Αρ. Πρωτ. 1550

Αθήνα 26/4/2021
Προς
Την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής
κ. Φώφη Γεννηματά

Θέμα: Αίτημα συνάντησης με το Κίνημα Αλλαγής
Κυρία Πρόεδρε
Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εδώ και ένα χρόνο, με τον
καθημερινό τους αγώνα, στέλνουν σε ολόκληρη την κοινωνία το μήνυμα πως παρ’ όλες τις
δυσκολίες, τα προβλήματα και την αντιεκπαιδευτική κυβερνητική πολιτική, στέκονται
δίπλα στους μαθητές τους και αγωνίζονται με όλες τους τις δυνάμεις για ένα καλύτερο
δημόσιο σχολείο που αξίζει στην ελληνική κοινωνία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, στο πλαίσιο των
δράσεων που αναπτύσσει για την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος
της εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση για τις συνθήκες της δια ζώσης
επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων, της αξιολόγησης σχολικών μονάδων και
εκπαιδευτικών, το εξαιρετικά σημαντικό θέμα της πραγματοποίησης διορισμών μόνιμων
εκπαιδευτικών και της κατανομής αυτών καθώς και τις επικείμενες αλλαγές στα εργασιακά
και τον νέο συνδικαλιστικό νόμο, ζητά να έχει συνάντηση μαζί σας, κατά την οποία θα
δοθεί η δυνατότητα της αναλυτικής συζήτησης επί των θέσεων μας και των θέσεων του
κόμματός σας σε σχέση με τα εξαιρετικής σημασίας ζητήματα που αφορούν τη δημόσια
εκπαίδευση.

Αρ. Πρωτ. 1550

Αθήνα 26/4/2021
Προς
Τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Θέμα: Αίτημα συνάντησης με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας
Κύριε Πρόεδρε
Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εδώ και ένα χρόνο, με τον
καθημερινό τους αγώνα, στέλνουν σε ολόκληρη την κοινωνία το μήνυμα πως παρ’ όλες τις
δυσκολίες, τα προβλήματα και την αντιεκπαιδευτική κυβερνητική πολιτική, στέκονται
δίπλα στους μαθητές τους και αγωνίζονται με όλες τους τις δυνάμεις για ένα καλύτερο
δημόσιο σχολείο που αξίζει στην ελληνική κοινωνία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, στο πλαίσιο των
δράσεων που αναπτύσσει για την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος
της εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση για τις συνθήκες της δια ζώσης
επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων, της αξιολόγησης σχολικών μονάδων και
εκπαιδευτικών, το εξαιρετικά σημαντικό θέμα της πραγματοποίησης διορισμών μόνιμων
εκπαιδευτικών και της κατανομής αυτών καθώς και τις επικείμενες αλλαγές στα εργασιακά
και τον νέο συνδικαλιστικό νόμο, ζητά να έχει συνάντηση μαζί σας, κατά την οποία θα
δοθεί η δυνατότητα της αναλυτικής συζήτησης επί των θέσεων μας και των θέσεων του
κόμματός σας σε σχέση με τα εξαιρετικής σημασίας ζητήματα που αφορούν τη δημόσια
εκπαίδευση.

Αρ. Πρωτ. 1550

Αθήνα 26/4/2021
Προς
Τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ
κ. Δημήτρη Κουτσούμπα

Θέμα: Αίτημα συνάντησης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εδώ και ένα χρόνο, με τον
καθημερινό τους αγώνα, στέλνουν σε ολόκληρη την κοινωνία το μήνυμα πως παρ’ όλες τις
δυσκολίες, τα προβλήματα και την αντιεκπαιδευτική κυβερνητική πολιτική, στέκονται
δίπλα στους μαθητές τους και αγωνίζονται με όλες τους τις δυνάμεις για ένα καλύτερο
δημόσιο σχολείο που αξίζει στην ελληνική κοινωνία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, στο πλαίσιο των
δράσεων που αναπτύσσει για την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος
της εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση για τις συνθήκες της δια ζώσης
επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων, της αξιολόγησης σχολικών μονάδων και
εκπαιδευτικών, το εξαιρετικά σημαντικό θέμα της πραγματοποίησης διορισμών μόνιμων
εκπαιδευτικών και της κατανομής αυτών καθώς και τις επικείμενες αλλαγές στα εργασιακά
και τον νέο συνδικαλιστικό νόμο, ζητά να έχει συνάντηση μαζί σας, κατά την οποία θα
δοθεί η δυνατότητα της αναλυτικής συζήτησης επί των θέσεων μας και των θέσεων του
κόμματός σας σε σχέση με τα εξαιρετικής σημασίας ζητήματα που αφορούν τη δημόσια
εκπαίδευση.

Αρ. Πρωτ. 1550

Αθήνα 26/4/2021
Προς
Τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Αλέξη Τσίπρα

Θέμα: Αίτημα συνάντησης με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ
Κύριε Πρόεδρε,
Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εδώ και ένα χρόνο, με τον
καθημερινό τους αγώνα, στέλνουν σε ολόκληρη την κοινωνία το μήνυμα πως παρ’ όλες τις
δυσκολίες, τα προβλήματα και την αντιεκπαιδευτική κυβερνητική πολιτική, στέκονται
δίπλα στους μαθητές τους και αγωνίζονται με όλες τους τις δυνάμεις για ένα καλύτερο
δημόσιο σχολείο που αξίζει στην ελληνική κοινωνία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, στο πλαίσιο των
δράσεων που αναπτύσσει για την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος
της εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση για τις συνθήκες της δια ζώσης
επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων, της αξιολόγησης σχολικών μονάδων και
εκπαιδευτικών, το εξαιρετικά σημαντικό θέμα της πραγματοποίησης διορισμών μόνιμων
εκπαιδευτικών και της κατανομής αυτών καθώς και τις επικείμενες αλλαγές στα εργασιακά
και τον νέο συνδικαλιστικό νόμο, ζητά να έχει συνάντηση μαζί σας, κατά την οποία θα
δοθεί η δυνατότητα της αναλυτικής συζήτησης επί των θέσεων μας και των θέσεων του
κόμματός σας σε σχέση με τα εξαιρετικής σημασίας ζητήματα που αφορούν τη δημόσια
εκπαίδευση.

Αρ. Πρωτ. 1550

Αθήνα 26/4/2021
Προς
Τον Γραμματέα του ΜΕΡΑ 25
κ. Γιάνη Βαρουφάκη

Θέμα: Αίτημα συνάντησης με το κόμμα του ΜΕΡΑ 25
Κύριε Γραμματέα,
Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εδώ και ένα χρόνο, με τον
καθημερινό τους αγώνα, στέλνουν σε ολόκληρη την κοινωνία το μήνυμα πως παρ’ όλες τις
δυσκολίες, τα προβλήματα και την αντιεκπαιδευτική κυβερνητική πολιτική, στέκονται
δίπλα στους μαθητές τους και αγωνίζονται με όλες τους τις δυνάμεις για ένα καλύτερο
δημόσιο σχολείο που αξίζει στην ελληνική κοινωνία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, στο πλαίσιο των
δράσεων που αναπτύσσει για την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος
της εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση για τις συνθήκες της δια ζώσης
επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων, της αξιολόγησης σχολικών μονάδων και
εκπαιδευτικών, το εξαιρετικά σημαντικό θέμα της πραγματοποίησης διορισμών μόνιμων
εκπαιδευτικών και της κατανομής αυτών καθώς και τις επικείμενες αλλαγές στα εργασιακά
και τον νέο συνδικαλιστικό νόμο, ζητά να έχει συνάντηση μαζί σας, κατά την οποία θα
δοθεί η δυνατότητα της αναλυτικής συζήτησης επί των θέσεων μας και των θέσεων του
κόμματός σας σε σχέση με τα εξαιρετικής σημασίας ζητήματα που αφορούν τη δημόσια
εκπαίδευση.

Αρ. Πρωτ. 1550

Αθήνα 26/4/2021
Προς
Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης
κ. Κυριάκο Βελόπουλο

Θέμα: Αίτημα συνάντησης με το κόμμα της Ελληνικής Λύσης
Κύριε Πρόεδρε,
Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εδώ και ένα χρόνο, με τον
καθημερινό τους αγώνα, στέλνουν σε ολόκληρη την κοινωνία το μήνυμα πως παρ’ όλες τις
δυσκολίες, τα προβλήματα και την αντιεκπαιδευτική κυβερνητική πολιτική, στέκονται
δίπλα στους μαθητές τους και αγωνίζονται με όλες τους τις δυνάμεις για ένα καλύτερο
δημόσιο σχολείο που αξίζει στην ελληνική κοινωνία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, στο πλαίσιο των
δράσεων που αναπτύσσει για την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος
της εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση για τις συνθήκες της δια ζώσης
επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων, της αξιολόγησης σχολικών μονάδων και
εκπαιδευτικών, το εξαιρετικά σημαντικό θέμα της πραγματοποίησης διορισμών μόνιμων
εκπαιδευτικών και της κατανομής αυτών καθώς και τις επικείμενες αλλαγές στα εργασιακά
και τον νέο συνδικαλιστικό νόμο, ζητά να έχει συνάντηση μαζί σας, κατά την οποία θα
δοθεί η δυνατότητα της αναλυτικής συζήτησης επί των θέσεων μας και των θέσεων του
κόμματός σας σε σχέση με τα εξαιρετικής σημασίας ζητήματα που αφορούν τη δημόσια
εκπαίδευση.

