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Προσ 

Τουσ Συλλόγουσ εκπαιδευτικών Π.Ε. 

  

ΣΑ ΒΑΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΟΑ ΕΙΠΕ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΑ Δ.. 
Δ.Ο.Ε. – Ο.Λ.Μ.Ε. ΣΗ ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ 

ΚΑΝΕΝΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΣΟ 2016 – 2017 

ΑΝΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ Η ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΠΡΟΛΗΧΕΙ 
ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΨΝ 

Η ςυνϋχιςη του καθεςτώτοσ των μηδενικών διοριςμών ςτην εκπαύδευςη και 
για το Σχ. Έτοσ 2016 – 2017 αλλϊ και η ϊρνηςη του Υπουργού Παιδεύασ να 
δεςμευτεύ ςχετικϊ με τον αριθμό των αναπληρωτών που πρόκειται να 
προςληφθούν για την επόμενη ςχολικό χρονιϊ υπόρξαν τα οδυνηρϊ εξαγόμενα 
τησ ςημερινόσ ςυνϊντηςησ των Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. και τησ Ο.Λ.Μ.Ε. με την πολιτικό 
ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ ςτο πλαύςιο τησ κινητοπούηςησ που 
οργανώθηκε από τισ δύο Ομοςπονδύεσ ςτο Υπουργεύο Παιδεύασ. 

Η εμμονή του Τπουργού Παιδείασ ςτη ςτήριξη όλων των αντιεκπαιδευτικών 
ρυθμίςεων που έχει προωθήςει το τελευταίο διάςτημα («Ενιαύοσ Τύποσ 
Ολοόμερου» με αποκλειςμό χιλιϊδων μαθητών από αυτό και χιλιϊδεσ ανϋργουσ 
αναπληρωτϋσ την επόμενη ςχολικό χρονιϊ, αύξηςη του ελϊχιςτου αριθμού 
νηπύων ςτα 14 επομϋνωσ μαζικό κλεύςιμο τμημϊτων νηπιαγωγεύων, η 
μετατροπό του ρόλου των Τμημϊτων Ένταξησ ςε κακϋκτυπο παρϊλληλησ 
ςτόριξησ – ταφόπλακα ςτισ προςλόψεισ εκπαιδευτικών για παρϊλληλη 
ςτόριξη, η ολοφϊνερη απουςύα βούληςησ για απόδοςη οργανικών θϋςεων 
ςτουσ εκπαιδευτικούσ ειδικοτότων) είναι ολοφάνερο πωσ θα δείξει το δρόμο 
τησ απόλυςησ ςε χιλιάδεσ εκπαιδευτικούσ που εργάζονταν ςτην εκπαίδευςη. 

Ο Υπουργόσ Παιδεύασ ςτόριξε ςθεναρϊ όλεσ του τισ επιλογϋσ και ςυνϋχιςε να 
προςπαθεύ να «διαςκεδϊςει» την αγωνύα των εκπαιδευτικών με διακηρύξεισ 
υπϋρ του «ενιαύου τύπου ςχολεύου» που προωθεύ και ϋκφραςη «θολών» για 
κϊποιεσ βελτιωτικϋσ κινόςεισ ςτουσ όρουσ φούτηςησ των μαθητών. Δεν 
μπόρεςε, βϋβαια, να κρύψει, όςο κι αν προςπϊθηςε, τον πραγματικό λόγο για 
τον οπούο ςυμβαύνουν όλα αυτϊ. Οι αςφυκτικού περιοριςμού των οικονομικών 
δεδομϋνων τησ εκπαύδευςησ που υπαγορεύονται από την μνημονιακό 
κυβερνητικό πολιτικό εύναι ο οδηγόσ για τισ αποφϊςεισ του. Η απουςύα του 
οποιουδόποτε παιδαγωγικού ςχεδιαςμού εύναι ξεκϊθαρη. 



 

 

 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θα ςυνεχύςει να αναδεικνύει και να καταγγϋλλει τισ 
επιπτώςεισ τησ ολϋθριασ πολιτικόσ διϊλυςησ τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ που 
ϋχει υιοθετόςει η κυβϋρνηςη. Καλεύ τουσ εκπαιδευτικούσ να ςυμμετϋχουν 
μαζικϊ ςτισ Γενικϋσ Συνελεύςεισ που θα πραγματοποιηθούν το, αμϋςωσ, 
επόμενο χρονικό διϊςτημα και ςτισ κινητοποιόςεισ που θα ςυνεχύςουν να 
πραγματοποιούνται μϋχρι το Υπουργεύο Παιδεύασ να αφουγκραςτεύ τουσ 
εκπαιδευτικούσ και την κοινωνύα και να ανακαλϋςει τισ αποφϊςεισ του. 

Απαιτούμε 

 Την ϊμεςη πραγματοπούηςη όλων των μόνιμων διοριςμών που ϋχει ανϊγκη 
η εκπαύδευςη. 

 Μόνιμο διοριςμό όλων των αναπληρωτών τώρα. 

 Την απόςυρςη τησ Υπουργικόσ Απόφαςησ για το φερόμενο ωσ "Ενιαύο Τύπο 
Ολοόμερου Δημοτικού Σχολεύου". 

 Την απόςυρςη τησ διϊταξησ που ψηφύςτηκε για τα νηπιαγωγεύα. 

 Την απόδοςη των οργανικών θϋςεων ςτουσ εκπαιδευτικούσ ειδικοτότων. 

 Την πραγματοπούηςη μόνιμων διοριςμών ςτην ειδικό αγωγό. 

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 ΔΨΡΕΑΝ ΦΟΛΕΙΟ 

 

Από το Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. 

 


