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Αθόνα 18/4/2016
Προσ
Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΠEMΠΣΗ 21/4/2016
ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΑΝΣΙΑ
ΣΗΝ ΑΝΣΙΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΘΕΗ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ
ΩΡΑ 12.00 ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. μπροςτϊ ςτην εμμονό του Υπουργεύου Παιδεύασ να
προχωρόςει ςτην ψόφιςη των αντιεκπαιδευτικών ρυθμύςεων που:
 Δεν προβλϋπουν, για μια ακόμη φορϊ, μόνιμουσ διοριςμούσ
καταδικϊζοντασ χιλιϊδεσ εκπαιδευτικούσ ςτην ανεργύα.
 Ανατρϋπουν τουσ πύνακεσ των αναπληρωτών, κλϋβουν την
προώπηρεςύα τουσ και απαξιώνουν το πτυχύο και τα εργαςιακϊ
δικαιώματα που απορρϋουν απ’αυτό.
 Οδηγούν ςε κατϊργηςη εκατοντϊδεσ τμόματα νηπιαγωγεύων ςε όλη τη
χώρα και υποβαθμύζουν τραγικϊ την προςχολικό αγωγό.





Καλεί τουσ ςυνϊδελφουσ να αντιδρϊςουν δυναμικϊ,
αναδεικνύοντασ τη βούληςη του κλϊδου να μην περϊςουν οι προτϊςεισ
του Υπουργεύου
Σην Σετάρτη 20/4/2016 οι ςύλλογοι εκπαιδευτικών ςε όλη των χώρα
πραγματοποιούν ϋκτακτεσ Γ.Σ. όπου αναλύεται η επύθεςη των
κυβϋρνηςησ ϋναντι τησ εκπαύδευςησ και των εκπαιδευτικών μϋςα από
τισ πρόςφατεσ ρυθμύςεισ.
Σην Πέμπτη 21/4/2016 ςτισ 12 το μεςημϋρι οργανώνουμε ςυγκϋντρωςη
διαμαρτυρύασ ςτο Υπουργεύο Παιδεύασ. Την ύδια ώρα οι ςύλλογοι
εκπαιδευτικών ςε όλη τη χώρα πραγματοποιούν ανϊλογεσ
ςυγκεντρώςεισ (ϋδρεσ περιφερειών, διευθύνςεισ εκπαύδευςησ)

Για τη διευκόλυνςη τησ ςυμμετοχόσ των ςυναδϋλφων κηρύςςουμε 3ωρη
ςτάςη εργαςίασ (11.00π.μ.-2.00μ.μ.) Οι τοπικού ςύλλογοι μπορούν να
κηρύξουν ενιςχυτικϊ, εϊν εύναι απαραύτητο, διευκολυντικϋσ ςτϊςεισ
εργαςύασ (8.00.πμ.-11.00π.μ. ό 2.οομ.μ.-4.οομ.μ.) Καλούμε ιδιαύτερα, τουσ

ςυλλόγουσ Εκπ/κών Π.Ε. που βρύςκονται πιο κοντϊ ςτο λεκανοπϋδιο να
φροντύςουν για την οργανωμϋνη μετακύνηςη εκπαιδευτικών ςτη
ςυγκϋντρωςη τησ Δ.Ο.Ε. ςτο Υπουργεύο Παιδεύασ.
Όλο το επόμενο χρονικό διϊςτημα βριςκόμαςτε ςε αγωνιςτικό
ετοιμότητα για ςυμμετοχό ςε νϋεσ κινητοποιόςεισ για τα εκπαιδευτικϊ
ζητόματα αλλϊ και για την επικεύμενη ψόφιςη του νομοςχεδύου που διαλύει
το αςφαλιςτικό ςύςτημα.
Συμμετϋχουμε μαζικϊ και δυναμικϊ ςτισ ϋκτακτεσ γενικϋσ ςυνελεύςεισ
και ςτη ςυγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ την Πϋμπτη 21/4/2016.
Αγωνιζόμαςτε – Διεκδικούμε:
 Μαζικούσ διοριςμούσ ςτην εκπαύδευςη
 Μόνιμο διοριςμό όλων των αναπληρωτών τώρα
 Κατϊργηςη του Ν.3848/10.
 Άμεςη απόςυρςη του ϊρθρου 35 του Σχεδύου Νόμου που κατϋθεςε η
κυβϋρνηςη
 Δεκατετρϊχρονο εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό
 Δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό, δημόςια και δωρεϊν για όλα
τα παιδιϊ ηλικύασ 4-6 ετών με αναλογύα 1:15
 Απόςυρςη των προτϊςεων του Υπουργεύου για το ςύςτημα πρόςληψησ
αναπληρωτών, που «ληςτεύει» την προώπηρεςύα τουσ και απαξιώνει τα
εργαςιακϊ δικαιώματα που απορρϋουν από το πτυχύο τουσ.
 Απόςυρςη των απαρϊδεκτων ρυθμύςεων για τον ελϊχιςτο αριθμό
μαθητών ςτα νηπιαγωγεύα που διαλύουν το δημόςιο νηπιαγωγεύο,
καταργούν τμόματα, ςυγχωνεύουν νηπιαγωγεύα.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. και ο κλϊδοσ απαντούν δυναμικϊ ςτην αντιεκπαιδευτικό
πολιτικό του Υπουργεύου και των μνημονιακών πολιτικών κυβϋρνηςησ Ε.Ε.
Δ.Ν.Τ.
ΤΠΕΡΑΠΙΖΟΜΑΣΕ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΛΕΙΟ

