
 

 

Για τη ςυνάντηςη με τον Υπουργό Παιδείασ με αίτημα την πραγματοποίηςη 

μόνιμων διοριςμών. 

Η απόφαςη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. για πραγματοποίηςη κινητοποιήςεων  

 

 

«Μηδέν», ήταν η απάντηςη του Υπουργού Παιδείασ ςτο μοναδικό 

ερώτημα που του ϋθεςε το Δ.Σ. τησ  Δ.Ο.Ε. «πόςοι διοριςμοί μόνιμων 

εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθούν την επόμενη ςχολική χρονιά;» ςτη 

ςημερινό ςυνϊντηςη ςτο Υπουργεύο Παιδεύασ.  

 Ο κ. Υπουργόσ δόλωςε ότι « όςα λϋγονταν ωσ αριθμού μϋχρι τώρα όταν 

ςτον αϋρα», προφανώσ αναφερόμενοσ και ςτον εαυτό του αλλϊ και ςτουσ 

προκατόχουσ του ςτο υπουργεύο Παιδεύασ που υπόςχονταν χιλιϊδεσ μόνιμουσ 

διοριςμούσ και ανϋφερε για μια ακόμη φορϊ τισ αιτιϊςεισ των δημοςιονομικών 

περιοριςμών και του αςφυκτικού ελϋγχου από τουσ θεςμούσ ωσ βαςικούσ 

λόγουσ για τη μη πραγματοπούηςη όλων των διοριςμών μόνιμων 

εκπαιδευτικών που ϋχει ανϊγκη η εκπαύδευςη.  

 Οι αναφορϋσ για ανακούνωςη διοριςμών μϋχρι τον Οκτώβριο με 

ορύζοντα τριετύασ και υπό το πρύςμα των παραπϊνω περιοριςμών δεν αφόνουν 

ςτον κλϊδο περιθώρια εφηςυχαςμού και αναμονόσ. Επιπλϋον, η μαζικό και 

δυναμικό πανεκπαιδευτικό, πανελλαδικό κινητοπούηςη τησ 16ησ Μαρτύου ςε 

Αθόνα, Θεςςαλονύκη και ϊλλεσ πόλεισ, αποτελεύ ϋνα ακόμα ελπιδοφόρο 

μόνυμα αγωνιςτικόσ ανϊταςησ και μασ δεύχνει το δρόμο για τη ςυνϋχεια. 

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςτη ςυνεδρίαςη που πραγματοποίηςε αμέςωσ μετά 

την αποχώρηςή του από τη ςυνάντηςη εκτύμηςε ότι το κεντρικόσ ςημαςύασ 

αύτημα των μαζικών μόνιμων διοριςμών υπερβαύνει, πλϋον, την αρμοδιότητα 

του Υπουργού Παιδεύασ, αφορϊ αναπόςπαςτο ςτοιχεύο τησ κυβερνητικόσ 

πολιτικόσ των μνημονιακών περικοπών και απάντηςη πρέπει να δώςει ο 

Πρωθυπουργόσ.  

  

Αρ. Πρωτ. 572 Αθόνα 17/3/2018 

Προσ 

Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



Αποφαςίςαμε: 

 Την πραγματοποίηςη 24ωρησ απεργιακήσ δράςησ την Παραςκευή 30 
Μαρτίου 2018 (με 3ωρη ςτϊςη εργαςύασ από το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε.  για τισ 3 
τελευταύεσ ώρεσ του πρωινού και τισ 3 πρώτεσ ώρεσ του απογευματινού 
προγρϊμματοσ και των ΔΥΕΠ και 3ωρη από τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών 
για τη διευκόλυνςη τησ ςυμμετοχόσ των ςυναδϋλφων ςτισ ςυγκεντρώςεισ 
που θα πραγματοποιηθούν εκεύνη την ημϋρα). 

 Την ίδια ημέρα ςτη 1.30 μ. μ. πραγματοποίηςη ςυγκέντρωςησ 
διαμαρτυρίασ ςτα Προπύλαια με πορεία προσ τη Βουλή και το Προεδρικό 
Μέγαρο με ςτόχο τη ςυνάντηςη με τον Πρωθυπουργό ο οπούοσ θα πρϋπει να 
απαντόςει ςτο αύτημα του κλϊδου για την ϊμεςη πραγματοπούηςη, από την 
επόμενη ςχολικό χρονιϊ 2018-19, όλων των διοριςμών μόνιμων 
εκπαιδευτικών που ϋχει ανϊγκη η εκπαύδευςη και που ϋχουν εξαγγεύλει κατϊ 
καιρούσ οι υπουργού τησ Κυβϋρνηςόσ του.    
Την ύδια ώρα πραγματοπούηςη ςυγκϋντρωςησ διαμαρτυρύασ ςτη 
Θεςςαλονίκη ςτο άγαλμα Βενιζέλου.  

 Την πραγματοπούηςη ςτο χρονικό διϊςτημα από 19 έωσ 28 Μαρτίου 2018 
κύκλου Γενικών Συνελεύςεων ςτουσ Συλλόγουσ όλησ τησ Χώρασ με ςτόχο τη 
ςυςπεύρωςη των ςυναδϋλφων και την ενδυνϊμωςη του αγώνα.  

 Την πραγματοπούηςη ςυγκεντρώςεων διαμαρτυρίασ ςε όλη την 
υπόλοιπη Ελλάδα την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018. 
 

Παλεύουμε για: 
 μόνιμουσ, μαζικούσ διοριςμούσ για την κϊλυψη όλων των αναγκών τησ 

δημόςιασ εκπαύδευςησ,  
 ενιαύα δημόςια δωρεϊν δεκατετρϊχρονη εκπαύδευςη (ενιαύο 

δωδεκϊχρονο δημόςιο δωρεϊν υποχρεωτικό ςχολεύο και δύχρονη 
υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό και εκπαύδευςη για όλα τα παιδιϊ 4 ϋωσ 6 
ςτο δημόςιο Νηπιαγωγεύο) ϊμεςα ςε όλη τη χώρα, 

 ςτόριξη τησ ειδικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ, 
 εξύςωςη δικαιωμϊτων αναπληρωτών και μονύμων, 
 μεύωςη τησ αναλογύασ εκπαιδευτικών – μαθητών ςε 1:15 για το 

νηπιαγωγεύο και 1:20 για το δημοτικό ςχολεύο, 
 αύξηςη δαπανών για την παιδεύα, υπερϊςπιςη των μιςθολογικών και 

αςφαλιςτικών δικαιωμϊτων των εκπαιδευτικών. 
 

 


