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Αθήνα 26/8/2016
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Τετάρτη 31 Αυγούστου 12.30 μ.μ.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. υλοποιώντας την απόφαση της 85ης Γ.Σ. του Κλάδου καλεί
όλους τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχουν
μαζικά και δυναμικά στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας, την
Τετάρτη 31 Αυγούστου και ώρα 12.30 μ.μ.
Ο Κλάδος μας με τις αποφάσεις της 85η Γ.Σ. απαντά στην επίθεση που δέχεται
η δημόσια εκπαίδευση από την κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. και τις αντιλαϊκές
μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζονται κατ’ εντολή των «θεσμών» (ΔΝΤ,ΕΚΤ,ΕΕ),
αγωνιζόμενη για :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Άμεση απόσυρση της υπουργικής απόφασης για το νέο σχολείο.
14χρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό με: Ενιαίο 12χρονο δημόσιο δωρεάν
υποχρεωτικό σχολείο και 2χρονη υποχρεωτική δωρεάν προσχολική αγωγή.
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.
Δε θα επιτρέψουμε:

•

Την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης, η οποία συνεχίζει τις
αντιεκπαιδευτικές πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων και με το νέο
1

τύπο ολοήμερου σχολείου, οδηγεί στην απόλυση χιλιάδων αναπληρωτών
και στη μετακίνηση μόνιμων εκπαιδευτικών καθώς και της εγκυκλίου που
την υλοποιεί και των ρυθμίσεων του Ν. 4386/16 για τα νηπιαγωγεία που
οδηγούν στο κλείσιμο εκατοντάδων νηπιαγωγείων.
•

•

Την επίθεση ενάντια στο δημόσιο νηπιαγωγείο με τον «νέο ενιαίο τύπο
νηπιαγωγείου» που ανατρέπει το ωράριο λειτουργίας, το μετατρέπει σε
φύλαξη, υπονομεύει τον κοινωνικό του ρόλο και αυξάνει το ωράριο των
νηπιαγωγών.
Νέο αιφνιδιασμό με πολυνομοσχέδιο για την παιδεία που θα εφαρμόζει τις
επιταγές του ΟΟΣΑ και θα επιβάλει τις μνημονιακές πολιτικές στην
εκπαίδευση.

Την Τετάρτη 31 Αυγούστου και ώρα 12.30 πραγματοποιούμε συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας με κυρίαρχα αιτήματα, την άμεση
πραγματοποίηση μαζικών μόνιμων διορισμών για την κάλυψη όλων των
πραγματικών κενών στην εκπαίδευση – καμία απόλυση αναπληρωτή. Πρόσληψη σε
μία φάση, πριν την έναρξη των μαθημάτων, όλων των αναπληρωτών που εργάστηκαν
φέτος στην εκπαίδευση (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, ειδικής αγωγής, αγγλικών, γαλλικών,
γερμανικών, μουσικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής, πληροφορικής).

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ξεσηκωνόμαστε και
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ
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