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Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί τους συναδέλφους στην κινητοποίηση της Ομοσπονδίας 

Γονέων και κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής, την Παρασκευή 20 Μαΐου, στις 18.00 στο 
Σύνταγμα: 

 

Όλοι στην κινητοποίηση μαζί με τους γονείς των παιδιών μας! 

Παρασκευή 20 Μαΐου, 18.00 στο Σύνταγμα! 
 

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς σε μαζική συμμετοχή στην παράσταση 

διαμαρτυρίας που διοργανώνει η Ομοσπονδία Γονέων και κηδεμόνων Περιφέρειας 

Αττικής. 

Μαζί με τους γονείς παλεύουμε:  

 Για να παρθεί πίσω ΤΩΡΑ η Υπουργική Απόφαση για τα ολοήμερα. Κανένα 

παιδί να μην αποκλειστεί από τα ολοήμερα σχολεία. 

 Για να καταργηθεί η τροπολογία που κλείνει τα Νηπ/γεία και καταργεί τα 

Τμήματα Ένταξης. 

 Ενάντια στην υποχρηματοδότηση, τις δραματικές περικοπές σε προσωπικό 

και την πολιτική της κυβέρνησης που υποβαθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. 

τροπολογία κυβέρνησης που υποβαθμίζει το ρόλο των εργαστηρίων και του 

πειράματος).  

 Για μαζικούς μόνιμους διορισμούς τώρα για την κάλυψη όλων των κενών 

στην εκπαίδευση. 

 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους! Καμία απόλυση αναπληρωτών, 

κανείς εκπαιδευτικός δε περισσεύει. 

 

Συνάδελφοι, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ φέρνει “τον 

αυτόματο κόφτη” που μειώνει μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες φέρνει και 

τον “κόφτη” στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας. Χρησιμοποιεί κάθε μέσο 

για να εξαφανίσει τα χιλιάδες κενά στα σχολεία, αντί να τα καλύψει με μόνιμους 

διορισμούς. 

Ψηφίζει το ένα μετά το άλλο τα αντιλαϊκά μέτρα για να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις της Ε.Ε., του ΔΝΤ και των Επιχειρηματικών Ομίλων, προσπαθεί να 

βγάλει και από τη «μύγα ξύγκι» κόβοντας ώρες απ’ όπου μπορεί περιορίζοντας 

πλευρές της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.  

Καλούμε όλα τα σωματεία των εκπαιδευτικών να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής 

στην παράσταση διαμαρτυρίας που οργανώνει η Ομοσπονδία Γονέων και κηδεμόνων 

Περιφέρειας Αττικής, την Παρασκευή 20 Μαΐου, στις 18.00 στο Σύνταγμα.  

 

Όλοι στον αγώνα! 
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