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ΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΑΠΟ ΩΡΑ 11.30 ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΕΛΜΕ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ

στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής (Τσόχα 15),

ΤΗΝ Παρασκευή 10 Μαρτίου, στις 1.30 μ.μ.
Η κινητοποίηση και η στάση εργασίας γίνεται για τους παρακάτω λόγους:
Κατάργηση των υπουργικών αποφάσεων για το δημοτικό και το νηπιαγωγείο.

Προσμέτρηση της ώρας της σίτισης σε όλους όσους εμπλέκονται. Η ώρα της σίτισης να
είναι διδακτική για όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτήν, όπως έχουν ζητήσει με αίτησή τους στη Δ
Διεύθυνση 97 εκπαιδευτικοί του Συλλόγου μας.

Έγκριση των προγραμμάτων των νηπιαγωγείων του Συλλόγου μας με βάση τις
αποφάσεις ΔΟΕ και Συλλόγων Διδασκόντων.

Ένας/μία δάσκαλος/α ανά 50 μαθητές στο ολοήμερο.

Να συσταθούν όλες οι απαραίτητες οργανικές θέσεις όλων των ειδικοτήτων και να
αποδοθούν σε σχολικές μονάδες.

Καθώς και για τα συνολικά αιτήματα:
1. Όχι στην προωθούμενη αξιολόγηση.
2. Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Εργασιακά
δικαιώματα για τους αναπληρωτές αντίστοιχα με εκείνα των μόνιμων εκπαιδευτικών.
3. Αύξηση της χρηματοδότησης όλων των σχολικών μονάδων
4. Καμία σύμπτυξη τμημάτων σε όλη την εκπαίδευση.
5. Να αποσυρθεί η αντιεκπαιδευτική πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο, οι εγκύκλιοι για
Θεματική Εβδομάδα, Δημιουργικές Εργασίες, Μαθητεία, Παρακολουθούντες. Να
καταργηθούν οι Υπουργικές αποφάσεις για τη λειτουργία τμημάτων Ο.Π. στα ΓΕΛ, τομέων και
ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, για τις ξένες γλώσσες, για μαθητές με Μ. Δυσκολίες και για κατάργηση
ωραρίων στα εργαστήρια. Nα επανέλθει το διδακτικό μας ωράριο στην προ του 2013
κατάσταση.
6. Να ενταχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παιδιά των προσφύγων στο πρωινό
πρόγραμμα των σχολείων
7. Καθιέρωση του ενιαίου, 12χρονου, δημόσιου, δωρεάν, ποιοτικού σχολείου, με δίχρονη
προσχολική αγωγή.

Καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου να συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

