
Απόφαση της συνέλευσης αγώνα 

που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της κατάληψης του Υπουργείου Παιδείας 

από τους διαδηλωτές στις 2 Μάρτη 

 

1. Η συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της κατάληψης χαιρετίζει 

τους πάνω από 2000 διαδηλωτές που κατέκλισαν το Υπ. Παιδείας στη μεγαλύτερη 

και μαχητικότερη συγκέντρωση των τελευταίων χρόνων με πολύ μεγάλη συμμετοχή 

αναπληρωτών. 

2. Καταγγέλλει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και τον Υπ. Παιδείας που όχι 

μόνο αγνόησε τους εκπαιδευτικούς και απουσίαζε σε μια προγραμματισμένη εδώ και 

ένα μήνα κινητοποίηση αλλά εξαπέλυσε ένα όργιο καταστολής με τα ΜΑΤ να 

χτυπάνε απρόκλητα τους διαδηλωτές εκπαιδευτικούς και να τους πνίγουν στα 

χημικά. 

3. Οι  διαδηλωτές εκπαιδευτικοί με την μαχητικότητα και αποφασιστικότητά μας 

σπάσαμε την τρομοκρατία στην πράξη. Επιβάλαμε την αποχώρηση των ΜΑΤ και 

προχωρήσαμε σε κατάληψη του Υπουργείου Παιδείας.  

4. Η συνέλευση συμφώνησε ομόφωνα στα αιτήματα που πρέπει να προτάξουμε 

στον αγώνα που είναι : 

 Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί για την κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών 

στην εκπαίδευση. 

 Διορισμός, τώρα, όλων των αναπληρωτών με έστω και μία σύμβαση που 

δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. 

 Όχι στο προσοντολόγιο του ΟΟΣΑ για το σύστημα πρόσληψης. Κατάργηση 

του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και του ν. 3848. 

 Ίσα δικαιώματα στους αναπληρωτές με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς 

 Ανατροπή του εκπαιδευτικού Μνημόνιου κυβέρνησης – ΕΕ – ΟΟΣΑ 

4. Η σημερινή κινητοποίηση ήταν η αρχή. Συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά τον 

αγώνα μέχρι τη Νίκη. 

 Καλούμε τα εκπαιδευτικά σωματεία να προχωρήσουν τις επόμενες μέρες σε 

ΓΣ και σε συγκρότηση επιτροπών αγώνα αναπληρωτών. 

 Καλούμε σε οργάνωση 24ωρης πανεκπαιδευτικής απεργίας και σε οργάνωση 

νέου ακόμα πιο μαζικού πανεκπαιδευτικού συλλαλητήριου στο Υπ. Παιδείας και 

προτείνουμε γι’ αυτό την επόμενη Παρασκευή 9 Μάρτη.  

 

Καλούμε τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες να αποφασίσουν και να καλύψουν τους 

εκπαιδευτικούς με την απόφαση για απεργία. 

 

Καλούμε τους συλλόγους να αποφασίσουν και να οργανώσουν την κινητοποίηση 

αυτή μέσα από τις συλλογικές τους διαδικασίες.  

 

2 Μάρτη 2018 
 


