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ΚΑΣΑΔΙΚΑΖΟΤΜΕ ΣΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΩΜΗ ΒΙΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

ΤΝΕΧΙΖΟΤΜΕ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΤ ΔΙΟΡΙΜΟΤ 

ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

      Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. χαιρετίζει τουσ χιλιάδεσ εκπαιδευτικούσ που ςυμμετείχαν 

δυναμικά ςτισ ςυγκεντρώςεισ που πραγματοποιήθηκαν την Παραςκευή 2 Μαρτίου 

2018 ςε Αθόνα, Θεςςαλονύκη και ϊλλεσ πόλεισ, απαιτώντασ από την κυβϋρνηςη 

ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, την ϊμεςη πραγματοπούηςη όλων των μόνιμων διοριςμών που ϋχει 

ανϊγκη η δημόςια εκπαύδευςη ώςτε να μπει τϋλοσ ςτην πολιτικό τησ αδιοριςτύασ που 

ϋχει επιβληθεύ τα τελευταύα οχτώ χρόνια με το πρόςχημα τησ εφαρμογόσ των 

μνημονύων.  

      το Τπουργείο Παιδείασ εκπαιδευτικοί – μέλη των υλλόγων Εκπαιδευτικών από 

όλη την Ελλάδα βρέθηκαν αντιμέτωποι, με την επίδειξη  αυταρχιςμού των Μ.Α.Σ. που 

δύχωσ την παραμικρό αφορμό μϊτωςαν και πϊλι εκπαιδευτικούσ αφού προηγουμϋνωσ 

εκτόξευςαν εναντύον τουσ δακρυγόνα. Η επιχεύρηςη τρομοκρϊτηςησ δεν μασ φοβύζει. 

Ο κλϊδοσ δεν υποςτϋλλει τη ςημαύα του αγώνα. Καταδικάζουμε τη βία τησ αςτυνομίασ 

και τη ςτάςη του Τπουργείου Παιδείασ που, με τουσ απαρϊδεκτουσ χειριςμούσ αυτών 

που εύχαν την ευθύνη (Τφυπουργόσ και Γενικόσ Γραμματϋασ, όπωσ ομολογεύ το δελτύο 

τύπου του Τπουργεύου), την υπϋθαλψε.  

      υνεχίζουμε δυναμικά. Η κινητοποίηςη τησ Παραςκευήσ αποτελεί ελπιδοφόρο 

μήνυμα αγωνιςτικήσ ανάταςησ και μασ δείχνει το δρόμο για τη ςυνέχεια. Σα αιτόματα 

για μαζικούσ, μόνιμουσ διοριςμούσ εκπαιδευτικών, κατϊργηςη των ελαςτικών 

ςχϋςεων εργαςύασ, εξύςωςη δικαιωμϊτων μονύμων και αναπληρωτών, αξιοπρεπεύσ 

ςυνθόκεσ διαβύωςησ που εδώ και πολλϊ χρόνια αποτελούν την προμετωπύδα των 

διεκδικόςεων του κλϊδου ϋφταςε η ώρα να δικαιωθούν. 



     Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. θα προχωρόςει ϊμεςα ςε αποφϊςεισ για την παραπϋρα πορεύα.     

     υνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα για αληθινή ςτήριξη τησ δημόςιασ εκπαίδευςησ 

ενϊντια ςτισ αντιεκπαιδευτικϋσ πολιτικϋσ που τη ςυρρικνώνουν και περικόπτουν τισ 

θϋςεισ εργαςύασ (π.χ. τριμελεύσ επιτροπϋσ  εγγραφών των ϊρθρων 6 και 7 του ΠΔ 

79/2017) ςε εφαρμογό των κατευθύνςεων που θϋτουν οι «θεςμού» και ο Ο.Ο..Α.  

    Δίνουμε όλοι μαζί (μϋςα από τισ δρϊςεισ των πρωτοβϊθμιων υλλόγων 

Εκπαιδευτικών και τησ Δ.Ο.Ε.) τη μάχη για το ςύνολο των ζητημάτων του δημόςιου 

ςχολείου. Παλεύουμε για: 

 μόνιμουσ, μαζικούσ διοριςμούσ για την κϊλυψη όλων των αναγκών τησ 

δημόςιασ εκπαύδευςησ 

  14χρονο δημόςιο δωρεϊν ςχολεύο με 2χρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό 

και εκπαύδευςη 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 

 

 


