
 

 

υγκέντρωςη διαμαρτυρίασ ςτο Τπουργείο Παιδείασ 

Παραςκευή 30/9/2016 ώρα 2 μ. μ. 

 

   Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. από την υπογραφή τησ Τπουργικήσ Απόφαςησ για τον κατ’ 

ευφημιςμό «Ενιαίο Σύπο Ολοήμερου χολείου» και την ανάπτυξη του 

ςχεδιαςμού τησ πολιτικήσ ηγεςίασ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. για την υποβάθμιςη τησ 

προςχολικήσ αγωγήσ (Ρυθμίςεισ Νόμου για την Έρευνα, Τπουργικέσ Αποφάςεισ 

για το ωράριο των νηπιαγωγών και το ωρολόγιο πρόγραμμα του 

νηπιαγωγείου) έχει εκφράςει με κάθε τρόπο την αντίθεςή του και έχει 

προχωρήςει ςε μια ςειρά αποφάςεων και κινητοποιήςεων  που ςτοχεύουν 

ςτην ανατροπή όλων αυτών των νομοθετημάτων που απαξιώνουν και 

υποβαθμίζουν το δημόςιο νηπιαγωγείο και δημοτικό ςχολείο και το 

εναρμονίζουν πλήρωσ ςτισ εντολέσ του ΟΟΑ και τη λογική των ςκληρών 

περικοπών δαπανών και προςωπικού ςτη δημόςια εκπαίδευςη.  

   Με προμετωπίδα την επιτακτική ανάγκη τησ άμεςησ πραγματοποίηςησ όλων 

των μόνιμων διοριςμών που χρειάζεται η δημόςια εκπαίδευςη παλεύουμε με 

κάθε μέςο, απεργιακέσ κινητοποιήςεισ και ςυγκεντρώςεισ διαμαρτυρίασ, τη 

ςύνταξη πρακτικών των ςυλλόγων διδαςκόντων ςτα νηπιαγωγεία και ςτα 

δημοτικά ςχολεία  που διαφυλάςςουν τον παιδαγωγικό χαρακτήρα τησ 

λειτουργίασ τουσ, ςυνεντεύξεισ τύπου, επιςτολέσ προσ γονείσ, ενημερώςεισ 

ςυλλόγων, ενώςεων και ομοςπονδιών γονέων, για την ανάδειξη των δυςμενών 

επιπτώςεων του ςχολείου των περικοπών πόρων και μορφωτικών 

δικαιωμάτων των μαθητών, που δημιουργεί η κυβέρνηςη ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. 

   Η ολομέλεια των προέδρων των ςυλλόγων τησ χώρασ που 

πραγματοποιήθηκε το άββατο 24/9 ςτην Αθήνα, ανέδειξε την ανάγκη για 
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ςυνέχιςη, με όλουσ τουσ πρόςφορουσ τρόπουσ, του αγώνα για την ανατροπή 

τησ καταςτροφικήσ για το δημόςιο ςχολείο, κυβερνητικήσ πολιτικήσ. 

   Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. καλεί, ςτο πλαίςιο του αγωνιςτικού ςχεδιαςμού που έχει 

αναπτύξει όλο αυτό το διάςτημα και θα ςυνεχίςει να αναπτύςςει , όλουσ τουσ  

ςυναδέλφουσ να ςυμμετέχουν μαζικά και δυναμικά ςτη ςυγκέντρωςη 

διαμαρτυρίασ που πραγματοποιεί την Παραςκευή 30 επτεμβρίου και ώρα          

2 μ.μ. ςτο Τπουργείο Παιδείασ. Καλεί, ταυτόχρονα, όλουσ τουσ ςυλλόγουσ 

εκπαιδευτικών να πραγματοποιήςουν την ίδια ημέρα και ώρα ςυγκεντρώςεισ 

ςτισ έδρεσ των περιφερειακών διευθύνςεων εκπαίδευςησ και/ή ςτισ 

διευθύνςεισ εκπαίδευςησ. Για τη διευκόλυνςη τησ ςυμμετοχήσ των 

ςυναδέλφων κηρύςςουμε 2ωρη διευκολυντική ςτάςη εργαςίασ (12-2, 2-4). 

 

 

Αγωνιζόμαςτε για: 

• Άμεςη απόςυρςη των υπουργικών αποφάςεων για το νέο ςχολείο, 

δημοτικό και νηπιαγωγείο. 

• 14χρονο εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό με: Ενιαίο 12χρονο δημόςιο δωρεάν 

υποχρεωτικό ςχολείο και 2χρονη υποχρεωτική δωρεάν προςχολική αγωγή. 

• Μαζικούσ μόνιμουσ διοριςμούσ, τώρα. 

• Καμιά απόλυςη αναπληρωτή. 

• Κανένα εκπαιδευτικό ςτην ανεργία. 

• τήριξη τησ Ειδικήσ Αγωγήσ. 

• Απόδοςη οργανικών θέςεων ειδικοτήτων, τώρα. 

• Μείωςη διδακτικήσ ύλησ. 

• Οργανικότητα ςτα μειονοτικά δημοτικά ςχολεία 2 εκπαιδευτικοί προσ 

25 μαθητέσ. 

 

Οι εκπαιδευτικοί τησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ  

ΤΠΕΡΑΠΙΖΟΜΑΣΕ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΛΕΙΟ 

 

 

 


