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Μετά τις κινητοποιήσεις της 15ης Απριλίου, την επιμονή του Υπ. Παιδείας στην κατάθεση 

των αντιεκπαιδευτικών τροπολογιών και την απόφαση του ΔΣ της ΔΟΕ καλούμε όλα τα μέλη του 

Συλλόγου να συμμετέχουν:  

 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που θα πραγματοποιηθεί την 

Τετάρτη 20 Απριλίου στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης και ώρα 6.30 μμ με θέμα την 

ενημέρωση και τις από εδώ και πέρα δράσεις μας σχετικά με το απαράδεκτο Σχέδιο Νόμου 

πρόσληψης Αναπληρωτών για το έτος 2016-17 και το διαλυτικό Σχέδιο Νόμου για τα 

Νηπιαγωγεία.   

 στην 3/ωρη στάση εργασίας 11.00-14.00 που έχει κηρύξει η ΔΟΕ για την Πέμπτη 21 

Απριλίου  

 Κηρύσσουμε (σύμφωνα με την απόφαση της ΔΟΕ) επιπλέον 3/ωρη στάση εργασίας 

8.00-11.00 για την πρωινή ή 14.00-16.15 για την απογευματινή βάρδια για να 

διευκολυνθούν οι συνάδελφοι να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση στο Υπ. Παιδείας. 

 Καλούμε σε ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας την 

Πέμπτη 21 Απριλίου και ώρα 12.00. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 
 

 

 
 

 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΤΗΣ ΔΟΕ: 

 

ΠEMΠΤΗ  21/4/2016 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ 

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 12.00 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
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 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. μπροστά στην εμμονή του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στην 
ψήφιση των αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων  που: 

 Δεν προβλέπουν, για μια ακόμη φορά, μόνιμους διορισμούς καταδικάζοντας χιλιάδες 
εκπαιδευτικούς στην ανεργία. 

 Ανατρέπουν τους πίνακες των αναπληρωτών, κλέβουν την προϋπηρεσία τους και απαξιώνουν το 
πτυχίο και τα εργασιακά δικαιώματα που απορρέουν απ’αυτό. 

 Οδηγούν σε κατάργηση εκατοντάδες τμήματα νηπιαγωγείων σε όλη τη χώρα και υποβαθμίζουν 
τραγικά την προσχολική αγωγή. 

Καλεί τους συνάδελφους να αντιδράσουν δυναμικά, αναδεικνύοντας τη βούληση του κλάδου 
να μην περάσουν οι προτάσεις του Υπουργείου 

 Την Τετάρτη 20/4/2016 οι σύλλογοι εκπαιδευτικών σε όλη των χώρα πραγματοποιούν έκτακτες Γ.Σ. 
όπου αναλύεται η επίθεση των κυβέρνησης  έναντι της εκπαίδευσης  και των εκπαιδευτικών μέσα 
από τις πρόσφατες ρυθμίσεις. 

 Την Πέμπτη 21/4/2016 στις 12 το μεσημέρι οργανώνουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο 
Παιδείας. Την ίδια ώρα οι σύλλογοι εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα πραγματοποιούν ανάλογες 
συγκεντρώσεις (έδρες περιφερειών, διευθύνσεις εκπαίδευσης) 

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων κηρύσσουμε 3ωρη στάση εργασίας 
(11.00π.μ.-2.00μ.μ.) Οι τοπικοί σύλλογοι μπορούν να κηρύξουν ενισχυτικά, εάν είναι απαραίτητο, 
διευκολυντικές στάσεις εργασίας (8.00.πμ.-11.00π.μ. ή 2.οομ.μ.-4.οομ.μ.) Καλούμε ιδιαίτερα, τους 
συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. που βρίσκονται πιο κοντά στο λεκανοπέδιο να φροντίσουν για την 
οργανωμένη μετακίνηση εκπαιδευτικών στη συγκέντρωση της Δ.Ο.Ε. στο Υπουργείο Παιδείας. 

Όλο το επόμενο χρονικό διάστημα βρισκόμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα για συμμετοχή σε 
νέες κινητοποιήσεις για τα εκπαιδευτικά ζητήματα αλλά και για την επικείμενη ψήφιση του 
νομοσχεδίου που διαλύει το ασφαλιστικό σύστημα. 
  Συμμετέχουμε μαζικά και δυναμικά στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις και στη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας την Πέμπτη 21/4/2016. 
Αγωνιζόμαστε – Διεκδικούμε: 

 Μαζικούς διορισμούς στην εκπαίδευση  

 Μόνιμο διορισμό όλων των αναπληρωτών τώρα 

 Κατάργηση του Ν.3848/10. 

 Άμεση απόσυρση του άρθρου 35 του Σχεδίου Νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση 

 Δεκατετράχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό  

 Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, δημόσια και δωρεάν για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 ετών 
με αναλογία 1:15 

 Απόσυρση των προτάσεων του Υπουργείου για το σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών, που 
«ληστεύει» την προϋπηρεσία τους και απαξιώνει τα εργασιακά δικαιώματα που απορρέουν από το 
πτυχίο τους.  

 Απόσυρση των απαράδεκτων ρυθμίσεων για τον ελάχιστο αριθμό μαθητών στα νηπιαγωγεία που 
διαλύουν το δημόσιο νηπιαγωγείο, καταργούν τμήματα, συγχωνεύουν νηπιαγωγεία. 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και ο κλάδος απαντούν δυναμικά στην αντιεκπαιδευτική πολιτική του 
Υπουργείου και των μνημονιακών πολιτικών κυβέρνησης Ε.Ε. Δ.Ν.Τ.  

 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

 

 
 


