
 

 

Σετϊρτη 31 Αυγούςτου 12.30 μ.μ.  

υγκϋντρωςη διαμαρτυρίασ ςτο Τπουργείο Παιδείασ 

             

             Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. υλοποιώντασ την απόφαςη τησ 85ησ Γ.. του Κλϊδου 

καλεύ όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ να 

ςυμμετϋχουν μαζικϊ και δυναμικϊ ςτη ςυγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ ςτο 

Τπουργεύο Παιδεύασ, την Σετϊρτη 31 Αυγούςτου και ώρα 12.30 μ.μ. 

Ο Κλϊδοσ μασ με τισ αποφϊςεισ τησ 85η Γ.. απαντϊ ςτην επύθεςη που 

δϋχεται η δημόςια εκπαύδευςη από την κυβϋρνηςη Τ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ.  και τισ 

αντιλαώκϋσ μνημονιακϋσ πολιτικϋσ που εφαρμόζονται κατ’ εντολό των 

«θεςμών» (ΔΝΣ,ΕΚΣ,ΕΕ), αγωνιζόμενη για : 

 Άμεςη απόςυρςη τησ υπουργικόσ απόφαςησ για το νϋο ςχολεύο. 

 14χρονο εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό με: Ενιαύο 12χρονο δημόςιο δωρεϊν 

υποχρεωτικό ςχολεύο και 2χρονη υποχρεωτικό δωρεϊν προςχολικό αγωγό. 

 Μαζικούσ μόνιμουσ διοριςμούσ, τώρα. 

 Καμιϊ απόλυςη αναπληρωτό. 

 Κανϋνα εκπαιδευτικό ςτην ανεργύα. 

 τόριξη τησ Ειδικόσ Αγωγόσ. 

 Απόδοςη οργανικών θϋςεων ειδικοτότων, τώρα. 

 Μεύωςη διδακτικόσ ύλησ. 

 Οργανικότητα ςτα μειονοτικϊ δημοτικϊ ςχολεύα 2 εκπαιδευτικού προσ 25 

μαθητϋσ. 
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Δε θα επιτρϋψουμε: 

 Σην εφαρμογό τησ υπουργικόσ απόφαςησ, η οπούα ςυνεχύζει τισ 

αντιεκπαιδευτικϋσ πολιτικϋσ των προηγούμενων κυβερνόςεων και με το νϋο 

τύπο ολοόμερου ςχολεύου, οδηγεύ ςτην απόλυςη χιλιϊδων αναπληρωτών και 

ςτη  μετακύνηςη μόνιμων εκπαιδευτικών καθώσ και τησ εγκυκλύου   που την 

υλοποιεύ και των ρυθμύςεων του Ν. 4386/16 για τα νηπιαγωγεύα που οδηγούν 

ςτο κλεύςιμο εκατοντϊδων νηπιαγωγεύων. 

 

  Σην επύθεςη ενϊντια ςτο δημόςιο νηπιαγωγεύο με τον «νϋο ενιαύο τύπο 

νηπιαγωγεύου» που ανατρϋπει το ωρϊριο λειτουργύασ, το μετατρϋπει ςε 

φύλαξη, υπονομεύει τον κοινωνικό του ρόλο και αυξϊνει το ωρϊριο των 

νηπιαγωγών. 

 Νϋο αιφνιδιαςμό με πολυνομοςχϋδιο για την παιδεύα που θα εφαρμόζει 

τισ επιταγϋσ του ΟΟΑ και θα επιβϊλει τισ μνημονιακϋσ πολιτικϋσ ςτην 

εκπαύδευςη. 

 

 

   Σην Σετϊρτη 31 Αυγούςτου και ώρα 12.30 πραγματοποιούμε ςυγκϋντρωςη 

διαμαρτυρίασ ςτο Τπουργείο Παιδείασ με κυρύαρχα αιτόματα, την ϊμεςη 

πραγματοπούηςη μαζικών μόνιμων διοριςμών για την κϊλυψη όλων των 

πραγματικών κενών ςτην εκπαύδευςη – καμύα απόλυςη αναπληρωτό. 

Πρόςληψη ςε μύα φϊςη, πριν την ϋναρξη των μαθημϊτων, όλων των αναπληρωτών 

που εργϊςτηκαν φϋτοσ ςτην εκπαύδευςη (δϊςκαλοι, νηπιαγωγού, ειδικόσ αγωγόσ, 

αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, μουςικόσ, εικαςτικών, θεατρικόσ αγωγόσ, 

πληροφορικόσ).  

 

Οι εκπαιδευτικοί τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαίδευςησ ξεςηκωνόμαςτε και  

ΤΠΕΡΑΠΙΖΟΜΑΣΕ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΛΕΙΟ 

 

 

 


