
 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ  

Δ.Ο.Ε.-Ο.Λ.Μ.Ε.-Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. 

ΑΘΗΝΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2019  

12:00 ΠΡΟΠΤΛΑΙΑ 

  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ να ςυμμετϋχουν ςτην 

Πανελλαδικό Συγκϋντρωςη που θα πραγματοποιηθεύ, από κοινού με τα Δ.Σ. τησ 

Ο.Λ.Μ.Ε. και τησ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., ςτην Αθόνα το ϊββατο 23 Νοεμβρύου και ώρα 12:00 

ςτα Προπύλαια, με αύτημα αιχμόσ το κορυφαύασ ςημαςύασ ζότημα τησ μόνιμησ 

και ςταθερόσ εργαςύασ, τησ πραγματοπούηςησ δηλαδό όλων των διοριςμών 

μόνιμων εκπαιδευτικών που απαιτούνται ςτην εκπαύδευςη (με βϊςη τισ θϋςεισ 

του ςυνδικαλιςτικού κινόματοσ για τη δομό και λειτουργύα του ςχολεύου) και 

τησ εξύςωςησ των δικαιωμϊτων των αναπληρωτών με αυτϊ των μόνιμων 

εκπαιδευτικών. 

Η κατϊςταςη ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ (που ϋχει υποςτεύ ςειρϊ 

επώδυνων αντιλαώκών μϋτρων λιτότητασ και βρύςκεται, παρϊ τισ διαδοχικϋσ 

υποςχϋςεισ, ςε καθεςτώσ μηδενικών διοριςμών για πϊνω από 10 χρόνια) εύναι 

εκρηκτικό. Η υποχρηματοδότηςη και η εγκατϊλειψη των κτηριακών υποδομών 

των ςχολεύων ςυνεχύζονται. Ταυτόχρονα η διαρκόσ οικονομικό, με την 

καθόλωςη των μιςθών και των ςυντϊξεων, και επιςτημονικό (με την πλόρη 

απουςύα μετεκπαύδευςησ και επιμόρφωςησ) υποβϊθμιςη των εκπαιδευτικών, 

από την πολιτεύα, ϋχει φϋρει ςε δεινό θϋςη κι ϋχει δημιουργόςει το υπόβαθρο 

για την αμφιςβότηςη του ϋργου μασ (με την εκδόλωςη ακόμα και ακραύων 

επιθϋςεων από γονεύσ). Οι εκπαιδευτικού ςτοχοποιούνται (βλϋπε πρόςφατεσ 

δηλώςεισ του νϋου προϋδρου του Ι.Ε.Π.) ωσ οι υπαύτιοι των κακώσ κεύμενων τησ 

εκπαύδευςησ και η πολιτεύα αποποιεύται των ευθυνών τησ.  

Αρ. Πρωτ. 218 Αθόνα 19/11/2019 

  

Προσ 

Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 



Ακόμα και πρόςφατεσ κατακτόςεισ του εκπαιδευτικού κινόματοσ 

υποςκϊπτονται μιασ και η εφαρμογό ςε πλόρη ϋκταςη τησ δύχρονησ 

υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ ϋχει απϋναντύ τησ την 

υπονομευτικό ςτϊςη τησ Κ.Ε.Δ.Ε. αλλϊ και τα τερϊςτια κτηριακϊ προβλόματα 

για την αντιμετώπιςη των οπούων εύναι απαραύτητη η λόψη μϋτρων από την 

κυβϋρνηςη ϊμεςα. 

υμμετϋχουμε μαζικϊ και δυναμικϊ ςτη ςυγκϋντρωςη που θα 

πραγματοποιηθεύ ςτην Αθόνα το ϊββατο 23 Νοεμβρύου ςτισ 12:00 ςτα 

Προπύλαια, μαζύ με τουσ ςυναδϋλφουσ μασ από τη Δευτεροβϊθμια και την 

Ιδιωτικό Εκπαύδευςη ώςτε από κοινού να υπεραςπιςτούμε τα δικαιώματϊ μασ 

και να διεκδικόςουμε όλα όςα απαιτούνται για ϋνα πραγματικϊ δημόςιο και 

δωρεϊν ςχολεύο για όλα τα παιδιϊ. 

 

 


