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Αθήνα 20/10/2016
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, 6μ.μ.
Συγκέντρωση Δ.Ο.Ε. – Ο.Λ.Μ.Ε. στα Προπύλαια
Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο
για την υπεράσπιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης
Με την απόφασή του στις 6 Οκτωβρίου 2016, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτίμησε τα δεδομένα
που έχει δημιουργήσει στην εκπαιδευτική πραγματικότητα η εφαρμογή των Υπουργικών
Αποφάσεων για την προσχολική αγωγή και τον κατ’ ευφημισμό «Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου
Σχολείου», δεδομένα υποβάθμισης της ποιότητας του δημόσιου σχολείου, διατάραξης και
καταστρατήγησης των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών. Χιλιάδες παραμένουν τα
κενά και οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, ενώ ιδιαίτερα θύματα της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής
είναι η ειδική αγωγή, τα ολοήμερα τμήματα, το νηπιαγωγείο. Ταυτόχρονα, το σήριαλ των
αξιολογήσεων και των προαπαιτούμενων για τις «δόσεις», οδηγεί σε μια νέα σειρά αντιλαϊκών
μέτρων, ενώ η επίθεση θα ενταθεί με το νέο εργασιακό και συνδικαλιστικό νόμο, μετά και από
τις «διαπραγματεύσεις» του υπουργού Εργασίας με τους «θεσμούς».
Με βάση τα παραπάνω και στο πλαίσιο της ανάπτυξης του πανεκπαιδευτικού μετώπου
– εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών - η κοινή συνεδρίαση Δ.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε. κατέληξε σε
αγωνιστικό σχεδιασμό που κορυφώνεται στο διάστημα 19 – 25 Οκτωβρίου 2016 με μια σειρά
δράσεων.
Κορυφαία δράση είναι η πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας και συλλαλητηρίου
από τις δυο ομοσπονδίες, την Τρίτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 6μ.μ. στα Προπύλαια.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους συναδέλφους και τους γονείς των μαθητών μας να
συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά στη συγκέντρωση. Η υπόθεση της υπεράσπισης – στήριξης
του δημόσιου σχολείου, πρέπει να γίνει υπόθεση όλης της ελληνικής κοινωνίας.

Αγωνιζόμαστε για:
1

•

Άμεση απόσυρση των υπουργικών αποφάσεων για το νέο σχολείο, δημοτικό και

νηπιαγωγείο.
•

Ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο

δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για
όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο).
•

Μαζικούς μόνιμους διορισμούς, τώρα.

•

Καμιά απόλυση αναπληρωτή.

•

Κανένα εκπαιδευτικό στην ανεργία.

•

Στήριξη της Ειδικής Αγωγής.

•

Απόδοση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων, τώρα.

•

Μείωση διδακτικής ύλης.

•

Οργανικότητα στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία 2 εκπαιδευτικοί προς 25 μαθητές.
Εκπαιδευτικοί και γονείς ενωμένοι
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ
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