
 

 

 

 

 

Κινητοπούηςη Δ.Ο.Ε.-Ο.Λ.Μ.Ε.-Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. 

ΔΕΝ ΤΠΟΦΨΡΟΤΜΕ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ ΣΗΝ ΑΠΟΤΡΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 50 

ΣΟΤ ΤΠΟ ΧΗΥΙΗ ΝΟΜΟΦΕΔΙΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΑ ΠΣΤΦΙΑ 

ΚΑΙ ΣΑ ΕΞΙΨΝΕΙ ΜΕ ΣΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΣΨΝ ΚΟΛΛΕΓΙΨΝ 

ΟΛΟΙ ΣΗ ΤΓΚΕΝΣΡΨΗ ΣΗΝ ΠΕΜΠΣΗ 23 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 

          12.30 ΣΗ ΒΟΤΛΗ 

 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. χαιρετύζει τουσ εκπαιδευτικούσ από όλη την Ελλϊδα που 

ςυμμετεύχαν ςτη δυναμικό ςυγκϋντρωςη Δ.Ο.Ε.-Ο.Λ.Μ.Ε.-Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. ςόμερα ςτα 

Προπύλαια καθώσ και την πορεύα που ακολούθηςε προσ τη Βουλό για να εκφρϊςουν 

την ϋντονη αντύθεςη του Κλϊδου ςτισ αιφνιδιαςτικϋσ και απαρϊδεκτεσ ρυθμύςεισ τησ 

κυβϋρνηςησ που ςτοχεύουν ςτην αποδυνϊμωςη και υποβϊθμιςη του κοινωνικού 

αγαθού τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ. 

Η εμμονό τησ πολιτικόσ ηγεςύασ του Τπουργεύου ςτισ τιμωρητικϋσ διατϊξεισ που 

ειςϊγονται με το ϊρθρο 58 για τον τριετό αποκλειςμό από τουσ διοριςμούσ ςτουσ 

εκπαιδευτικούσ που παραιτούνται ό δεν αναλαμβϊνουν υπηρεςύα καθώσ και ςτισ 

ρυθμύςεισ του ϊρθρου 50 που, με πρόςχημα την ανϊγκη προςαρμογόσ τησ Ελλϊδασ 

ςτην κοινοτικό οδηγύα 2005/36 (με επιλεκτικό ευαιςθηςύα ωσ προσ την προςαρμογό 

ςτο κοινοτικό δύκαιο, αφού δεν την επιδεικνύει και για την οδηγύα 70 του 1999 που θα 

οδηγούςε ςε εξύςωςη δικαιωμϊτων μονύμων-αναπληρωτών και θα ϊνοιγε την πόρτα 

ςτην πραγματοπούηςη όλων των διοριςμών μόνιμων εκπαιδευτικών που ϋχει ανϊγκη 

η εκπαύδευςη) οδηγούν ςτην υποβϊθμιςησ του κύρουσ των πανεπιςτημιακών πτυχύων 

και την εξύςωςό τουσ με τουσ τύτλουσ κολλεγύων καθιςτϊ μονόδρομο τη ςύγκρουςη. 

Αρ. Πρωτ. 375 Αθόνα 21/1/2020 
Προσ 
τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 



Το ύδιο επιτυγχϊνει και η ςτϊςη τησ Υπουργού ϋναντι των αντιπροςωπειών τησ 

Δ.Ο.Ε., τησ Ο.Λ.Μ.Ε. και τησ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. που την ςυνϊντηςαν ςτο πλαύςιο τησ 

κινητοπούηςησ, όπου οχυρωμϋνη πύςω από την υποτιθϋμενη πύεςη τησ Ε.Ε. με 

επιχειρόματα που δεν ϋπειςαν κανϋναν αντιμετώπιςε υποτιμητικϊ τισ 

εμπεριςτατωμϋνεσ απόψεισ των Ομοςπονδιών, για να κορυφώςει ϋπειτα από λύγο ςτη 

Βουλό όπου χαρακτόριςε «αφερϋγγυουσ» όςουσ εκπαιδευτικούσ  δεν αναλαμβϊνουν 

υπηρεςύα, «ληςμονώντασ» ότι αναφϋρεται ςε ανθρώπουσ που με προςωπικό κόςτοσ 

ςτηρύζουν τη δημόςια εκπαύδευςη με το ϋργο τουσ ςε όλα αυτϊ τα, πλϋον των δϋκα, 

χρόνια τησ αδιοριςτύασ. Δυςτυχώσ για την εκπαύδευςη και την κοινωνύα αφερϋγγυα 

εύναι η Υπουργόσ που εμπαύζει με ςαθρϊ επιχειρόματα την πανεπιςτημιακό κοινότητα, 

τουσ εκπαιδευτικούσ και την κοινωνύα για να καλύψει το εκπαιδευτικό ϋγκλημα τησ 

απαξύωςησ των πανεπιςτημιακών πτυχύων προσ χϊρη των ιδιωτικών ςυμφερόντων 

ςτον χώρο τησ εκπαύδευςησ. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςυνεχύζει, ςε κοινό δρόμο, με την Ο.Λ.Μ.Ε. και την Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., 

τον αγώνα για την απόςυρςη των αντιεκπαιδευτικών ρυθμύςεων. Ωσ Διδαςκαλικό 

Ομοςπονδύα εύναι ςαφϋσ ότι δεν δεχόμαςτε ςε καμύα περύπτωςη την υποβϊθμιςη του 

κύρουσ των πανεπιςτημιακών πτυχύων καθώσ και την επαναφορϊ τιμωρητικών 

διατϊξεων κατϊ των εκπαιδευτικών. 

Καλούμε τουσ εκπαιδευτικούσ τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςε μαζικό και 

δυναμικό ςυμμετοχό ςτην 24ωρη αγωνιςτικό κινητοπούηςη (3ωρη ςτϊςη εργαςύασ 

από τη Δ.Ο.Ε. τισ 3 τελευταύεσ ώρεσ του πρωινού και 3 πρώτεσ του απογευματινού 

κύκλου και 3ωρη ςτϊςη από τουσ Συλλόγουσ) ώςτε να διευκολυνθούν ςτη ςυμμετοχό 

τουσ ςτη ςυγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ που θα πραγματοποιηθεύ από Δ.Ο.Ε.-Ο.Λ.Μ.Ε.-

Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. την Πϋμπτη 23 Ιανουαρύου και ώρα 12.30 ςτη Βουλό. 

Ζητϊμε: 

 Την απόςυρςη κϊθε τιμωρητικόσ διϊταξησ ςτουσ διοριςμούσ εκπαιδευτικών 

 Την απόςυρςη του ϊρθρου 50 που υποβαθμύζει τα πτυχύα των πανεπιςτημύων 

εξιςώνοντϊσ τα με αυτϊ των μεταδευτεροβϊθμιων κολλεγύων 

 Τον μόνιμο διοριςμό όλων των εκπαιδευτικών που ϋχει ανϊγκη η δημόςια 

εκπαύδευςη με βϊςη τισ θϋςεισ του κλϊδου για τη δομό τησ εκπαύδευςησ 

 Την  εξύςωςη των δικαιωμϊτων των αναπληρωτών με των μόνιμων 

εκπαιδευτικών 

 Χρηματοδότηςη και κτηριακϋσ υποδομϋσ που θα ανταποκρύνονται ςτισ ανϊγκεσ 

των μαθητών 

 Καθολικό εφαρμογό τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και 

εκπαύδευςησ 

 Καμύα  τιμωρητικό αξιολόγηςη-χειραγώγηςη για την οπούα ςυνεχώσ γύνεται 

λόγοσ από τον πρόεδρο του Ι.Ε.Π. 

 Επαναφορϊ τησ 35ετύασ ςτισ ςυντϊξεισ των εκπαιδευτικών 

 Επιςτημονικό και οικονομικό αναβϊθμιςη των εκπαιδευτικών   



Καλούμε όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ να ςυμμετϋχουν δυναμικϊ ςτισ 

κινητοποιόςεισ για να ανατρϋψουμε τισ αντιεκπαιδευτικϋσ ρυθμύςεισ. 

Τουσ καλούμε, επύςησ, να ςυμμετϋχουν μαζικϊ ςτισ διαδικαςύεσ Γενικών 

υνελεύςεων και Περιφερειακών υςκϋψεων που θα ακολουθόςουν, ώςτε να 

οργανώςουμε τη δρϊςη μασ ςτο αμϋςωσ επόμενο χρονικό διϊςτημα καθώσ και ςτισ 

απεργιακϋσ κινητοποιόςεισ που θα οργανωθούν από την Α.Δ.Ε.Δ.Τ. ενόψει τησ 

ψόφιςησ του νϋου αςφαλιςτικού από την κυβϋρνηςη. 

 

 


