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Αγ. Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου  2018 

 
Αρ. Πρωτ. 83 
 
Προς: Τους συναδέλφους µέλη του 

συλλόγου  µας. 
 

 
Θέµα :   Κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείεας 
              την Παρασκευή  5 Οκτωβρίου 2018, ώρα 13:00   
              για µόνιµους µαζικούς διορισµούς τώρα ! 
  

Συναδέλφισσες ,συνάδελφοι, 

Τα Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της Ο.Λ.Μ.Ε. αποφάσισαν την πραγµατοποίηση 
συγκέντρωσης διαµαρτυρίας την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018  στις 
13:00 στο Υπουργείο Παιδείας για να γίνει η « ηµέρα του εκπαιδευτικού 
» ηµέρα  αγώνα και δράσης για το Δηµόσιο Σχολείο και τους Μαζικούς 
Μόνιµους Διορισµούς . 
 
Την κινητοποίηση στηρίζει µε ανακοίνωσή της και η ΑΔΕΔΥ. 
 
Οι πολιτικές λιτότητας, ανεργίας, βαριάς φορολόγησης και φτωχοποίησης 
εργαζοµένων και συνταξιούχων µε ή χωρίς τον µνηµονιακό µανδύα 
συνεχίζονται και εντείνονται.  Το ίδιο  και οι πολιτικές υποβάθµισης και 
υποχρηµατοδότησης του δηµόσιου σχολείου. 

Οι διορισµοί µόνιµων εκπαιδευτικών αντί για άµεση κάλυψη των 
διαπιστωµένων αναγκών της εκπαίδευσης είναι για µια ακόµη φορά 
επικοινωνιακή εξαγγελία σε βάθος τριετίας. Οι, µε µειωµένα 
δικαιώµατα,  αναπληρωτές συνεχίζουν να περιπλανώνται στις εσχατιές της 
Ελλάδας µένοντας ακόµα και δίχως την πανάκριβη στέγη. 

Ο αγώνας των Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ανατροπή αυτών των 
πολιτικών και την έµπρακτη αναγνώριση του ρόλου και της προσφοράς τους, 
σηµατοδοτεί τον «εορτασµό» της παγκόσµιας ηµέρας των εκπαιδευτικών. 

Καλούµε όλους του συναδέλφους να συµµετέχουν µαζικά και δυναµικά  
στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας  
την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 στις 13:00. 



 
Για τη διευκόλυνση της συµµετοχής των συναδέλφων κηρύσσουµε 
3ωρη στάση εργασίας, τις 3 τελευταίες ώρες του πρωινού και τις 3 
πρώτες ώρες του απογευµατινού προγράµµατος. 
            
Παλεύουµε για: 
 
• 14χρονο δηµόσιο δωρεάν σχολείο µε 2χρονη υποχρεωτική προσχολική 
αγωγή και εκπαίδευση άµεσα σε όλη τη χώρα 

• Άµεση πραγµατοποίηση µαζικών διορισµών µόνιµων εκπαιδευτικών για 
την κάλυψη όλων των αναγκών της δηµόσιας εκπαίδευσης 

• Δηµόσια σχολεία χωρίς κενά και ελλείψεις 
• Εξίσωση δικαιωµάτων αναπληρωτών και µονίµων 
• Αύξηση δαπανών για την παιδεία 
• Σταδιακή αναπλήρωση των απωλειών σε µισθούς και συντάξεις 
  

Καλούµε όλους τους συναδέλφους, όλα τα σωµατεία να δώσουν τη µάχη της 
επιτυχίας της κινητοποίησης για τις 5 Οκτώβρη. Πιο µαζικά, πιο αποφασιστικά 
να βγούµε στο δρόµο. Να φέρουµε στο προσκήνιο τις δικές µας ανάγκες 
κόντρα στην κυβερνητική κοροϊδία. 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ – ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

	

 


