
 

 

 

 Θέμα : Απόφαςη του Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. για το ςχεδιαςμό τησ αγωνιςτικήσ δράςησ 

τησ Ομοςπονδίασ   

   Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςτη ςυνεδρύαςό του τησ 31-8-2016 υλοποιώντασ τισ 

αποφϊςεισ τησ 85ησ Γ.Σ. ωσ προσ τον αγωνιςτικό ςχεδιαςμό τησ Δ.Ο.Ε. ςτο 

αμϋςωσ επόμενο χρονικό διϊςτημα, αποφϊςιςε την πραγματοπούηςη  

   24ωρησ απεργιακήσ κινητοποίηςησ την Πέμπτη 15 επτεμβρίου και την 

πραγματοποίηςη απεργιακήσ ςυγκέντρωςησ ςτο Τπουργείο Παιδείασ ςτισ 12:00, 

ωσ πρώτο βόμα αντύδραςησ απϋναντι ςτην καταςτροφικό εκπαιδευτικό 

πολιτικό τησ κυβϋρνηςησ. 

   Σε όλο το χρονικό διϊςτημα πριν και μετϊ  την 24ωρη απεργύα: 

 Πραγματοποίηςη ςυνέντευξησ τύπου ςτα γραφεία τησ Δ.Ο.Ε. την 

Σετάρτη 7 επτεμβρίου και ώρα 11.30 π.μ. όπου θα παρουςιαςτούν αναλυτικϊ 

τα αρνητικϊ αποτελϋςματα των αποφϊςεων – ρυθμύςεων του Υπουργεύου 

Παιδεύασ για το νηπιαγωγεύο και το δημοτικό ςχολεύο καθώσ και οι μεθοδεύςεισ 

για την παρουςύαςη προσ την κοινωνύα μιασ πλαςματικόσ εικόνασ ομαλόσ 

λειτουργύασ την ύδια ςτιγμό που η δημόςια εκπαύδευςη ςυνεχύζει να βιώνει την 

απόλυτη εγκατϊλειψη. 

 Πραγματοποίηςη ςυνέντευξησ τύπου ςτα γραφεία τησ ΕΔΟΘ 

(Θεςςαλονίκη) το άββατο 10  επτεμβρίου και ώρα 10.30 π.μ., ςυγκέντρωςη 

των πρωτοβάθμιων ςωματείων ςτον ύδιο χώρο ςτισ 11.30 π.μ. και ςυμμετοχή 

ςτη μεγάλη ςυγκέντρωςη και πορεία των όλων των εργαζομϋνων ςτο ϊγαλμα 

του Βενιζϋλου ςτισ 6.00 μ.μ.  

 Έκδοςη αφίςασ και επιςτολήσ προσ τουσ γονείσ τόςο των νηπύων όςο 

και των μαθητών του δημοτικού ςχολεύου με ςτόχο την ενημϋρωςη και 

ευαιςθητοπούηςό τουσ για την τερϊςτια υποβϊθμιςη που υφύςταται η δημόςια 

εκπαύδευςη εξ αιτύασ τησ εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ τησ κυβϋρνηςησ. 

 Δημοςιοποίηςη των θέςεων μασ με ςποτ ςε διαδίκτυο και Μ.Μ.Ε. 
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 υντονιςμόσ και πραγματοποίηςη κοινών δράςεων με Ο.Λ.Μ.Ε., Ο.Ι.Λ.Ε. 

καθώσ και με τισ Ομοςπονδύεσ Γονϋων. 

 

   Παράλληλα από τισ 4 επτεμβρίου μέχρι τισ 15, ημερομηνία τησ απεργιακήσ 

κινητοποίηςησ, καθώσ και έπειτα και μέχρι τισ 22 επτεμβρίου 

πραγματοποιούνται Γενικέσ υνελεύςεισ των υλλόγων Εκπαιδευτικών όλησ 

τησ χώρασ με ςκοπό την ενημϋρωςη – κινητοπούηςη των ςυναδϋλφων εν όψει 

τησ 24ωρησ απεργύασ και με ειςόγηςη για τη λόψη αποφϊςεων κλιμϊκωςησ τησ 

αγωνιςτικόσ δρϊςησ με την πραγματοπούηςη απεργιακών αγωνιςτικών 

κινητοποιόςεων διϊρκειασ με επαναλαμβανόμενη μορφό (3όμερεσ – 5όμερεσ).  

Επιδύωξη, με βϊςη τισ αποφϊςεισ και τισ εξελύξεισ, εύναι η πραγματοπούηςη 

ολομϋλειασ των προϋδρων των ςυλλόγων όλησ τησ χώρασ το Σϊββατο 24 

Σεπτεμβρύου 2016.   

   Αγωνιζόμαςτε για: 

• Άμεςη απόςυρςη των υπουργικών απόφαςησ για το νϋο ςχολεύο, 

δημοτικό και νηπιαγωγεύο. 

• 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. 

• Στόριξη τησ Ειδικόσ Αγωγόσ. 

• Απόδοςη οργανικών θϋςεων ειδικοτότων, τώρα. 

• Μεύωςη διδακτικόσ ύλησ. 

• Οργανικότητα ςτα μειονοτικϊ δημοτικϊ ςχολεύα 2 εκπαιδευτικού προσ 

25 μαθητϋσ. 

 

Οι εκπαιδευτικοί τησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ  

ΤΠΕΡΑΠΙΖΟΜΑΣΕ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΛΕΙΟ 

 

 

 


