
 

 

 

Απόφαςη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 

 Παραςκευή 16 Μαρτίου 2018, ημέρα 24ωρησ απεργιακήσ δράςησ 

 

      Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςε ϋκτακτη ςυνεδρύαςό του την Τρύτη 6 Μαρτύου 2018 κι 

ϋπειτα και από την πρόςκληςη που δϋχτηκε από τον Υπουργό Παιδεύασ για 

πραγματοπούηςη ςυνϊντηςησ την Τετϊρτη 7 Μαρτύου, αποφϊςιςε ομόφωνα 

ϋπειτα από τη ςυζότηςη επύ των προτϊςεων που  αρχικϊ εύχαν κατατεθεύ, τα 

παρακϊτω: 

 Δεν ςυμμετέχουμε ςτη ςυνάντηςη ςτο Υπουργείο Παιδείασ. Η μεγαλειώδησ 

ςυγκϋντρωςη τησ 2 Μαρτύου, η οπούα χτυπόθηκε βύαια από τα Μ.Α.Τ., μια μόνο 

οδό ςυνϊντηςησ με την πολιτικό ηγεςύα αφόνει ανοιχτό, αυτόν τησ ςυνϊντηςησ 

με αγωνιςτικό κινητοπούηςη.  

 Κλιμακώνουμε τισ κινητοποιήςεισ, κηρύςςοντασ την Παραςκευή 16 Μαρτίου 

2018, ημέρα 24ωρησ απεργιακήσ δράςησ (με 3ωρη ςτϊςη εργαςύασ από το Δ.Σ. 

τησ Δ.Ο.Ε. και 3ωρη από τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών για τη διευκόλυνςη τησ 

ςυμμετοχόσ των ςυναδϋλφων ςτισ ςυγκεντρώςεισ που θα πραγματοποιηθούν 

εκεύνη την ημϋρα). 

 Καλούμε τουσ εκπαιδευτικούσ όλησ τησ χώρασ να ςυμμετέχουν μαζικά και 

δυναμικά ςτη ςυγκέντρωςη ςτο Υπουργείο Παιδείασ ςτη 1 μ. μ. δύνοντασ το 

μόνυμα ςτην πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου ότι όλοι μαζύ αγωνιζόμαςτε 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.Σ.Α.   

Παλεύουμε για: 

 μόνιμουσ, μαζικούσ διοριςμούσ για την κϊλυψη όλων των αναγκών τησ 

δημόςιασ εκπαύδευςησ, 

Αρ. Πρωτ. 568 Αθόνα 7/3/2018 

  

Προσ 

Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



  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. 

 

 
 

 


