
 
13 του Φλεβάρθ 2010 

      

ΔΔΑΑΚΚΕΕ……....  ααγγωωννιιηηόόμμεεννθθ  !!  !!  !!  

          ΗΗ  ΙΙςςττοορρίίαα  δδιιδδάάςςκκεειι…………..  ΗΗ  ΔΔΑΑΚΚΕΕ  δδεε  δδιιδδάάςςκκεεττααιι  ααππόό  ττθθνν  ιιςςττοορρίίαα  
 

    Σθ μζρα τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ 24ωρθσ απεργιακισ κινθτοποίθςθσ του κλάδου ( 10-2-2010) 
«διάλεξε» θ ΔΑΚΕ για να «επιτεκεί» ςτθν ΠΑΚ, προςπακϊντασ  να καλφψει τθν ανεπάρκειά τθσ ωσ 
ςυνδικαλιςτικι παράταξθ. Δεν μπικαν ςτον κόπο , βζβαια, να διαβάςουν ζςτω, τθν πρόςφατθ 
ανακοίνωςθ τθσ ΠΑΚ…. Θα τουσ ενιςχφςουμε λίγο τθ μνιμθ , ζτςι για δοφμε πρακτικά τι ςθμαίνει 
αγϊνασ. 
 
Σϊρα που ζχαςαν τθ διαπλοκι με τθν εξουςία ( Ν.Δ.) κυμικθκαν το ςυνδικαλιςτικό τουσ ρόλο και, 
προφανϊσ, επειδι πρζπει να απολογθκοφν για το ρόλο του κυβερνθτικοφ εκπροςϊπου που ζπαιηαν 
επί 6 χρόνια ςτθ ΔΟΕ - ακόμα και τθ μεγαλφτερθ απεργιακι κινθτοποίθςθ του κλάδου τθν ζλεγαν 
αντικαταςτατικι – επιτίκενται ςτθν ΠΑΚ προςπακϊντασ να δείξουν ότι είναι όλοι ΙΔΙΟΙ. 
 
Α Σ Τ Χ Η  Α Σ Ε , ςυνάδελφοι τθσ ΔΑΚΕ 
 
Και τϊρα που κυβερνά το ΠΑΟΚ , θ ΠΑΚ πρϊτθ απϋ όλουσ καταγγζλλει  και αντιδρά ςτισ όποιεσ 
αντιεκπαιδευτικζσ επιλογζσ τθσ Κυβζρνθςθσ. 
( Βλ. ανακοινώςεισ για διοριςμοφσ, περικοπζσ επιδομάτων, καθώσ και τα δημοςιεφματα του τφπου) 
….. 
  
Αποςπάςματα από τθν ανακοίνωςθ τθσ  ΠΑΚ  ( Αρχζσ Φλεβάρθ) :  
 
ΠΑΓΩΜΑ ΜΙΘΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΕ 
 
Κοινι είναι θ διαπίςτωςθ ότι για μια ακόμθ φορά τθν κρίςθ καλοφνται να πλθρϊςουν όχι οι ζχοντεσ 
και κατζχοντεσ, όπωσ ιταν θ προεκλογικι δζςμευςθ τθσ Κυβζρνθςθσ , αλλά οι μιςκωτοί και οι 
ςυνταξιοφχοι. 
Οι 80.000 εκπαιδευτικοί τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ - από τουσ χαμθλότερα αμειβόμενουσ Δ.Τ. 
αφοφ ο κακαρόσ μιςκόσ του νεοδιόριςτου εκπαιδευτικοφ ανζρχεται ςτα 1000€ (μαηί με όλα τα 
επιδόματα) και ο καταλθκτικόσ μιςκόσ μετά από 35 χρόνια υπθρεςίασ ςτα 1500€ - κα βιϊςουν για 
δεφτερθ ςυνεχόμενθ χρονιά το πάγωμα των μιςκϊν τουσ ι και πικανι μείωςθ αν περικοποφν κατά 
10% τα επιδόματα, όπωσ ανακοίνωςε το Τπουργείο Οικονομικϊν 
 
ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ 
 
Η αφξθςθ των ορίων θλικίασ για τθ ςυνταξιοδότθςθ, που ακυρϊνει το ζνα από τα τρία ΔΕΝ του Τπ. 
Απαςχόλθςθσ (ΔΕΝ ΑΤΞΑΝΟΤΜΕ ΣΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ, ΔΕ ΜΕΙΩΝΟΤΜΕ ΣΙ ΤΝΣΑΞΕΙ, ΔΕΝ ΑΤΞΑΝΟΤΜΕ 
ΣΙ ΕΙΦΟΡΕ) εκτόσ από το πλιγμα ςτθν αξιοπιςτία τθσ ίδιασ τθσ κυβζρνθςθσ, προκαλεί μεγάλθ ηθμιά 
ςτο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ΚΑΝΕΝΑ όφελοσ, αφοφ είναι γνωςτό πωσ - ςφμφωνα με τισ ζρευνεσ - θ 
αφξθςθ των ορίων θλικίασ κατά δυο χρόνια δίνει παράταςθ ηωισ ςτο ςφςτθμα 6-7 μινεσ. 
 
ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ – ΔΙΟΡΙΜΟΙ 
 
Ο περιοριςμόσ των προςλιψεων των αναπλθρωτϊν (μζχρι και 70%) κακϊσ και θ πικανι μείωςθ των 
μόνιμων διοριςμϊν για τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά είναι βζβαιο ότι κα δθμιουργιςουν τεράςτια 
προβλιματα ςτα ςχολεία. 
 
Να ςασ κυμίςουμε ότι πρϊτθ θ ΠΑΚ αντζδραςε ςτισ δθλϊςεισ τθσ Τπουργοφ για αλλαγι ςτο  
ςφςτθμα διοριςμϊν , ενϊ θ ΔΑΚΕ ψαχνόταν για μζρεσ; 



Tα δικά ςασ αντανακλαςτικά, λοιπόν, κακυςτεροφν ακόμα να λειτουργιςουν. Δικαιολογείςτε όμωσ, 
γιατί δεν ζχτε προλάβει ακόμθ να βγάλετε το μανδφα του κυβερνθτικοφ εκπροςϊπου και αργείτε να 
αντιδράςετε… 
 

 Αλικεια μιπωσ μπορείτε να μασ αναφζρετε μια ανακοίνωςι ςασ τα τελευταία 6  χρόνια που 
να καταγγζλλατε τθν πολιτικι τθσ ΝΔ; Οφτε ςτθν μεγάλθ απεργία δεν ΣΟΛΜΗΑΣΕ να 
αντιταχτείτε ςτθν κ. Γιαννάκου….. 

 

 ΟΤΣΕ ΒΗΜΑ ΠΙΩ λζτε ςτθν ανακοίνωςι ςασ. Κι ενϊ κα περίμενε κανείσ τθν επόμενθ μζρα 
(11-2-2010) ςτθ ςυνεδρίαςθ του Δ.. τθσ ΔΟΕ να κατακζςετε αγωνιςτικι πρόταςθ τουλάχιςτον 
για αγϊνα διαρκείασ με βάςθ τα λόγια ςασ….. ΤΜΦΩΝΗΑΣΕ και ΨΗΦΙΑΣΕ τθν πρόταςθ 
τθσ ΠΑΚ για τθν παραπζρα πορεία του κλάδου.  

 

 ΚΑΜΩΝΕΣΕ πωσ είςτε ΤΠΕΡΑΝΩ…. πωσ δεν ςασ ενδιαφζρει το ηιτθμα τθσ επιλογισ 
ςτελεχϊν, ενϊ το μιςό τθσ ανακοίνωςισ ςασ το αφιερϊνετε ςϋ αυτό το κζμα Αφοφ επί ζξι 
χρόνια κομματικοποιιςατε τα πάντα ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, τϊρα κεωρείτε πωσ το κζμα 
είναι «άκαιρο». Η αλικεια είναι ότι ςασ εξυπθρετεί θ παροφςα κατάςταςθ και δεν ζχετε 
προτάςεισ για κανζνα κζμα. 

 
Γιατί πϊσ αλλιϊσ μπορεί να εξθγθκεί θ ςτάςθ ςασ ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 11θσ /02/2010  ςτθ ΔΟΕ, όπου: 
 
 Κατακζςαμε πρόταςθ για ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ , για όλα τα κζματα ( όπωσ ζκανε θ 

ΟΛΜΕ – εκεί θ ΔΑΚΕ ψιφιςε τθν πρόταςθ)…. είπατε ΟΧΙ 
 Κατακζςαμε πρόταςθ για  να ςυηθτιςουμε για τισ μετακζςεισ – αποςπάςεισ -  για τθν 

επιμόρφωςθ …..είπατε κα δοφμε… 
 Κατακζςαμε ςχζδιο για τθν επιλογι ςτελεχϊν…. διαρρθγνφετε τα ιμάτιά ςασ…. 

 
Από πότε αλικεια , θ απόρριψθ του κειμζνου διαβοφλευςθσ του Τπουργείου Παιδείασ, ςθμαίνει πωσ 
ο κλάδοσ ΔΕ ΤΖΗΣΑ και δεν αποςτζλλει τισ δικζσ του κζςεισ ςτθν όποια πολιτικι θγεςία; 

ΕΙΝΑΙ ΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΣΑΗ ΑΤΣΗ; 
 
υνάδελφοι τθσ ΔΑΚΕ, 
 
ασ καλωςορίηουμε ςτουσ αγϊνεσ του κλάδου από τουσ οποίουσ  απουςιάηατε τα προθγοφμενα 
χρόνια. 
 
Να είςτε ςίγουροι , πωσ θ ΠΑΚ , όπωσ και το παρελκόν ζπραξε, ζτςι και τϊρα κα είναι ςτθν 
πρωτοπορία των αγϊνων του κλάδου για να υπεραςπιςτεί το ΔΗΜΟΙΟ  ΧΟΛΕΙΟ και να αποκροφςει 
τισ  όποιεσ αντιεκπαιδευτικζσ και αντιλαϊκζσ επιλογζσ τθσ Κυβζρνθςθσ. 
 
Οι ςυνάδελφοι ζχουν και μνιμθ και κρίςθ. Μθν προκαλείτε τθ νοθμοςφνθ κανενόσ και προπάντων 
τθσ παράταξθσ τθσ ΠΑΚ. Μακιματα αγωνιςτικότθτασ δε δεχόμαςτε από κανζνα, ιδιαίτερα , όμωσ , 
από τθ ΔΑΚΕ. 
 

 
 

Από τθν   Π.Α..Κ. Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

 
ΤΓ : Αντί να εξαντλείτε τθν ενζργειά ςασ, ςτθ ςυγγραφι ανακοινϊςεων που τίποτε δεν προςφζρουν 
ςτθν παροφςα ςυγκυρία,  καλό είναι να «τρζξετε» – αν και λίγο δύςκολο , μετά από 6 χρόνια 
«χειμερίασ νάρκησ» - για τθν επιτυχία των αγϊνων του κλάδου. 

 

 


