
 

 

 

                          
Απόφαςη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 

Για πραγματοποίηςη έκτακτων Γενικών Συνελεύςεων 

3-19 Οκτωβρίου 2017 

 

Συναδϋλφιςςεσ – ςυνϊδελφοι 

 Η ςχολικό χρονιϊ που ξεκύνηςε ςτισ 11 Σεπτεμβρύου, βρύςκει το χώρο τησ 

εκπαύδευςησ αλλϊ και όλη την ελληνικό κοινωνύα ςε βαθύτατη κρύςη.  Οι 

μνημονιακϋσ πολιτικϋσ τησ ςκληρόσ λιτότητασ που εφαρμόζει η κυβϋρνηςη, και 

ϋχουν επιβϊλει η τρόικα και οι δανειςτϋσ, ςυνεχύζοντασ κατϊ γρϊμμα την πολιτικό 

που ακολούθηςαν οι κυβερνόςεισ των τελευταύων ετών ϋχουν δημιουργόςει ϋνα 

αςφυκτικό κλύμα. Μιςθού και ςυντϊξεισ που μειώνονται, δραματικό αύξηςη των 

ορύων ςυνταξιοδότηςησ, υπερφορολόγηςη, ακρύβεια και ανεργύα εύναι η 

πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι. 

 Στο χώρο τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ τα προβλόματα αυξϊνονται και 

οξύνονται. Οι διοριςμού μόνιμων εκπαιδευτικών ςυνεχύζουν να εύναι μηδενικού. Η 

αναπλόρωςη αποτελεύ τον διαρκώσ αυξανόμενο τρόπο εργαςύασ ςτην εκπαύδευςη 

ςε ςυνθόκεσ ολοϋνα χειρότερεσ (αναπληρωτϋσ ϊςτεγοι, ςε αρκετϋσ περιοχϋσ τησ 

χώρασ, και με τερϊςτια προβλόματα ςύτιςησ). Οι μεταθϋςεισ εύναι ελϊχιςτεσ, ο 

αριθμόσ των αποςπϊςεων ςε τραγικό αναντιςτοιχύα με τισ ανϊγκεσ, τα κονδύλια 

για την κϊλυψη των λειτουργικών δαπανών των ςχολεύων δεν επαρκούν και 

φτϊνουν ςτα ςχολεύα με μεγϊλη καθυςτϋρηςη και με το ςταγονόμετρο. Κι όλα 

αυτϊ ςε ϋνα κλύμα όπου κϊθε αλλαγό ςτην εκπαύδευςη εύναι ςε αρνητικό 

κατεύθυνςη (υποταγό ςτα κελεύςματα των εκθϋςεων του ΟΟΣΑ, εφαρμογό τησ 

αξιολόγηςησ – χειραγώγηςησ ςτο δημόςιο και επϋκταςό τησ ςτο χώρο τησ 

εκπαύδευςησ, ςε πρώτο χρόνο για τουσ εκπαιδευτικούσ με θϋςη ευθύνησ καθώσ 

και για τουσ αποςπαςμϋνουσ ςε διοικητικϋσ θϋςεισ,  αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ από την 

εφαρμογό του μϋρουσ του Π.Δ. 79/2017 που ενςωμϊτωςε τισ Υ.Α. Φύλη, με τρομερϋσ 

δυςλειτουργύεσ ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ από την απουςύα πϊρα πολλών 

εκπαιδευτικών). 

 

  

Αρ. Πρωτ.207  Αθόνα 2/10/2017 
  
Προσ 
Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., λαμβϊνοντασ υπόψη την υφιςτϊμενη κατϊςταςη και τισ 

δραματικϋσ εξελύξεισ που διαρκώσ περιγρϊφονται από τισ κϊθε εύδουσ 

ανακοινώςεισ του Υπουργού Παιδεύασ  

 

α π ο φ ά ς ι ς ε 

 

και καλεύ τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. να πραγματοποιόςουν ϋκτακτεσ 

Γενικέσ Συνελεύςεισ από τισ 3 εωσ και τισ 19 Οκτωβρίου όπου θα εκτιμηθούν όλα τα 

δεδομϋνα και θα καταλόξουν ςτην αγωνιςτικό πρόταςη (ςυγκεντρώςεισ, 

ςυλλαλητόρια, παραςτϊςεισ διαμαρτυρύασ, ςτϊςεισ εργαςύασ, απεργιακϋσ 

κινητοποιόςεισ) που θα υιοθετόςουν και θα προτεύνουν ςτην Ολομϋλεια των 

Προϋδρων που θα πραγματοποιηθεύ το Σϊββατο 21 Οκτωβρύου ςτην Αθόνα. 

    

 


