
 

 

 
Κινητοποίηςη ςτο Υπουργείο Παιδείασ 

Για τουσ μόνιμουσ διοριςμούσ ςτην εκπαίδευςη  

με κυρίαρχο κριτήριο την προώπηρεςία 

Απόφαςη για 3ωρη ςτάςη εργαςίασ την Παραςκευή 9/11/2018 

 

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋχοντασ ςτην προμετωπύδα των αγώνων την 

ουςιαςτικό ςτόριξη του δημόςιου ςχολεύου, ςυνεχύζει να αγωνύζεται με 

κορυφαία αιτήματά του, ςύμφωνα και με τισ αποφϊςεισ τησ 87ησ Γενικόσ 

Συνϋλευςησ του Κλϊδου τον Ιούνιο του 2018, την απαίτηςη για την άμεςη 

πραγματοποίηςη όλων των  διοριςμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει 

ανάγκη η εκπαίδευςη, με βάςη τισ θέςεισ του ςυνδικαλιςτικού κινήματοσ και με 

κυρίαρχο κριτήριο την προώπηρεςία, καθώσ και τη διαςφάλιςη των ίςων 

δικαιωμάτων αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών.   

 Οι ελϊχιςτεσ ςυνταξιοδοτόςεισ των τελευταύων ετών, οι μηδενικού 

διοριςμού ςτην εκπαύδευςη,  η εργαςιακό αναςφϊλεια των αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών, οι μεγϊλεσ δυςκολύεσ που αντιμετωπύζουν ςτη ςτϋγαςό τουσ 

και η ϊνιςη αντιμετώπιςη ςε ότι αφορϊ τα δικαιώματϊ τουσ (ϊδειεσ κύηςησ-

ανατροφόσ κ.α.) αποτελούν κορυφαύα ζητόματα που χρόνο με τον χρόνο 

εντεύνονται. Στο πλαύςιο αυτό, με αύτημα αιχμόσ τουσ μαζικούσ διοριςμούσ 

μόνιμων εκπαιδευτικών και με το ςύνολο των ςοβαρών ζητημϊτων του 

κλϊδου ανοικτϊ, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε ςτην τακτικό του ςυνεδρύαςη την Τρύτη 23 

Οκτωβρύου 2018 ομόφωνα αποφϊςιςε την κόρυξη 3ωρησ ςτάςησ εργαςίασ την 

Παραςκευή 9 Νοεμβρίου 2018  (3 τελευταίεσ ώρεσ του πρωινού και 3 πρώτεσ του 

απογευματινού προγράμματοσ) για τη διευκόλυνςη τησ ςυμμετοχόσ των 

ςυναδϋλφων ςτα πανεκπαιδευτικϊ ςυλλαλητόρια που πραγματοποιούνται 

ςτην Αθόνα (13:00 ςτο Υπουργεύο Παιδεύασ) και ςτη Θεςςαλονύκη (Άγαλμα 

Βενιζϋλου 12:00) καθώσ και ςτισ ςυγκεντρώςεισ ςε ϊλλεσ πόλεισ τησ Ελλϊδασ 

καλώντασ όλουσ τουσ ςυναδϋλφουσ μόνιμουσ και αναπληρωτϋσ να 

ςυμμετϋχουν ενεργϊ και με δυναμικό παρουςύα. 

Αρ. Πρωτ. 1025 Αθόνα 1/11/2018 

Προσ 

Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



Παρϊλληλα καλεύ τουσ τοπικούσ ςυλλόγουσ εκπαιδευτικών όλησ τησ 

χώρασ να προκηρύξουν επιπλϋον 3ωρη ςτϊςη εργαςύασ, όπου χρειϊζεται, ώςτε 

να διευκολυνθούν οι ςυνϊδελφοι για τη ςυμμετοχό τουσ ςτισ αγωνιςτικϋσ 

κινητοποιόςεισ. 

Καλούμε τουσ εκπαιδευτικούσ όλησ τησ χώρασ να ςυμμετέχουν μαζικά 

και δυναμικά ςτην κεντρική ςυγκέντρωςη ςτο Υπουργείο Παιδείασ δύνοντασ 

ξεκϊθαρο μόνυμα ςτην πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου ότι όλοι μαζύ 

αγωνιζόμαςτε για αληθινή ςτήριξη τησ δημόςιασ εκπαίδευςησ ενϊντια ςτισ 

αντιεκπαιδευτικϋσ κυβερνητικϋσ πολιτικϋσ που τη ςυρρικνώνουν και 

περικόπτουν τισ θϋςεισ εργαςύασ. 

 

Παλεύουμε για: 

 μόνιμουσ, διοριςμούσ μόνιμων εκπαιδευτικών 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. 
 

 


