ υλλόγουσ 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. που βρύςκονται πιο κοντϊ ςτο λεκανοπϋδιο να φροντύςουν 

για την οργανωμϋνη μετακύνηςη εκπαιδευτικών ςτισ ςυγκεντρώςεισ τησ Δ.Ο.Ε.  

 

 

 


