
 

 

 
Κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας 

Για τους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση  

με κυρίαρχο κριτήριο την προϋπηρεσία 

Απόφαση για 3ωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 9/11/2018 

 

 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχοντας στην προμετωπίδα των αγώνων την 

ουσιαστική στήριξη του δημόσιου σχολείου, συνεχίζει να αγωνίζεται με 

κορυφαία αιτήματά του, σύμφωνα και με τις αποφάσεις της 87ης Γενικής 

Συνέλευσης του Κλάδου τον Ιούνιο του 2018, την απαίτηση για την άμεση 

πραγματοποίηση όλων των  διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει 

ανάγκη η εκπαίδευση, με βάση τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και με 

κυρίαρχο κριτήριο την προϋπηρεσία, καθώς και τη διασφάλιση των ίσων 

δικαιωμάτων αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών.   

 Οι ελάχιστες συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών, οι μηδενικοί 

διορισμοί στην εκπαίδευση,  η εργασιακή ανασφάλεια των αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών, οι μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη στέγασή τους 

και η άνιση αντιμετώπιση σε ότι αφορά τα δικαιώματά τους (άδειες κύησης-

ανατροφής κ.α.) αποτελούν κορυφαία ζητήματα που χρόνο με τον χρόνο 

εντείνονται. Στο πλαίσιο αυτό, με αίτημα αιχμής τους μαζικούς διορισμούς 

μόνιμων εκπαιδευτικών και με το σύνολο των σοβαρών ζητημάτων του 

κλάδου ανοικτά, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε στην τακτική του συνεδρίαση την Τρίτη 23 

Οκτωβρίου 2018 ομόφωνα αποφάσισε την κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας την 

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018  (3 τελευταίες ώρες του πρωινού και 3 πρώτες του 

απογευματινού προγράμματος) για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των 

συναδέλφων στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια που πραγματοποιούνται 

στην Αθήνα (13:00 στο Υπουργείο Παιδείας) και στη Θεσσαλονίκη (Άγαλμα 

Βενιζέλου 12:00) καθώς και στις συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις της Ελλάδας 

καλώντας όλους τους συναδέλφους μόνιμους και αναπληρωτές να 

συμμετέχουν ενεργά και με δυναμική παρουσία. 

Αρ. Πρωτ. 1025 Αθήνα 1/11/2018 

Προς 

Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



Παράλληλα καλεί τους τοπικούς συλλόγους εκπαιδευτικών όλης της 

χώρας να προκηρύξουν επιπλέον 3ωρη στάση εργασίας, όπου χρειάζεται, ώστε 

να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι για τη συμμετοχή τους στις αγωνιστικές 

κινητοποιήσεις. 

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς όλης της χώρας να συμμετέχουν μαζικά 

και δυναμικά στην κεντρική συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας δίνοντας 

ξεκάθαρο μήνυμα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι όλοι μαζί 

αγωνιζόμαστε για αληθινή στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης ενάντια στις 

αντιεκπαιδευτικές κυβερνητικές πολιτικές που τη συρρικνώνουν και 

περικόπτουν τις θέσεις εργασίας. 

 

Παλεύουμε για: 

• μόνιμους, διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των 

αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης, 

•  14χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο με 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή 

και εκπαίδευση άμεσα σε όλη τη χώρα, 

• στήριξη της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,  

• εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών και μονίμων, 

• μείωση της αναλογίας εκπαιδευτικών – μαθητών σε 1:15 για το νηπιαγωγείο και 

1:20 για το δημοτικό σχολείο, 

• αύξηση δαπανών για την παιδεία,  

• υπεράσπιση των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των 

εκπαιδευτικών. 
 

 


