
 

ΘΕΜΑ: Συντονισμός δράσεων – κινητοποιήσεων του Συλλόγου μας  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Το κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση με την ΕΕ και το ΔΝΤ, 

επιφυλάσσει νέα σκληρά αντιλαϊκά και αντιεκπαιδευτικά μέτρα. 

 Οι βαρύτατες μνημονιακές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, επηρεάζουν άμεσα τις 

εκπαιδευτικές εξελίξεις, τη ζωή των εκπαιδευτικών και το δημόσιο σχολείο.  

 Οι υπουργικές αποφάσεις για το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο λειτουργούν σε 

αντιπαιδαγωγική κατεύθυνση και διασπούν τον ενιαίο χαρακτήρα της εκπαιδευτικής. 

 Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός της κυβέρνησης, για θεσμοθέτηση νέου ΠΔ για τη λειτουργία των 

σχολείων προετοιμάζει το έδαφος για μια ασφυκτική πολιτική εξοικονόμησης προσωπικού και 

μηδενικούς διορισμούς. 

 Η ένταξη των παιδιών των προσφύγων στο πρωινό πρόγραμμα των σχολείων αναδεικνύεται σε ζήτημα 

μείζονος σημασίας.  

Διεκδικούμε & απαιτούμε: 

1.  Όχι στην προωθούμενη αξιολόγηση.  

2. Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.  

3. Πλήρης παράλληλη στήριξη για κάθε παιδί  

4. Κάλυψη όλων των κενών δασκάλων και ειδικοτήτων 

5. Κατάργηση των υπουργικών αποφάσεων για το δημοτικό και το νηπιαγωγείο.  

 Προσμέτρηση της ώρας της σίτισης σε όλους όσους εμπλέκονται. Η ώρα της σίτισης 

είναι διδακτική για όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτήν.  

 Έγκριση των προγραμμάτων των νηπιαγωγείων με βάση τις αποφάσεις της ΔΟΕ 

και των Συλλόγων.  

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

6. Να συσταθούν όλες οι απαραίτητες οργανικές θέσεις όλων των ειδικοτήτων και να 

αποδοθούν σε σχολικές μονάδες.  

7. Καμία σύμπτυξη τμήματος.  

8. Να ενταχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παιδιά των προσφύγων στο πρωινό 

πρόγραμμα των σχολείων. 

9. Αύξηση της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων. 
 



Με βάση την απόφαση της ΔΟΕ [Αρ.1069/25-1-2017] για τις δράσεις των Συλλόγων Π.Ε. 

στις Δ/νσεις Π.Ε. και στις Περιφερειακές Δ/νσεις, το Δ.Σ. του συλλόγου μας αποφάσισε να 

συμμετάσχει με τους Συλλόγους Π.Ε. και τις ΕΛΜΕ της Αττικής στις παρακάτω δράσεις: 

- Παράσταση διαμαρτυρίας του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» τη 

ΔΕΥΤΕΡΑ   20 – 2 – 2017  στις   14:00 στη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας. Για τη διευκόλυνση 

συμμετοχής των συναδέλφων, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας  κηρύσσει για την ημέρα εκείνη 

στάση εργασίας   13:00 – 16:00. 

 

- Συμμετοχή στη συγκέντρωση αναπληρωτών, την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017,     1 μ.μ. 

στο Υπουργείο Παιδείας. Για τη διευκόλυνση συμμετοχής των συναδέλφων, το Δ.Σ. του 

Συλλόγου μας  κηρύσσει για την ημέρα εκείνη στάση εργασίας   12:00 – 16:00. 

 

- Συμμετοχή στη συγκέντρωση για να μην περάσει η 2η αξιολόγηση και τα νέα μέτρα, στα 

Προπύλαια, την Πέμπτη 2 Μαρτίου, στις 6 μ.μ. 

 

- Συμμετοχή στη συγκέντρωσης των Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ στην Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την Παρασκευή 10 Μαρτίου, στις 1.30 μ.μ. Για τη διευκόλυνση 

συμμετοχής των συναδέλφων, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας  κηρύσσει για την ημέρα εκείνη 

στάση εργασίας   13:00 – 16:00. 

 

 


