
 

 

Σρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, 6μ.μ. 

υγκέντρωςη Δ.Ο.Ε. – Ο.Λ.Μ.Ε. ςτα Προπύλαια 

Πανεκπαιδευτικό υλλαλητήριο 

 για την υπεράςπιςη τησ Δημόςιασ Εκπαίδευςησ 

 

Με την απόφαςή του ςτισ 6 Οκτωβρίου 2016, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εκτίμηςε τα 

δεδομένα που έχει δημιουργήςει ςτην εκπαιδευτική πραγματικότητα η εφαρμογή των 

Υπουργικών Αποφάςεων για την προςχολική αγωγή και τον κατ’ ευφημιςμό «Ενιαίο 

Τύπο Ολοήμερου Σχολείου», δεδομένα υποβάθμιςησ τησ ποιότητασ του δημόςιου 

ςχολείου, διατάραξησ και καταςτρατήγηςησ των εργαςιακών ςχέςεων των 

εκπαιδευτικών. Χιλιάδεσ παραμένουν τα κενά και οι αδιόριςτοι εκπαιδευτικοί, ενώ 

ιδιαίτερα θύματα τησ αντιεκπαιδευτικήσ πολιτικήσ είναι η ειδική αγωγή, τα ολοήμερα 

τμήματα, το νηπιαγωγείο. Ταυτόχρονα, το ςήριαλ των αξιολογήςεων και των 

προαπαιτούμενων για τισ «δόςεισ», οδηγεί ςε μια νέα ςειρά αντιλαΰκών μέτρων, ενώ η 

επίθεςη θα ενταθεί με το νέο εργαςιακό και ςυνδικαλιςτικό νόμο, μετά και από τισ 

«διαπραγματεύςεισ» του υπουργού Εργαςίασ με τουσ «θεςμούσ».  

Με βάςη τα παραπάνω και ςτο  πλαίςιο τησ ανάπτυξησ του πανεκπαιδευτικού 

μετώπου – εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών -  η κοινή ςυνεδρίαςη Δ.Ο.Ε. και 

Ο.Λ.Μ.Ε. κατέληξε ςε αγωνιςτικό ςχεδιαςμό που κορυφώνεται ςτο διάςτημα 19 – 25 

Οκτωβρίου 2016 με μια ςειρά δράςεων. 

  Κορυφαία δράςη είναι η πραγματοποίηςη ςυγκέντρωςησ διαμαρτυρίασ και 

ςυλλαλητηρίου από τισ δυο ομοςπονδίεσ, την Σρίτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 6μ.μ. ςτα 

Προπύλαια. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεί όλουσ τουσ ςυναδέλφουσ και τουσ γονείσ των μαθητών 

μασ να ςυμμετέχουν μαζικά και δυναμικά ςτη ςυγκέντρωςη. Η υπόθεςη τησ 
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υπεράςπιςησ – ςτήριξησ του δημόςιου ςχολείου, πρέπει να γίνει υπόθεςη όλησ τησ 

ελληνικήσ κοινωνίασ.  

 

Αγωνιζόμαςτε για:  

 Άμεςη απόςυρςη των υπουργικών αποφάςεων για το νέο ςχολείο, δημοτικό 

και νηπιαγωγείο.  

 Ενιαία δημόςια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευςη (ενιαίο δωδεκάχρονο 

δημόςιο δωρεάν υποχρεωτικό ςχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προςχολική αγωγή 

και εκπαίδευςη για όλα τα παιδιά 4 έωσ 6 ςτο δημόςιο Νηπιαγωγείο). 

  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.  

Εκπαιδευτικοί και γονείσ ενωμένοι 

ΤΠΕΡΑΠΙΖΟΜΑΣΕ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΛΕΙΟ 

 

 

 

 


