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Αθήνα 18/5/2011
Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπον-
δίας Ελλάδας με αφορμή την τραγική ε-
πέτειο της 19ης Μαΐου, εκφράζει τη συ-
μπαράσταση του στο δίκαιο αγώνα
του Ποντιακού Ελληνισμού για την α-
ναγνώριση της γενοκτονίας που ορ-
γανώθηκε εις βάρος του, από την Οθω-
μανική αυτοκρατορία στις αρχές του
προηγούμενου αιώνα.

Ένα κομμάτι του Ελληνισμού οδηγή-
θηκε μέσα από βίαια γεγονότα και απο-
τρόπαια εγκλήματα στο να εγκαταλείψει
τις πατρογονικές του εστίες ύστερα α-
πό 3 χιλιάδες χρόνια.

Αυτές τις μέρες δεν αρκεί ένα απλό
μνημόσυνο. Η Ιστορία μάς καλεί να ανα-
λάβουμε, σαν σύγχρονη παγκόσμια κοι-
νωνία, τις ευθύνες μας και να προβούμε
σε ενέργειες, που να αποτρέπουν πιθα-
νές γενοκτονίες στο μέλλον.

Εμείς οι εκπαιδευτικοί της Α'/θμιας
Εκπαίδευσης οραματιζόμαστε μια κοι-
νωνία του αλληλοσεβασμού, της κατα-
νόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης
των λαών!

Πιστεύουμε πως είναι καθήκον όλων
μας να διαπαιδαγωγήσουμε τις επόμενες

γενιές με υψηλά ιδανικά, με τις αρχές της
αλληλεγγύης, της αποδοχής του διαφο-
ρετικού, της συνεργασίας.

Θεωρούμε χρήσιμες τις φιλίες μετα-
ξύ των λαών και τις σχέσεις καλής γει-
τονίας, οι οποίες όμως δε θα πρέπει να
στηρίζονται στην παραγραφή και το ψέ-
μα, παρά στην παραδοχή της αλήθειας.
Όχι για λόγους εκδίκησης, αλλά γιατί έ-
τσι αποτρέπεται η επανάληψη των ίδιων
λαθών στο μέλλον.

Όλα τα παραπάνω ας αποτελέσουν τη
βάση για την εδραίωση της ειρηνικής συ-
νύπαρξης και συνεργασίας των λαών ώ-
στε να μην επαναληφθούν παρόμοια
τραγικά γεγονότα.

Από τη Δ.Ο.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΟΕ
Ιδιοκτησία: ΔΟΕ
Διεύθυνση:
Ξενοφώντος 15Α, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα

Εκδότης:
Μαντάς Κομνηνός, Τηλ.: 210 3233662

Υπεύθυνος Εκδόσεων:
Μπαμπούρας Πολυζώης
Τηλ.: 210 3228891, Κιν.: 6980068669

Παραγωγή:
PRESS LINE - Μάγερ 11, Αθήνα Τ.Κ. 10438
Τηλ.: 210 5225479



α) Δαπάνες για την Παιδεία

Το αίτημα για αύξηση των δαπανών για την Παιδεία
στο ύψος του 5% επί του Α.Ε.Π., ως πρώτο βήμα προ-
σέγγισης του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου, ιεραρχείται ως
πρώτο στις διεκδικήσεις μας. Κι αυτό γιατί πιστεύουμε ό-
τι οι δαπάνες που διατίθενται από τον προϋπολογισμό για
την Παιδεία έχουν άμεση σχέση με την ποιότητά της.

Η αύξηση των δαπανών για την Παιδεία θα διασφάλιζε
σύγχρονες υποδομές, εκσυγχρονισμό αναλυτικών προ-
γραμμάτων και βιβλίων, καθώς και προγραμμάτων σπου-
δών, καινοτόμα προγράμματα και στήριξη της έρευνας, υ-
ψηλού επιπέδου εκπαιδευτικούς και προπάντων στήριξη
της Δημόσιας Δωρεάν παρεχόμενης Εκπαίδευσης ως α-
νταπόδοση της φορολόγησης του Έλληνα πολίτη, καθι-
στώντας τη χώρα μας κέντρο εκπαίδευσης της ευρύτερης
περιοχής. 

Σήμερα η μείωση των δαπανών για την Παιδεία συνε-
πάγεται τη συρρίκνωση των Πολιτικών Αντισταθμιστι-
κής Αγωγής (Ολοήμερο Σχολείο, Τάξεις Υποδοχής, Τμή-
ματα Ένταξης, Ενισχυτική Διδασκαλία, αναλογία μαθητών α-
νά εκπαιδευτικό κ.λ.π.) και γενικότερα της ποιότητας της
εκπαίδευσης.

Με τον προϋπολογισμό του 2011 η κυβέρνηση μείωσε α-
κόμη περισσότερο τις δαπάνες για την Παιδεία, στο 2,75%
του Α.Ε.Π.

Έτσι και φέτος οι διορισμοί εκπαιδευτικών προβλέπεται
να είναι μειωμένοι τουλάχιστον κατά 50%.

Οι δαπάνες για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων θα
είναι ανύπαρκτες.

Το πρόγραμμα σχολικής στέγης για μια άλλη χρονιά θα
είναι παγωμένο μιας και δεν προβλέπεται ούτε 1 Ευρώ από
τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι προσλήψεις αναπληρωτών θα είναι μόνο μέσω προ-
γραμμάτων ΕΣΠΑ. 

60.000 νήπια θα παραμείνουν εκτός δημόσιου νηπια-
γωγείου. 

Χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια δεν μπορούν να ικανο-
ποιηθούν μια σειρά από αιτήματα που συντελούν στην α-
ναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Διεκδικούμε:
• Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ,
• Ορθολογική κατανομή των κοινοτικών πόρων ιδιαίτερα

για θεσμούς που αφορούν στην Π.Ε., τη σημασία και την
αξία της οποίας όλοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται.

β) Οικονομικά Εκπαιδευτικών

Το αίτημά μας για οικονομική αναβάθμιση, έτσι ώστε ο
εκπαιδευτικός να ζει με αξιοπρέπεια από το μισθό του και
μόνο, ήταν το κυρίαρχο στις κινητοποιήσεις του 2006
και εξακολουθεί να παραμένει ανικανοποίητο.

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι οι αποδοχές των εκπαι-
δευτικών είναι αναντίστοιχες με την προσφορά και το έρ-
γο τους. Η ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού έργου και ο
κρίσιμος χαρακτήρας του στη σημερινή συγκυρία είναι, ή-
δη, ευρέως αποδεκτά. Φυσικό είναι, ότι η ιδιαιτερότητα αυ-
τή πρέπει να αναγνωρίζεται και να αποτυπώνεται στη μι-
σθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός της Π.Ε. είναι στις τε-
λευταίες θέσεις της μισθολογικής κλίμακας των Δ.Υ. Κι
αυτό γιατί συνεχίζεται το απαράδεκτο και επαίσχυντο κα-
θεστώς των ειδικών λογαριασμών, που έχει ως αποτέλεσμα
ορισμένοι Κλάδοι Δ.Υ. να εισπράττουν μόνο ως επιδόμα-
τα, από τους ειδικούς λογαριασμούς, ποσά που υπερβαί-
νουν κατά πολύ το μισθό του εκπαιδευτικού.

Έχουμε φτάσει στο απαράδεκτο καθεστώς, οι εκπαι-
δευτικοί – απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης – να
αμείβονται, σε πολλές περιπτώσεις πολύ χαμηλότερα από
τους αποφοίτους του Δημοτικού Σχολείου. Φυσικά και

1
• Έκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

• Προϋπολογισμός χρήσης 2011-2012

• Ενημέρωση από αιρετούς στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

• Κριτική πεπραγμένων - Δευτερολογία Προέδρου Δ.Ο.Ε.

Πεπραγμένα - Προϋπολογισμός - Ενημέρωση από Αιρετούς

2 Επαγγελματικά - Εκπαιδευτικά
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δεν έχουμε τίποτε με τις άλλες κατηγορίες εργαζομέ-
νων στο Δημόσιο. Πιστεύουμε, όμως, ότι αυτή η κατά-
σταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δεν ζητούμε δια-
φορετική μεταχείριση. Ζητούμε έμπρακτη αναγνώριση
της προσφοράς και του ρόλου μας.
Η κυβέρνηση με τα μέτρα που εξήγγειλε 
• «Αναστέλλει τη χορήγηση αύξησης σε όλα τα μισθο-

λόγια του δημοσίου, χορηγείται μόνο, η μισθολογική ω-
ρίμανση σε όσους τη δικαιούνται. 

• Αναστέλλει την (τιμαριθμική) αναπροσαρμογή σε ό-
σα επιδόματα προβλέπεται. 

• Τα επιδόματα που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί μει-
ώνονται κατά 20%. 

• Tα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας,
μετατρέπονται σε φιλοδωρήματα των 500 και 250 ευ-
ρώ αντίστοιχα.

• Επιβάλει αύξηση του Φ.Π.Α. κατά 4 μονάδες και αυ-
ξήσεις στα καύσιμα, γεγονός που ψαλιδίζει ακόμη
περισσότερο τις αποδοχές μας.

Έτσι με βάση τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί:
α) έχουν πραγματική μείωση των αποδοχών τους τη διε-

τία 2010-2011 από 1792 €, μέχρι 3448 €, χωρίς να συνυ-
πολογίζονται οι απώλειες από τις περικοπές, κατά 20%, στα
επιδόματα θέσης των στελεχών εκπαίδευσης.

β) θα στερηθούν της αυτόματης τιμαριθμικής αναπρο-
σαρμογής του επιδόματος εξωδιδακτικής απασχόλησης
(που το 2010 με ετήσιο τιμάριθμο 1,2% θα ήταν 4,27 € και
το 2011 με ετήσιο τιμάριθμο 4,7% θα ήταν 16,93 €. Συνολι-
κή μείωση τη διετία 2010-11 254,40 € 

Κυρίαρχος στόχος της Ομοσπονδίας μας είναι η οικο-
νομική σύγκλιση των μισθών μας με αυτούς των Ευρωπαί-
ων συναδέλφων μας, μέσα από ένα πραγματικά Ενιαίο μι-
σθολόγιο που θα αίρει τις αδικίες και θα στηρίζεται σε ε-
νιαίες αρχές.

Αποκαλυπτική είναι και η σύγκριση με τους μισθούς
των Ευρωπαίων συναδέλφων μας. Σύμφωνα με δημοσι-
ευμένα στοιχεία του ΟΟΣΑ, ο Έλληνας εκπαιδευτικός
λαμβάνει στα 35 χρόνια υπηρεσίας, μόλις το 51% του
μέσου όρου του μισθού του εκπαιδευτικού των 12 πρώ-
των χωρών της ευρωζώνης!!
Στη σημερινή συγκυρία, άμεσα, διεκδικούμε:
• 1400 € καθαρά στο νεοδιόριστο
• Επιστροφή 13ου και 14ου μισθού καθώς και των περικοπών

2010-2011
• Καμία σύνδεση μισθού - απόδοσης
• Άμεση χορήγηση του επιδόματος των 176 €, αναδρομικά

από το 2002
• Ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό

• Διπλασιασμό των οικογενειακών επιδομάτων 
• Ουσιαστική αύξηση της υπερωριακής αποζημίωσης
• Υπερωριακή αποζημίωση στους εκπαιδευτικούς (Κ.Π.Ε.,

περιβαλλοντικής κ.λ.π.), που προσφέρουν διδακτικό έργο,
πέρα από το προβλεπόμενο υποχρεωτικό ωράριό τους

• Αφορολόγητο ίσο με το μισθό του πρωτοδιόριστου

γ. Μετεκπαίδευση – Διδασκαλεία

Πρώτιστο μέλημα μιας προοδευτικής στρατηγικής για
την εκπαίδευση είναι να εναρμονίζει τα δικαιώματα των κοι-
νωνιών, της γνώσης, της πληροφορίας και της παγκοσμιό-
τητας με τις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και
της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι ο αγώνας να προσεγγίσει
τις μορφές παραγωγής, κυκλοφορίας και αξιοποίησης της
γνώσης, να προσδιορίσει τις οικονομικές, κοινωνικές και
πολιτισμικές προεκτάσεις της και να ενσωματώσει την πο-
ρεία προς τις γνωσιοκεντρικές κοινωνίες σε ένα κοινωνι-
κοπολιτικό σχέδιο, που θα κατοχυρώνει και θα προάγει την
πολιτική της ισότητας των ευκαιριών, την άρση των φραγ-
μών και των αποκλεισμών και θα διασφαλίζει την ομαλή και
ισότιμη ένταξη, στα νέα δεδομένα των ραγδαίων και συ-
γκλονιστικών αλλαγών

Πρώτιστο μέλημα της πρέπει να είναι ο μορφωτικά ενι-
σχυμένος πολίτης, ο κοινωνικά ευαίσθητος που συνεχώς α-
νησυχεί και διαρκώς δημιουργικά αμφισβητεί, που αναζητεί
την κοινωνική ηθική με την καλλιέργεια της παιδείας και
του πολιτισμού, που διαμορφώνει συλλογική και κοινωνική
συνείδηση και ξέρει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του.

Η ανάγκη μιας αξιόπιστης μεταρρυθμιστικής πολιτικής
για ένα ισχυρό δημόσιο εκπαιδευτικό και ισχυρό δημόσιο
σχολείο, ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο της τεράστιας κρί-
σης, είναι προφανής.

Η επιμόρφωση είναι αναπόσπαστο μέρος της επαγγελ-
ματικής σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού. Προϋποθέτει
εκπαιδευτικό απελευθερωμένο από περιορισμούς και αβά-
σταχτο φόρτο εργασίας, προϋποθέτει την ενεργητική συμ-
μετοχή του στη λήψη των αποφάσεων και στην εφαρμογή
τους. 

Τα Διδασκαλεία αποτελούν καρπό πολύχρονων αγώ-
νων των εκπαιδευτικών για την επιστημονική και την επαγ-
γελματική τους αναβάθμιση και τη βελτίωση της παρεχό-
μενης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο.

Η δίχρονη μετεκπαίδευση είναι ένας θεσμός με μεγάλη
ιστορία που ξεκινά από το 1922 με το νόμο περί «προσό-
ντων διαβαθμίσεως και αποδοχών των επιθεωρητών των
δημόσιων σχολείων» (Ν 2857/1992). Η λειτουργία της μπο-
ρεί να χωριστεί σε τρεις περιόδους ανάλογα με τον φορέα
που ήταν υπεύθυνος για ην οργάνωση, το πρόγραμμα σπου-

ΟΡΙΣΤΙΚΗ
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δών και συνολικότερα την όλη λειτουργία της μετεκπαί-
δευσης.

Στην πρώτη περίοδο (1922-1964) ο φορέας είναι η Φι-
λοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και κυρίαρχη
μορφή ο εκάστοτε καθηγητής Παιδαγωγικής. Στη δεύτερη
περίοδο 1964-1994 φορέας της μετεκπαίδευσης γίνεται το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στην Τρίτη περίοδο από το
1995 μέχρι σήμερα, με τον πολλαπλασιασμό των Διδασκα-
λείων, φορείς είναι τα Παιδαγωγικά Τμήματα. 

Ενώ ιστορικά ο θεσμός της μετεκπαίδευσης αποσκο-
πούσε κυρίως στην παραγωγή στελεχών εκπαίδευσης, από
το 1995 με την προσάρτηση της μετεκπαίδευσης στα Παι-
δαγωγικά Τμήματα διαμορφώνεται μια συγκεκριμένη φιλο-
σοφία περί μετεκπαίδευσης, που δίδει έμφαση στη βελ-
τίωση του έργου του εκπαιδευτικού και στην αναβάθμιση
του δημόσιου σχολείου. Σύμφωνα με το Νόμο 2327/1995,
σκοπός των Διδασκαλείων είναι η παρακολούθηση των ε-
ξελίξεων στις επιστήμες της αγωγής και η προαγωγή της έ-
ρευνας, της παραγωγής και της μετάδοσης γνώσεων και ε-
μπειριών που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ανάπτυξη της
χώρας.

Ωστόσο, υπό το φως των νέων κοινωνικοπολιτισμικών
εξελίξεων, ποικίλες απόψεις διατυπώνονται για τη φύση και
το περιεχόμενο της Μετεκπαίδευσης, απηχώντας μία δια-
φορετική θέση για το μορφωτικό ρόλο του σχολείου και
της εκπαίδευσης γενικότερα. Θέση μας είναι ότι κάθε προ-
σπάθεια αναβάθμισης του θεσμού της μετεκπαίδευσης συν-
δέεται άμεσα με την προάσπιση και την ενίσχυση του δη-
μόσιου σχολείου.

Υποστηρίζουμε τα εξής: 
– Η επιστημονική γνώση εξελίσσεται με ραγδαίο τρόπο,

και η σύνθετη κοινωνικοπολιτισμική πραγματικότητα ε-
παναπροσδιορίζει διαρκώς την έννοια της εκπαίδευσης
και το ρόλο του σχολείου. Η μετεκπαίδευση δεν μπορεί
να συρρικνωθεί για να εξυπηρετήσει στενές, καθαρά ερ-
γαλειακού - χρηστικού τύπου προσεγγίσεις της διδα-
σκαλίας και της μάθησης. Αντίθετα, η μετεκπαίδευση ο-
φείλει να συμβάλει στην καλλιέργεια της κριτικής και α-
ναστοχαστικής στάσης του/της εκπαιδευτικού απέναντι
στον πολυδιάστατο χαρακτήρα της διαρκώς μεταβαλλό-
μενης κοινωνίας, στη διεύρυνση της ικανότητάς του/της
να αξιοποιεί τις νέες επιστημονικές γνώσεις για να απο-
δομεί διαρκώς τα  πλαίσια αναφορών με τα οποία λει-
τουργεί, στην κατάκτηση δεξιοτήτων για την επιλογή α-
ποτελεσματικών λύσεων-απαντήσεων στις προκλήσεις
που η σύνθετη σχολική πραγματικότητα προβάλλει. 

– Τονίζουμε την ανάγκη να διατηρηθεί ο δημόσιος ακαδη-
μαϊκός χαρακτήρας της μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτι-
κών. Υποστηρίζουμε ότι κάθε προσπάθεια μετεκπαίδευ-

σης των εκπαιδευτικών για να έχει εχέγγυα επιστημονι-
κής εγκυρότητας δεν μπορεί να υλοποιείται από άλλο φο-
ρέα παρά μόνο από το Πανεπιστήμιο, το οποίο αποτελεί
και τον κατ’ εξοχήν χώρο ανάπτυξης της έρευνας και της
διδασκαλίας σε συνθήκες αυτοτέλειας και ελευθερίας. 

– Τασσόμαστε υπέρ της διατήρησης της μετεκπαίδευσης,
η οποία μπορεί να συνυπάρχει με (αλλά όχι να αντικατα-
σταθεί) από προγράμματα ευέλικτης επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών. Η ευρύτητα του σκοπού της μετεκπαί-
δευσης όπως έχει διατυπωθεί στο Νόμο διατηρείται, ε-
νώ ενισχύεται ο ηγετικός, κριτικός και αναστοχαστικός
ρόλος του/της εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο. Πι-
στεύουμε ότι η αναβάθμιση του ρόλου του/της εκπαι-
δευτικού ως διανοούμενου και ως φορέα αλλαγής στη
σχολική μονάδα και την κοινωνία δεν μπορεί να επιτευ-
χθεί με βραχύχρονα προγράμματα κατάρτισης καθαρά
χρηστικού χαρακτήρα, παρά με ακαδημαϊκού χαρακτήρα
μετεκπαίδευση που ανατροφοδοτεί και εμπλουτίζει την
ήδη αποκτηθείσα διδακτική εμπειρία του εκπαιδευτικού. 

– Κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του θεσμού των Διδα-
σκαλείων –και κατ’ επέκταση του δημόσιου σχολείου-
δεν μπορεί παρά να κινείται προς την κατεύθυνση ενί-
σχυσης της διασύνδεσης των Διδασκαλείων με την τοπι-
κή κοινωνία και να ενισχύει το γόνιμο διάλογο μεταξύ
των δύο κοινοτήτων, του  Πανεπιστημίου και του Σχο-
λείου. Για την ενίσχυση της σχέσης αυτής, προτείνουμε τα
εξής: 

1. Να ιδρυθούν  Διδασκαλεία σε κάθε Παιδαγωγικό Τμήμα
Προσχολικής  και Δημοτικής Εκπαίδευσης  έτσι ώστε να
ισχυροποιηθούν οι δεσμοί των Παιδαγωγικών Τμημάτων
με το τοπικό δίκτυο των σχολείων. Επιπλέον, προτείνου-
με οι μετεκπαιδευόμενοι/-ες που φοιτούν στα Διδασκα-
λεία να προέρχονται κατά κύριο λόγο/κατά προτεραιό-
τητα από τις κοινότητες στη γεωγραφική εμβέλεια του
κάθε Παιδαγωγικού Τμήματος. Τα Διδασκαλεία με τον
τρόπο αυτό μετεξελίσσονται σε χώρους κριτικού διαλό-
γου του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινότητα των εκ-
παιδευτικών, σε εργαστήρια δημοκρατικού και δημιουρ-
γικού αναστοχασμού σχετικά με το τί, το γιατί και το πώς
της εκπαιδευτικής πράξης. 

2. Να αναμορφωθούν τα προγράμματα σπουδών των Δι-
δασκαλείων έτσι ώστε να ενισχυθεί έμπρακτα η επιζη-
τούμενη διασύνδεση της μετεκπαίδευσης με τη ζωντανή
κοινωνική πραγματικότητα του σχολείου και της σχολι-
κής τάξης. Προτείνουμε έναν κορμό βασικών μαθημάτων
που θα χαρακτηρίζονται από τη διάχυση μαθημάτων γε-
νικής και ειδικής αγωγής και την ύπαρξη ικανού αριθμού
επιλεγόμενων μαθημάτων σε κατευθύνσεις ή κύκλους
σπουδών έτσι ώστε ο/η κάθε μετεκπαιδευόμενος/-η να
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διαμορφώνει το δικό του πρόγραμμα στο πλαίσιο μιας γε-
νικότερης κοινής δομής. Θα πρέπει να δίδεται έμφαση στην
ανάπτυξη έρευνας-δράσης, μια και έχει μεγαλύτερη αξία η
γνώση των τρόπων πρόσβασης στη γνώση κι όχι η κατα-
νάλωση «καθιερωμένων» γνώσεων. Μέσα από την επιχει-
ρούμενη διασύνδεση με το τοπικό δίκτυο των σχολείων, οι
μετεκπαιδευόμενοι/-ες εισέρχονται στα σχολεία και (σε συ-
νεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς) αναπτύσσουν καινο-
τόμες δράσεις με στόχο την εκ των έσω αναβάθμιση του
δημόσιου σχολείου. 

– Τα Διδασκαλεία μπορούν να αναλάβουν βραχύχρονα προ-
γράμματα εξειδικευμένης, θεματικής και στοχευμένης επι-
μόρφωσης, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις ανά-
γκες των εκπαιδευτικών. Τα προγράμματα αυτά, που θα
υλοποιούν τη δια βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, θα
συνυπάρχουν με τον κορμό της μετεκπαίδευσης. 

– Αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω
στόχων είναι η προσέλκυση διδασκόντων/ουσών υψηλού
επιπέδου, πράγμα που είναι δύσκολο να επιτευχθεί με τα
τρέχοντα επίπεδα αμοιβής τους και την έλλειψη μόνιμης
γραμματειακής υποστήριξης. 

– Η δυσμενής οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα εί-
ναι γνωστή. Ωστόσο, εξίσου γνωστό είναι ότι σε καμία
χώρα του κόσμου δεν επετεύχθη ακαδημαϊκή αριστεία
με ταυτόχρονη υποχρηματοδότηση εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων, διδασκόντων και ερευνητών.

– Θεωρούμε ότι τα Διδασκαλεία συνιστούν μια σημαντική
δομή που πρέπει να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά για να
επιφέρουμε ουσιαστικές και μακροχρόνιες αλλαγές στην
εκπαίδευση, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σχολεί-
ου που θα προωθεί καινοτόμες δράσεις, που θα μορφώ-
νει πολύπλευρα και ουσιαστικά, που θα καλλιεργεί τον
κριτικό λόγο και θα αναπτύσσει την παιδαγωγική αυτο-
νομία του/της εκπαιδευτικού.

Διεκδικούμε:
• Τη διατήρηση της διετούς μετεκπαίδευσης και την ανα-

βάθμισή της με παράλληλο άνοιγμα για όλες τις ειδικότη-
τες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

• Ενίσχυση των Διδασκαλείων για την επιτέλεση του σημα-
ντικού τους έργου στο χώρο της προσχολικής και πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης

• Να ιδρυθούν Διδασκαλεία μετεκπαίδευσης και στα υπό-
λοιπα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας (τις προβλέπει ο
Ν.2327/95) 

• Το ΥΠΔΒΜΘ να ενθαρρύνει στηρίζοντας με κάθε τρόπο
(οικονομική ενίσχυση, Διδακτικό Προσωπικό με μόνιμα

μέλη ΔΕΠ, υλικοτεχνική υποδομή κ.α.) τα Π.Τ. προς την
κατεύθυνση αυτή.

• Η μετεκπαίδευση να διατηρήσει και διευρύνει το μαζικό
της χαρακτήρα με αύξηση του αριθμού των εισαγομένων
στα διδασκαλεία αλλά και με ουσιαστική συμμετοχή των
μετεκπαιδευόμενων στην κατάρτιση των προγραμμάτων.

• Η μετεκπαίδευση να παραμείνει μια και ενιαία τόσο για
τους πτυχιούχους Π.Α. όσο και για τους πτυχιούχους Π.Τ.
και να αποτελεί ενδοϋπηρεσιακή υπόθεση δηλαδή να εί-
ναι δικαίωμα των εν ενεργεία Εκπαιδευτικών.

• Να δίνεται η δυνατότητα στα πλαίσια των μαθημάτων που
διδάσκονται οι μετεκπαιδευόμενοι, για έρευνες, εργασίες
και δραστηριότητες, με στόχο την παρέμβαση στην
Εκπαιδευτική πράξη και την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών
στο χώρο της Εκπαίδευσης.

• Απαιτείται αναβάθμιση της μετεκπαίδευσης, τόσο ως
προς το επίπεδο των σπουδών με τη δημιουργία κατευ-
θύνσεων (οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Ει-
δική Αγωγή - Νέες τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική διαδι-
κασία - Παιδαγωγική - Ψυχολογία) όσο και ως προς τον
χορηγούμενο τίτλο (μεταπτυχιακός).

• Η διαδικασία επιλογής των Εκπαιδευτικών για τη μετεκ-
παίδευση να πραγματοποιείται με αδιάβλητο διαγωνισμό,
με ευθύνη του ΥΠΔΒΜΘ σε συνεργασία με τα Π.Τ. τους
τοπικούς Συλλόγους και τη Δ.Ο.Ε.

δ. Ολοήμερο Σχολείο

Στην 78η Γ.Σ. του Κλάδου υπήρχε αντίστοιχο θέμα στην
Ημερήσια Διάταξη, για το οποίο όμως δε λήφθηκε απόφα-
ση. Η εισήγηση περιελάμβανε τις παρακάτω προτάσεις, οι
οποίες παραμένουν επίκαιρες:
• Κτιριακή υποδομή, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες

του νέου τύπου σχολείου. Ακόμη δεν έχουμε δει από τον
Ο.Σ.Κ. σχέδια νέων διδακτηρίων, που να είναι προσανα-
τολισμένα σ’ αυτή την κατεύθυνση.

• Σίτιση με ευθύνη της πολιτείας. Βοηθητικό προσωπικό
μόνιμο και όχι μέσα από τα προγράμματα stage ή ΕΣΠΑ
(τραπεζοκόμους για τη σίτιση, Γραμματείς για το Διοικη-
τικό έργο των 6/θ και πάνω Σχολείων κλπ).

• Υλικοτεχνική υποδομή και εποπτικά μέσα (υπολογι-
στές, μουσικά όργανα - αθλητικό - εικαστικό υλικό - ξε-
νόγλωσσα βιβλία) που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες
του Ολοήμερου Σχολείου. 

• Αναλυτικά Προγράμματα, που θα αντιμετωπίζουν ενιαία
τα γνωστικά αντικείμενα, ώστε ο σημερινός απογευματι-
νός κύκλος να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πρω-
ινού.

• Η προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη μέρα να
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είναι τέτοια, ώστε να μην επιβαρύνεται ο μαθητής με εργα-
σία στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι τα τμήματα θα πρέπει να
είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ολιγομελή και ομοιο-
γενή, ώστε η προετοιμασία να είναι ουσιαστική. Για να συμ-
βεί αυτό πρέπει η ύλη των μαθημάτων για την επόμενη μέ-
ρα να είναι τέτοια, ώστε να μπορούν οι μαθητές να τη διεκ-
περαιώνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα και τα τμήματα να
είναι ολιγομελή, ώστε η προετοιμασία να είναι ουσιαστική
και να εφαρμόζεται η Ενισχυτική Διδασκαλία και όποια άλ-
λη αντισταθμιστική δράση.
• Οι συνάδελφοι των ειδικών μαθημάτων να έχουν αποδε-

δειγμένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στη δι-
δασκαλία μικρών μαθητών και να αποτελούν μέρος του
προσωπικού του σχολείου. Υπάρχει, άλλωστε, σχετική θέ-
ση της ΔΟΕ για ίδρυση νέων οργανικών θέσεων σε ομά-
δες σχολείων.

• Όπου είναι δυνατόν να αναλάβουν και να διδάξουν δά-
σκαλοι τα αντικείμενα για τα οποία δε χρειάζονται Ειδι-
κότητες και κατέχουν οι ίδιοι βασικές γνώσεις (π.χ. πλη-
ροφορική, θέατρο, χορός, εικαστικά κλπ)

• Το μάθημα της Πληροφορικής να διδάσκεται βάσει ανα-
λυτικού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες και
τα ενδιαφέροντα των μαθητών με κατάλληλο λογισμικό
και σε υποστηρικτική κατεύθυνση της έρευνας και ανα-
κάλυψης της γνώσης.

• Να μη γίνεται κατάχρηση της συμπλήρωσης ωραρίου στο
Ολοήμερο Σχολείο, γιατί αυτό από μόνο του αδυνατίζει
την προσφερόμενη ποιότητα εκπαιδευτικού έργου.

• Να διαφυλαχθεί ο πρωτεύων λόγος ύπαρξης του
Ολοήμερου Σχολείου που δεν είναι άλλος από την παι-
δαγωγική αποστολή του, η οποία όμως - παράλληλα - α-
παντά και σε κοινωνικά αιτήματα. Το τελευταίο όμως να
παραμένει αποτέλεσμα του πρώτου.

• Να τοποθετηθεί δεύτερος Υποδιευθυντής - Υπεύθυ-
νος Ο.Σ. στα 10/θ και πάνω Σχολεία.

• Η ώρα σίτισης - ξεκούρασης (14:00 - 14:40) να λαμβά-
νεται ως διδακτική, όταν ο αριθμός των μαθητών είναι πά-
νω από 50, όχι μόνο για τον Υπεύθυνο αλλά και για το
δεύτερο εκπαιδευτικό του Ολοήμερου.

• Να διασφαλιστεί το ωράριο των εκπαιδευτικών, να ε-
πιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί, κυρίως στη διαθεματι-
κή προσέγγιση της γνώσης και για τον τρόπο με τον ο-
ποίο μπορούν να συνεργάζονται οι διαφορετικές ειδικό-
τητες του Ο.Σ. και να δοθούν κίνητρα στους υπηρετού-
ντες σ’ αυτά.

• Εάν δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν όλα τα σχο-
λεία ως Ολοήμερα σε πλήρη ανάπτυξη, δε χρειάζεται
να κακοποιείται ο θεσμός με βιαστικές επεκτάσεις,
που μόνο απαξίωση επιφέρουν.

Τη Σχολική περίοδο 2010 – 2011 εφαρμόστηκε πειρα-
ματικά σε 801 12/θ Δημοτικά Σχολεία σ’ όλη την Ελλάδα ο
θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου με Αναμορφωμένο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με υποχρεωτική παραμονή ό-
λων των μαθητών ως τις 14:00, με μεγάλη αύξηση των ω-
ρών διδασκαλίας, ιδιαίτερα στις πρώτες τάξεις (Α΄,Β΄) του
Δημοτικού Σχολείου και με «εισροή» πολλών συναδέλ-
φων ειδικοτήτων.

Η μετατροπή των 801 σχολείων διευρυμένου ωραρίου
σε σχολεία «αναμορφωμένου προγράμματος» έγινε με βια-
σύνη, προχειρότητα και έλλειψη επιστημονικής τεκμη-
ρίωσης του όλου εγχειρήματος.

Σε όλο αυτό το διάστημα που ακολούθησε την ανακοί-
νωση του όλου εγχειρήματος, οι ίδιες οι σχολικές μονάδες,
οι σύλλογοι εκπαιδευτικών και οι Γενικές τους Συνελεύσεις
ανέδειξαν σε όλο τους το φάσμα την αποσπασματικότητα
που διατρέχει κι αυτή την ενέργεια του Υπουργείου και
τα τεράστια παιδαγωγικά θέματα που θα έπρεπε να έχουν
συζητηθεί πριν καν προχωρήσει το Υπουργείο στην εφαρ-
μογή αυτού του Προγράμματος.

Παρά την εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειμένων στο
πρωινό πρόγραμμα (Πληροφορική, Εικαστικά, Μουσική, Θε-
ατρική Αγωγή), ο περιορισμός της απογευματινής προετοι-
μασίας για τα μαθήματα της επόμενης μέρας και η αδυνα-
μία της έγκαιρης πρόσληψης εκπαιδευτικών για την απο-
γευματινή ζώνη, ουσιαστικά ακυρώνει το «Ολοήμερο» κομ-
μάτι του Σχολείου.

Για τα σχολεία αυτά υπήρξαν από την αρχή αρκετές ε-
πιφυλάξεις παιδαγωγικού περιεχομένου, όπως η διδα-
σκαλία Ξένης Γλώσσας και Υπολογιστών από την Α΄ Δη-
μοτικού, η εναλλαγή πολλών εκπαιδευτικών στις τάξεις του
Δημοτικού Σχολείου, το αυξημένο ωράριο των μαθητών,
κλπ. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να επισημάνουμε τα πα-
ρακάτω:
• Μη έγκαιρη προσέλευση ειδικοτήτων, οι περισσότε-

ροι συνάδελφοι εκ των οποίων με ελλιπή παιδαγωγική
κατάρτιση. Η επιμόρφωση που έγινε ήταν μικρής διάρ-
κειας και δεν άλλαξε την κατάσταση.

• Η πρόσληψη συναδέλφων ειδικοτήτων από το ΕΣΠΑ
και η μη έγκαιρη καταβολή των δεδουλευμένων τους, θό-
λωσε την εικόνα των πιλοτικών Σχολείων. Οι ποικίλες
μορφές σχέσεων εργασίας και τα διαφορετικά ωράρια
εργασίας των συναδέλφων ειδικοτήτων αποκάλυψαν μια
προχειρότητα και μια βιασύνη στην εφαρμογή του θε-
σμού, που δημιούργησαν επιπλέον προβλήματα στις σχο-
λικές μονάδες, όπως:

• Αδυναμία - δυσκολία συνεργασίας με το δάσκαλο του
τμήματος, στο πλαίσιο της διαθεματικότητας.

• Στα εισαγωγικά σεμινάρια, δεν ενημερώνονται επαρκώς
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Διεκδικούμε:

✓ Δαπάνες για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ

✓ Οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών. Καμία μείωση μισθών.

✓ Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.

✓ Κατάργηση του Ν.3848/2010.

✓ Ολοήμερο σχολείο σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου.

✓ Άμεση κάλυψη των κενών με επιπλέον μόνιμους διορισμούς, προσλήψεις αναπληρωτών, διορισμούς στην Ειδική Αγωγή.

✓ Άμεση κάλυψη των οικονομικών αναγκών των σχολείων με χορήγηση όλων των απαραίτητων κονδυλίων.

✓ Εισαγωγική επιμόρφωση πριν την έναρξη των μαθημάτων.

4 Αρχαιρεσίες
• Εκλογές για Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. και Ε.Ε. Δ.Ο.Ε.
• Εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων στην ΑΔΕΔΥ

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μαντάς Κομνηνός Οικονόμου Τριαντάφυλλος

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

για την παιδαγωγική προσέγγιση των μικρών μαθητών
και τη διδακτέα ύλη με αποτέλεσμα να παρακάμπτονται τα
βιβλία και να αναγκάζονται να αυτοσχεδιάζουν.
• Αγγλικά στην Α’ και Β’ τάξη χωρίς υλικό (κατεβάζουν α-

πό το internet).
• Στις μικρές τάξεις (Α’ και Β’) διασπάται η συνοχή του

παιδαγωγικού κλίματος με τις εναλλαγές των προσώ-
πων.

• Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής σε εικαστικά, γυ-
μναστική, μουσική.

• Έλλειψη ειδικοτήτων στα Ολοήμερα (απογευματινά)
τμήματα, με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν (σχεδόν σ’
όλα τα σχολεία) και να έχει καταργηθεί η μελέτη - προε-
τοιμασία για την επόμενη μέρα σε Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄.

• Η χρηματοδότηση των 801 Ολοήμερων Σχολείων από
το ΕΣΠΑ και η μη σαφής τοποθέτηση του ΥΔΒΜΘ για
την προοπτική και το μέλλον τους (μετά το 2013) δημι-
ουργεί ερωτηματικά σχετικά με την πολιτική βούληση για
τη συνέχιση η μη του θεσμού.

Για να αντιμετωπισθούν τα παρακάτω προβλήματα
προτείνουμε, καταρχήν:
• Τα νέα αντικείμενα να διδάσκονται όχι ως αυτοτελή

(γυμνασιοποίηση του Δημοτικού Σχολείου), αλλά σε
συνεργασία με τους δασκάλους στην κατεύθυνση της ε-
νίσχυσης της διαθεματικότητας, της έρευνας και ανακά-
λυψης;

• Ολιγομελή τμήματα για τις ξένες γλώσσες, ώστε να α-
νταποκρίνονται στις στοιχειώδεις προϋποθέσεις της δι-
δασκαλίας της ξένης γλώσσας.

• Δημιουργία οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών ειδικο-
τήτων.

• Η προετοιμασία των μαθητών, ιδιαίτερα των μικρών τά-
ξεων, για την επόμενη μέρα να πραγματοποιείται ως τις
14:00.

Οι προτάσεις της Δ.Ο.Ε. θα εμπλουτιστούν με τα απο-
τελέσματα της σχετικής Έρευνας που διεξάγει το ΙΠΕΜ /
ΔΟΕ.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε., που προέκυψε

από τις αρχαιρεσίες της 24ης Ιουνίου 2009, παρουσιάζει,

σύμφωνα με το καταστατικό της Δ.Ο.Ε., την έκθεση πε-

πραγμένων για το δεύτερο χρόνο της θητείας του (2010-

2011), προκειμένου αυτή να συζητηθεί στις Γενικές Συνε-

λεύσεις των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης.

Η σύνθεση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τη διετία 2009-2011 ή-

ταν: Πρόεδρος: Μπράτης Δημήτρης, Αντιπρόεδρος: Μα-

ντάς Κομνηνός, Γενικός Γραμματέας: Οικονόμου Τρια-

ντάφυλλος, Ειδικός Γραμματέας: Κουμανζέλης Παναγιώ-

της, Οργανωτικός Γραμματέας: Πετράκης Σταύρος, Τα-

μίας: Τσιάκος Βασίλειος Υπεύθυνος Εκδόσεων: Χαζίρης

Μιχάλης, Υπεύθυνος Τύπου: Κικινής Αθανάσιος, Υπεύ-

θυνη Βιβλιοθήκης: Ρηνάκη Καίτη Μέλη: Παντελίδης Ντί-

νος, Δριμάλα Θεοδώρα`.

Στις 13-1-2011 μετά τις παραιτήσεις των συναδέλφων

Μπράτη Δ. και Τσιάκου Β. το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε ως

εξής:

Πρόεδρος: Μαντάς Κομνηνός, Αντιπρόεδρος: Κου-

μανζέλης Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας: Οικονόμου

Τριαντάφυλλος, Ειδικός Γραμματέας: Χαζίρης Μιχάλης,

Οργανωτικός Γραμματέας: Πετράκης Σταύρος, Ταμίας:

Ρηνάκη Καίτη Υπεύθυνος Εκδόσεων:Μπαμπούρας Πο-

λυζώης,  Υπεύθυνος Τύπου: Κικινής Αθανάσιος, Υπεύθυ-

νη Βιβλιοθήκης: Ανδρουλάκης Μάνος, Μέλη: Παντελίδης

Ντίνος, Δριμάλα Θεοδώρα`.

Η δράση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
για τη συνδικαλιστική χρονιά 2010-2011:

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αυτή τη συνδικαλιστική χρονιά πο-

ρεύτηκε λαμβάνοντας πάντα υπόψη του τις αποφάσεις

των Γενικών Συνελεύσεων του Κλάδου αλλά και την κα-

τάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται με:

• Το γεγονός ότι όλες οι κατακτήσεις των εργαζομέ-

νων βρίσκονται στο στόχαστρο εθνικών και υπερεθνικών

επιλογών, αφού με πρόσχημα την οικονομική κρίση, ε-

πιχειρούν με βίαιο τρόπο να σαρώσουν ότι θετικό

κατακτήσαμε με αγώνες χρόνων και να διαμορφώ-

σουν ένα σκηνικό όπου θα κυριαρχεί η ανασφάλεια και

ο φόβος. 

• Το γεγονός ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης και της

Τρόικας (ΔΝΤ, Ε.Ε., Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) είναι

σκληρές, άδικες και αντικοινωνικές. Την κρίση δεν πλη-

ρώνουν οι ΕΧΟΝΤΕΣ και ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ, αλλά για

μια ακόμη φορά οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, τα

χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα της

πατρίδας μας. 

• Τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τη θεσμο-

θέτηση ενός νέου μισθολογίου στο δημόσιο τομέα

με το οποίο επιδιώκει να περικόψει ακόμη περισσό-

τερο τις αποδοχές μας. Στο στόχαστρο των περικο-

πών βρίσκονται τα επιδόματα των εκπαιδευτικών (εξω-

διδακτικό, απασχόλησης, παραμεθόριων περιοχών, κ.α.)

αγνοώντας το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην τελευταία

κλίμακα αμοιβών μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων.

• Τη δραματική κατάσταση στην οποία έχουν ο-

δηγηθεί τα ταμεία των εργαζομένων στο δημόσιο ε-

ξαιτίας της χρόνιας καταλήστευσης των αποθεματικών

τους από το κράτος, τη χρησιμοποίηση των αποθεματι-

κών τους για κάλυψη εισοδηματικών πολιτικών χωρίς την

ανάλογη ενίσχυση αλλά και της εμπλοκής τους σε χρη-

ματιστηριακές συναλλαγές με τα δομημένα ομόλογα.

• Τη μείωση των δαπανών για την Παιδεία σε πο-

σοστό, για πρώτη φορά, κάτω από το 3% του ΑΕΠ,2,75%

με αποτέλεσμα την υποχρηματοδότηση των σχολικών

επιτροπών, που αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμη

και στις στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων. 

• Την κατάργηση του θεσμού της Μετεκπαίδευ-

σης και την απουσία οποιασδήποτε μορφής οργανωμέ-

νης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 - 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
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• Την υλοποίηση σχεδίου εκτεταμένων συγχω-

νεύσεων - καταργήσεων σχολικών μονάδων, με μο-

ναδικό στόχο την εξοικονόμηση πόρων από τις λει-

τουργικές δαπάνες των μικρών και μεσαίων σχολικών

μονάδων.

• Τις σαρωτικές αλλαγές στην κοινωνική ασφάλι-

ση με το νέο ασφαλιστικό νόμο ο οποίος προβλέπει:

αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και εξίσωσης

προς τα πάνω όλων των ορίων ανδρών - γυναικών

Δραματική χειροτέρευση του τρόπου υπολογισμού

της σύνταξης

• Την αύξηση των έμμεσων και άμεσων φόρων

(ΦΠΑ από 19% σε 23%). Ιδιαίτερα οι αυξήσεις στα καύ-

σιμα έχουν εκτοξεύσει αυτόματα τις τιμές σε όλα τα εί-

δη λαϊκής κατανάλωσης,

• Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει εκφράσει την αντίθεσή του

στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να επιβάλ-

λει την εφαρμογή της «αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευ-

τικού έργου της σχολικής μονάδας μιας διαδικασίας που

η φιλοσοφία και η πρακτική της μπορεί να αποτελέσει το

δούρειο ίππο για την αξιολόγηση - χειραγώγηση των εκ-

παιδευτικών, αφού όπως προβλέπεται στο άρθρο 23

παρ.7 του Ν.3848/2010: «Την αξιολόγηση της δράσης

των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος

άρθρου ακολουθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η ο-

ποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες δια-

τάξεις ...(Ν.2986/2002 τις διατάξεις του οποίου δεν έχει

αποδεχθεί ο κλάδος)...». Υπενθυμίζουμε ότι ο κλάδος

μας έχει ψηφισμένες θέσεις για την αξιολόγηση τις ο-

ποίες και έχει καταθέσει τόσο στο ΣΠΔΕ, όσο και στην

πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Θέσεις που

θέτουν τη ζήτηση στη βάση της πραγματικής βελτίωσης

του εκπαιδευτικού έργου κι όχι στη στοχοποίηση και

χειραγώγηση του εκπαιδευτικού που επιχειρείται. 

• Το αναμορφωμένο πρόγραμμα των 800 Ολοή-

μερων Σχολείων έγινε με ελλιπή επιστημονική τεκ-

μηρίωση και με βιασύνη. Ο στόχος του κλάδου μας για

λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, για όλα τα παιδιά,

με βάση τις ψηφισμένες θέσεις του, απέχει πολύ από το

να γίνει πραγματικότητα. 

Μας καλούν να πληρώσουμε την κρίση, τη στιγ-

μή που είμαστε οι μοναδικοί που δεν έχουμε καμιά

απολύτως ευθύνη γι’ αυτή.

Τα μέτρα που προσπαθούν να μας επιβάλουν αλλά-

ζουν δραματικά το εργασιακό τοπίο. Τίποτε δεν θα εί-

ναι το ίδιο αν περάσουν. 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι χρειάζεται μαχητι-

κά, μαζικά και αποφασιστικά να αντιπαλέψουμε τις προ-

ωθούμενες αντιεκπαιδευτικες αλλαγές. Ο μοναδικός

δρόμος για να αποτρέψουμε τα σχέδια που απεργά-

ζονται σε βάρος μας είναι να βγούμε στο δρόμο του

αγώνα. Να βγούμε στο προσκήνιο, να γίνουμε επικίν-

δυνος αντίπαλος, να ανατρέψουμε τα άδικα μέτρα του

μνημονίου.

Α΄: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

25.06.10 Συμμετοχή στα συλλαλητήρια της ΑΔΕΔΥ και

της ΓΣΕΕ για θέματα που απασχολούν το συν-

δικαλιστικό κίνημα (οικονομικά ασφαλιστικά,

εργασιακές σχέσεις, καθυστέρηση καταβολής

του εφάπαξ κλπ)

25.06.10 Κήρυξη 48ωρης απεργιακής κινητοποίησης στις

28 και 29/6/10 για τους συναδέλφους που υπη-

ρετούν σε σχολεία του εξωτερικού

11.09.10 Συμμετοχή του κλάδου στη συγκέντρωση δια-

μαρτυρίας που οργάνωσε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η

Γ.Σ.Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγκαί-

νια της Διεθνούς Έκθεσης. Στη συγκέντρωση

συμμετείχαν συνάδελφοι από όλους τους νο-

μούς της Βόρειας Ελλάδας.

15.09.10 Απόφαση - Εισήγηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για το

Διεκδικητικό και Αγωνιστικό Πλαίσιο του Κλά-

δου.

22.09.10 Απόφαση για συμμετοχή του Κλάδου στην

24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ

στις 7-10-10.

27.09.10 Απόφαση για σύγκλιση ολομέλειας προέδρων

στις 11-10-10.

13.10.10 Ανακοίνωση διαμαρτυρίας με αφορμή την ανα-

στολή λειτουργίας των παιδαγωγικών Τμημάτων.

21.10.10 Ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την Εισαγωγική

Επιμόρφωση

27.10.10 Κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ για

προγραμματισμό και κοινή δράση το επόμενο

διάστημα.
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03.11.10 Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων

στο Υπηρεσιακά Συμβούλια

10.11.10 Παρέμβαση στην Πολιτική ηγεσία του Υπουρ-

γείου Παιδείας για την πληρωμή των αναπληρω-

τών μέσω ΕΣΠΑ

18.11.10 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ για κήρυξη 24ωρης

απεργιακής κινητοποίησης για τους συναδέλ-

φους αναπληρωτές του ΕΣΠΑ.

18.11.10 Παρέμβαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με αφορμή τη λει-

τουργία του σχολείου του ναυστάθμου Σούδας.

22.11.10 Ανακοίνωση με αφορμή τη δίωξη εκπαιδευτικών

για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

22.11.10 Απόφαση Δ.Σ. της ΔΟΕ για κήρυξη 24ωρης α-

περγιακής κινητοποίησης στις 15-12-10 και 2ω-

ρης στάσης εργασίας στις 25-11-10 για το Λεκα-

νοπέδιο.

01.12.10 Ανακοίνωση καταγγελία για την υπέρβαση του

ανώτερου ορίου μαθητών

06.12.10 Ανακοίνωση καταγγελία για τη μη πληρωμή των

αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ.

08.12.10 Επίσχεση εργασίας αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ.

15.12.10 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ για στήριξη της α-

πόφασης του Συλλόγου Δ/Ν Χανίων

16.12.10 Ανακοίνωση στήριξης των συναδέλφων εκπαι-

δευτικών που ανακλήθηκε η απόσπασή τους α-

πό σχολεία του εξωτερικού

20.12.10 Απόφαση για 2ωρη στάση εργασίας για συμμε-

τοχή στο συλλαλητήριο ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ στις 22-

12-10.

21.12.10 Ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΔΟΕ σχετικά με τις

δηλώσεις του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Παι-

δείας για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής

στα Δημοτικά Σχολεία.

09.01.11 Κοινή εκδήλωση ΔΟΕ-ΟΛΜΕ στη μνήμη του Ν.

Τεμπονέρα

10.01.11 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ για οργάνωση κοι-

νού πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου ΔΟΕ-

ΟΛΜΕ στις 13-1-11. και παράσταση διαμαρτυρίας

στις 14-1-11 στις περιφερειακές Δ/νσεις.

14.01.11 Ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΔΟΕ για τις επιχειρού-

μενες Συγχωνεύσεις καταργήσεις Σχολικών μο-

νάδων.

10.01.11 Ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΔΟΕ για τη μη προκή-

ρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εκπαιδευτι-

κών στη μετεκπαίδευση.

20.01.11 Παρέμβαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ για την διοργά-

νωση σεμιναρίων σε μη εργάσιμες μέρες

20.01.11 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ για στάση εργασίας

και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο

Παιδείας στις 26-1-11.

2.02.11 Ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΔΟΕ για τη μη κατα-

βολή οδοιπορικών στους εκπαιδευτικούς.

8.02.11 Απόφαση του Δ.Σ. για κήρυξη 48ωρης απεργια-

κής κινητοποίησης στις 22 και 23-2-11 μαζί με την

ΟΛΜΕ.

16.02.11 Ανακοίνωση διαμαρτυρίας του Δ.Σ. της ΔΟΕ

σχετικά με την κατάργηση της Μετεκπαίδευσης.

21.02.11 Κοινή συνέντευξη τύπου ΔΟΕ-ΟΛΜΕ 25.02.11

Απόφαση- Εισήγηση του Δ.Σ. για την παραπέρα

πορεία του Κλάδου.

02.03.10 Απόφαση για ολομέλεια προέδρων στις 14-3-11.

09.03.11 Απόφαση για συντονισμό δράσης για τη μη κα-

τάργηση της μετεκπαίδευσης. Συνάντηση με ε-

μπλεκόμενους φορείς στη Θεσσαλονίκη στις 17-

3-2011

15.03.11 Απόφαση για επίσχεση εργασίας αναπληρωτών

μέσω ΕΣΠΑ.

15.03.11 Απόφαση για 2ωρη στάση εργασίας και παρά-

σταση διαμαρτυρίας στις περιφερειακές Δ/νσεις

στις 18-3-11 μαζί με την ΟΛΜΕ.

16.03.11 Ανακοίνωση για την απόσπαση εκπαιδευτικών

σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

21.03.11 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ για κήρυξη 24ωρης

απεργιακής κινητοποίησης στις 30-3-11 μαζί με

την ΟΛΜΕ και την ΟΕΝΓΕ

24.03.11 Ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΔΟΕ για την ανύπαρ-

κτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

06.04.11 Συμμετοχή της Ομοσπονδίας στο συλλαλητή-

ριο της ΑΔΕΔΥ στις 9-4-11 και στη συγκέντρω-

ση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ στις 13-4-11 καθώς

και στις μορφές αγωνιστικών παρεμβάσεων των

Ομοσπονδιών στις 14 και 15-4-11.

20.04.11 Συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις της

1ης Μάη

03.05.11 Απόφαση συμμετοχής στην 24ωρη απεργία της

ΑΔΕΔΥ στις 11-5-11.
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10.05.11 Απόφαση για συνδικαλιστική κάλυψη των εκ-

παιδευτικών Ειδικής αγωγής για τις κινητοποιή-

σεις που έχουν προγραμματίσει στις 18 και 19-5-

2011.

12.05.11 Ανακοίνωση για την αστυνομική βία ενάντια

στους απεργούς διαδηλωτές στις 11-5-2011.

Β΄: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ –
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

30.06.10 Ανακοίνωση σχετικά με την πλήρωση θέσεων

Δ/ντών Σχολικών Μονάδων.

07.07.10 Ανακοίνωση για προϊστάμενο Κύμης.

09.07.10 Στήριξη συναδέλφισσας Καντζουράκη.

13.07.10 Ανακοίνωση σχετικά με την απογραφή των εκ-

παιδευτικών

14.07.10 Επιστολή της ΔΟΕ σε όλους τους Βουλευτές για

το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

20.07.10 Συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με τον αναπλη-

ρωτή Υπουργό Εργασίας κ. Κουτρουμάνη για

το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

12.08.10 Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας για τους διο-

ρισμούς των εκπαιδευτικών

24.08.10 Ανακοίνωση με αφορμή τη μείωση των μόνι-

μων διορισμών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

24.08.10 Ελλείψεις εκπαιδευτικών Π.Ε.

24.8.10 Ανακοίνωση σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαι-

δευτικών

25.8.10 Ανακοίνωση σχετικά με την τοποθετήσεις εκ-

παιδευτικών σε σχολικές μονάδες από τα

ΠΥΣΠΕ

28.08.10 Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουρ-

γείου Παιδείας

01.9.10 Ψήφισμα της ΔΟΕ σχετικά με τις Γερμανικές α-

ποζημιώσεις.

01.9.10 Ανακοίνωση με αφορμή την πρόθεση της πολι-

τικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για αύ-

ξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα από

25 σε 27.

02.09.10 Ανακοίνωση σχετικά με τα εργασιακά δικαιώ-

ματα των εκπαιδευτικών.

06.09.10 Ψήφισμα για τον τραυματισμό του συναδέλφου

Π. Σάμιου.

08.09.10 Ανακοίνωση για τις εκλογές αιρετών

13.09.10 Ανακοίνωση για τις αποσπάσεις των εκπαιδευ-

τικών

14.09.10 Καταγγελία για την ομαδική απόλυση 94 εργα-

ζομένων των εκδόσεων «Ελληνικά γράμματα»

20.09.10 Παρέμβαση της ΔΟΕ για αλλαγή του νομοθε-

τικού πλαισίου για τη συμμετοχή Νηπιαγωγών

για θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγω-

γής και Προϊσταμένων στα ΚΕΔΔΥ

28.09.10 Ανακοίνωση σχετικά με τις προσλήψεις ανα-

πληρωτών Ειδικής Αγωγής.

04.10.10 Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών για συ-

νάντηση με το Δ.Σ. της ΔΟΕ για το νέο μισθο-

λόγιο.

05.10.10 Ανακοίνωση για την παράταση αποσπάσεων εκ-

παιδευτικών στο εξωτερικό

13.10.10 Ανακοίνωση σχετικά με την Υποχρηματοδότη-

ση των Σχολικών Επιτροπών.

13.10.10 Ανακοίνωση για τη μισθοδοσία εκπαιδευτικών

από την ενιαία αρχή πληρωμών

13.10.10 Ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΔΟΕ σχετικά με την

καθυστέρηση μισθοδοσίας νεοδιόριστων και α-

ναπληρωτών εκπαιδευτικών

13.10.10 Ανακοίνωση για την πραγματοποίηση του 34ου

Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ

21.10.10 Ανακοίνωση σχετικά με την Εισαγωγική Επιμόρ-

φωση των Εκπαιδευτικών.

22.10.10 Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με το Πο-

λύκεντρο ΑΔΕΔΥ ΙΠΕΜ-ΔΟΕ και ΚΕΜΕΤΕ με

θέμα: «Όροι και συνθήκες του εκπαιδευτικού

έργου στη δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτε-

ροβάθμια Εκπαίδευση» στην αίθουσα εκδηλώ-

σεων της ΟΤΟΕ.

25.10.10 Ανακοίνωση με αφορμή τη συνάντηση με την

Υπουργό παιδείας στις 25-10-2010.

27.10.10 Ανακοίνωση σχετικά με την Εισαγωγική επι-

μόρφωση των εκπαιδευτικών.

10.11.10 Ανακοίνωση σχετικά με την πληρωμή αναπλη-

ρωτών μέσω ΕΣΠΑ

14.11.10 Ανακοίνωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου

19.11.10 Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή για την α-

ντικειμενική μοριοδότηση των αποσπάσεων

22.11.10 Δελτίο Τύπου με αφορμή τη συνάντηση του Δ.Σ.
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της ΔΟΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παι-

δείας για τους αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ. Πραγματο-

ποιήθηκε συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα

της Education International (Εκπαιδευτική Διεθνής) κ.

Fred Van Leeuwen

24..11.10 Υπόδειξη εκπροσώπων στο ΕΣΥΠ

29.11.10 Ανακοίνωση σχετικά με την αναμοριοδότηση

των σχολικών μονάδων.

30.11.10 Ανακοίνωση με αφορμή την συνάντηση του Δ.Σ.

της ΔΟΕ με τον Υφυπουργό οικονομικών κ. Φ.

Σαχινίδη

01.12.10 Ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΔΟΕ σχετικά με την έ-

ρευνα για τα 800 σχολεία αναμορφωμένου προ-

γράμματος.

20.12.10 Δελτίο Τύπου με αφορμή την επίθεση στο Βου-

λευτή της Ν.Δ. κ. Κωστή Χατζηδάκη.

21.12.10 Διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό Υπευθύνων

Καινοτόμων δράσεων από την επιμόρφωση εκ-

παιδευτικών στο Β΄επίπεδο.

14.01.11 Ανακοίνωση σχετικά με τις συγχωνεύσεις κα-

ταργήσεις Σχολικών Μονάδων.

24.01.11 Ψήφισμα για την έφοδο της αστυνομίας στα

γραφεία του περιοδικού YURUVUS (ΠΟΡΕΙΑ)

27.01.11 Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση του Δ.Σ. της

ΔΟΕ με την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου

Παιδείας.

27.01.11. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή επιλογής

υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο

εξωτερικό.

03.02.11 Ανακοίνωση Αλληλεγγύης στον αγώνα των ερ-

γαζομένων στα Μ.Μ.Μ.

07.02.11 Σύσκεψη με τους αιρετούς ΚΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΠΕ

–ΠΥΣΠΕ όλης της χώρας στην Αθήνα

12.02.11 Ανακοίνωση με αφορμή την έκδοση ερμηνευτι-

κής εγκυκλίου για το ασφαλιστικό

30.03.11 Ανακοίνωση σχετικά με την περικοπή επιμισθί-

ου ελλήνων εκπαιδευτικών στην Αίγυπτο

31.03.11 Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή για τη Με-

τεκπαίδευση

31.03.11 Ορισμός εκπροσώπων στο Συμβούλιο Αναγνώ-

ρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης

05.04.11 Ανακοίνωση για την ποινική δίωξη διευθυντών

σχολείων του Πειραιά

06.04.11 Ανακοίνωση για τις προσαγωγές εκπαιδευτικών

στις 24.4.11

06.04.11 Ανακοίνωση διαμαρτυρία για τη μη κάλυψη ε-

ξόδων εκτός έδρας για την εισαγωγική επιμόρ-

φωση των εκπαιδευτικών.

13.04.11 Ανακοίνωση προτάσεων ομάδας εργασίας για

μεταθέσεις- αποσπάσεις

14.04.11 Ανακοίνωση με αφορμή την εγκύκλιο του

ΥΠ.Π.Δ.Μ.Θ. για την αναπλήρωση

14.04.11 Ανακοίνωση για τη σχεδιαζόμενη κατάργηση

του σχολείου κωφών Αθήνας.

15.04.11 Ανακοίνωση για την νομοθετική παρέμβαση  για

τη λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιακών Συμ-

βουλίων Εκπαίδευσης στη Ο.Δ..Γερμανίας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΜΑΣ

Συνεχίστηκε και αυτή την περίοδο η πολύπλευρη α-

νάπτυξη των διεθνών σχέσεων της Ομοσπονδίας μας.

Α. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας

Εκπαιδευτικών (ETUCE), της Εκπαιδευτικής Διεθνούς

(E.I.). Με πρωτοβουλίες για ενημέρωση όλων των συνδι-

κάτων στην Ευρώπη και τον κόσμο για την κατάσταση

στην Ελλάδα, τα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον των

εργαζομένων και την ανάγκη συντονισμού όλων των συν-

δικάτων. Προτείναμε την οργάνωση πανευρωπαϊκών κι-

νητοποιήσεων. Συμβάλλαμε στην έκδοση σχετικού ψη-

φίσματος στο συνέδριο των παραπάνω οργανώσεων το

Νοέμβριο στη Βαρσοβία.

Ζητήσαμε και εκδόθηκαν ψηφίσματα συμπαράστα-

σης από την  ETUCE και τν ΕΙ.Ε. αλλά και συνολικά από

την Ε.Ι. 

Ψηφίσματα συμπαράστασης στον αγώνα μας εξέδω-

σαν αρκετές ομοσπονδίες εκπαιδευτικών στην Ευρώπη.

Β. Συμμετείχαμε σε διεθνή και Ευρωπαϊκά συνέδρια

για διάφορα εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά ζητήματα.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Ο Γενικός Γραμματέας

Οικονόμου Τριαντάφυλλος
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Δ.Ο.Ε.

Επίσχεση εργασίας απλήρωτων εκπαιδευτικών

Αθήνα  22/3/2011
Προς: 

Την Υπουργό Παιδείας 
κ. Άννα Διαμαντοπούλου

ΚΟΙΝ: 
1. Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. ΜΜΕ (συντάκτες εκπ/κού ρεπορτάζ)

Κυρία υπουργέ,
Ενημερωθήκαμε από συναδέλφους μας αναπληρω-

τές με σύμβαση ΕΣΠΑ πως δέχθηκαν πιέσεις και «προ-
ειδοποιήσεις» από μέλη της διοίκησης όταν κατέθεσαν
δηλώσεις επίσχεσης εργασίας. Συγκεκριμένα, τους με-
ταφέρθηκε πως αν προχωρήσουν σε επίσχεση για τα
δεδουλευμένα Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου θα γίνει
δικαστική προσφυγή προκειμένου να κηρυχθεί κατα-
χρηστική. 

Για τη ΔΟΕ μια τέτοια επιλογή, από την πλευρά της
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, αποτελεί απόπειρα

να κατασταλούν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και οι
διεκδικήσεις των εργαζομένων. Είναι απροκάλυπτη επί-
θεση εναντίον απλήρωτων εργαζομένων που απαιτούν
το αυτονόητο: ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΥ -
ΛΕΥΜΕΝΑ ΤΟΥΣ. 

Οι συνάδελφοί μας αναγκάζονται να προβούν σε ε-
πίσχεση για δεύτερη φορά τη φετινή χρονιά επειδή η
κυβέρνηση καθυστερεί να πληρώσει ακόμα και αυτούς
τους πενιχρούς μισθούς τους.

Κυρία υπουργέ,
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σας καλεί να προβείτε σε :
Άμεση πληρωμή των δεδουλευμένων των συναδέλ-

φων
Δημόσια δέσμευσή σας πως δεν υπάρχει θέμα προ-

σφυγής από το υπουργείο. 

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μαντάς Κομνηνός Οικονόμου Τριαντάφυλλος

Αθήνα 24/3/2011

Προς
1. Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
2. ΜΜΕ (συντάκτες εκπ/κού ρεπορτάζ)

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταδικάζει με τον πιο κατηγο-
ρηματικό τρόπο την ουσιαστική κατάργηση της ια-
τροφαρμακευτικής περίθαλψης των εκπαιδευτικών.

Σε μια εποχή που οι εργαζόμενοι δέχονται τη χει-
ρότερη επίθεση στο σύνολο των δικαιωμάτων και κα-
τακτήσεών τους, έρχεται ένα ακόμη χτύπημα αυτή τη
φορά στο ευαίσθητο αγαθό της δημόσιας υγείας και
περίθαλψης. 

Τα βιβλιάρια υγείας των Δημοσίων Υπαλλήλων, δε
γίνονται δεκτά ούτε από τους γιατρούς ούτε από τους
φαρμακοποιούς, στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής
επικράτειας. Συγκεκριμένα, τα φαρμακεία αδυνατούν
να χορηγήσουν φάρμακα επί πιστώσει στους ασφαλι-
σμένους του Δημοσίου, λόγω της μεγάλης καθυστέρη-
σης πληρωμών των λογαριασμών τους από τον

Ο.Π.Α.Δ. Για τον ίδιο λόγο οι γιατροί ανακοινώνουν ό-
τι δεν καλύπτουν πλέον μια σειρά ιατρικών πράξεων
και εργαστηριακών εξετάσεων τις οποίες καλούνται να
πληρώσουν οι ασφαλισμένοι. Αποτέλεσμα αυτής της
κατάστασης είναι οι εργαζόμενοι να υποβάλλονται σε
επιπλέον οικονομική αιμορραγία παρά το γεγονός ότι
καταβάλλουν ανελλιπώς τις σχετικές κρατήσεις κάθε
μήνα.

Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και δεν μπο-
ρούμε να την ανεχτούμε άλλο. Κανείς δεν μπορεί
να παίζει με την υγεία και τη ζωή μας. 

Απαιτούμε άμεσα οικονομική στήριξη των ασφαλι-
στικών μας ταμείων και του Ο.Π.Α.Δ. 

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να δώσει άμεσα
λύση  σε ένα ζήτημα που αφορά τις ζωές χιλιάδων
εργαζομένων αλλά και των οικογενειών τους. 

Από τη Δ.Ο.Ε.

Ανακοίνωση Για την Ανύπαρκτη Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
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Δ.Ο.Ε.

Αθήνα 30/3/2011
Προς
Την Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας
κ. Φώφη Γεννηματά
ΚΟΙΝ:
1. Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε. (συντάκτες εκπ/κού ρεπορτάζ)

Κυρία Υπουργέ,
Στις 3/3/2011 κοινοποιήθηκε στους αποσπασμένους

έλληνες εκπαιδευτικούς της Αιγύπτου έγγραφο του Δι-
ευθυντή Οικονομικών του Υπουργείου Παιδείας με το ο-
ποίο τους ανακοινώνεται η περικοπή των 2/3 του επιμι-
σθίου που τους καταβάλλεται με βάση την παρ. 1 του
Ν.2413/96.

Με δεδομένο ότι η ανθρώπινη ζωή είναι το ύψιστο α-
γαθό και καθώς οι έλληνες εκπαιδευτικοί και οι οικογέ-
νειές τους βρέθηκαν στο επίκεντρο απρόβλεπτων κατα-
στάσεων (πυροβολισμοί, επιδρομές συμμοριών σε σπί-

τια και καταστήματα, απαγόρευση κυκλοφορίας, δυσκο-
λία στην προμήθεια τροφίμων, κλπ.) η επιστροφή στην
Ελλάδα θεωρούμε πως ήταν μια συνετή πράξη στοιχει-
ώδους προστασίας. 

Η σπουδή του Υπουργείου Παιδείας να περικόψει το
επιμίσθιο για το διάστημα των 15 ημερών της απουσίας
των εκπαιδευτικών από την Αίγυπτο, όταν μάλιστα επι-
βαρύνθηκαν με τα έξοδα μετακίνησης τους την ίδια στιγ-
μή που άλλες χώρες επέστρεφαν δωρεάν τους πολίτες
τους και όταν αυτοί προσφέρονται να εργαστούν ακό-
μα και στις επίσημες αργίες χωρίς αμοιβή, προκειμένου
να αναπληρώσουν τα χαμένα μαθήματα, προκαλεί δυ-
σάρεστη έκπληξη.

Ζητούμε την άμεση καταβολή ολόκληρου του ε-
πιμίσθιου για τις ημέρες που οι εκπαιδευτικοί βρί-
σκονταν – όχι χωρίς αιτία – στην Ελλάδα. 

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μαντάς Κομνηνός Οικονόμου Τριαντάφυλλος

Αθήνα 29/3/2011
Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
ΚΟΙN: Μ.Μ.Ε.  

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με αφορμή Δελτίο Τύπου της «αυ-
τοαποκαλούμενης» «Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης» που κοινοποιήθηκε στα σχολεία,
λειτουργώντας παραπλανητικά και απεργοσπαστικά, βά-
ζοντας ουσιαστικά πλάτη στις επιλογές του Υπουργείου
Παιδείας ανακοινώνει τα εξής:

Η κήρυξη της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης
στις 30 του Μάρτη 2011 μαζί με την ΟΛΜΕ, ΟΕΝΓΕ
και άλλους κλάδους εργαζομένων εξαγγέλθηκε, με
αιτήματα αιχμής:

Όχι στο Νέο Σχολείο, στις συγχωνεύσεις-καταργή-
σεις-υποβιβασμούς σχολείων, την κατάργηση των Διδα-

σκαλείων, την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.
Όχι στο νέο μισθολόγιο λαιμητόμο και τη σύνδεση

μισθού-παραγωγικότητας.
Να χρηματοδοτηθεί ο ΟΠΑΔ ώστε να εξασφαλιστεί

δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους δικαιού-
χους. 

Να πληρωθούν τώρα οι αναπληρωτές του ΕΣΠΑ.
Έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών

των σχολείων ΤΩΡΑ.
Είναι κατανοητό πως το δελτίο τύπου της παραπάνω

οργάνωσης έχει άλλη στόχευση και καλούμε τα μέλη μας
να αγνοήσουν τέτοιες προκλητικές ενέργειες που επι-
διώκουν να φέρουν σύγχυση στον Κλάδο μας.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μαντάς Κομνηνός Οικονόμου Τριαντάφυλλος

Στους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς απαντούμε με τον αγώνα μας

Περικοπή επιμίσθιου Eλλήνων εκπαιδευτικών στην Αίγυπτο

Αθήνα 30/3/2011
Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ξεκίνησε η έρευνα του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ, για τα σχολεία α-

ναμορφωμένου προγράμματος, με την αποστολή ερω-
τηματολογίων και στα 801 σχολεία που εφαρμόζουν το
πρόγραμμα. 

Στην έρευνα καλούνται ν’ απαντήσουν ελεύθερα και
ανεπηρέαστα όλοι οι εκπαιδευτικοί που τη φετινή χρο-
νιά εργάζονται στα συγκεκριμένα σχολεία. Θυμίζουμε ό-

Έρευνα του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ για τα 801 Σχολεία αναμορφωμένου
προγράμματος
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ΕΓΓΡΑΦΑ

Δ.Ο.Ε.

τι για τη διεξαγωγή έρευνας στα σχολεία Ε.Α.Ε.Π. υπάρ-
χει απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και ομόφωνη απόφα-
ση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου (ΙΠΕΜ/ΔΟΕ).

Σας καλούμε να βοηθήσετε στη διεξαγωγή της έ-
ρευνας, τα συμπεράσματα της οποίας θα ισχυρο-
ποιήσουν την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων
του κλάδου. Επίσης, όπως ήδη γνωρίζετε το θέμα
των Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτι-
κού Προγράμματος περιλαμβάνεται στην Ημερήσια
Διάταξης της 80ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε.

προκειμένου να ληφθεί απόφαση συνεκτιμώντας και
τα αποτελέσματα της έρευνας.

Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας
θα γίνει σε ημερίδα – διημερίδα που σχεδιάζει να πραγ-
ματοποιήσει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. το δεύτερο δεκαπενθή-
μερο του Μάη. 

Για ότι νεότερο θα ενημερωθείτε έγκαιρα. 

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μαντάς Κομνηνός Οικονόμου Τριαντάφυλλος

Αθήνα 31/3/2011
Προς
Την Υπουργό Παιδείας
κ. Άννα Διαμαντοπούλου
ΚΟΙΝ:
Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε.

Κυρία Υπουργέ,
Απαντώντας στην από 30-3-2011 πρόσκλησή σας για

ορισμό εκπροσώπων της Ομοσπονδίας στην επιτροπή
για επεξεργασία πρότασης για τη νέα φιλοσοφία λει-
τουργίας του θεσμού της Μετεκπαίδευσης και των Δι-
δασκαλείων σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ορίζουμε ως τακτικό εκπρόσωπο της ΔΟΕ, τον πρό-
εδρο του Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε., καθηγητή του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, κ. Εμβαλωτή Αναστάσιο, με αναπληρωτή του
το Γενικό Γραμματέα του Ι.Π.Ε.Μ./Δ.Ο.Ε. κ. Γεωργόπου-
λο Σωτήριο.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για άλλη μια φορά σας καλεί,
ανεξάρτητα από τις εργασίες της επιτροπής, να προ-

χωρήσετε στη συνέχιση της λειτουργίας της Μετεκ-
παίδευσης, με τη σημερινή της μορφή και να προ-
βείτε άμεσα στη διεξαγωγή του διαγωνισμού για την
εισαγωγή και φοίτηση εκπαιδευτικών στα Διδασκα-
λεία για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Είναι αδιανόητο, ιδιαίτερα σήμερα που η χώρα μας
βρίσκεται στη δίνη μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης, α-
ντί να επενδύσουμε στην εκπαίδευση να την αποδυνα-
μώσουμε καταργώντας θεσμούς με μακρόχρονη προ-
σφορά στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού
έργου.

Πάγια θέση του κλάδου μας είναι η επιστημονική στή-
ριξη του εκπαιδευτικού μέσα από το θεσμό της Μετεκ-
παίδευσης και άλλες επιμορφωτικές δράσεις. Για το σκο-
πό αυτό έχουμε διαμορφώσει συγκεκριμένες προτάσεις
τις οποίες και θα καταθέσουν οι εκπρόσωποί μας στην
αρμόδια επιτροπή.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μαντάς Κομνηνός Οικονόμου Τριαντάφυλλος

Επιτροπή για «Μετεκπαίδευση – Διδασκαλεία»

Αθήνα 5/4/2011
Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
ΚΟΙΝ:
ΜΜΕ (συντάκτες εκπ/κού ρεπορτάζ)

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει την έντονη διαμαρ-
τυρία του για την άδικη στοχοποίηση Διευθυντριών
Δημοτικών Σχολείων του Πειραιά, ως υπεύθυνες για
ζητήματα συντήρησης των σχολείων, μέσω της κλήσης

τους σε ακροατήριο του Πταισματοδικείου Πειραιά. 
Προκαλεί κατάπληξη, ενώ όλοι οφείλουν να γνωρί-

ζουν, πως την ευθύνη για τη συντήρηση των σχολικών
κτηρίων έχουν οι ΟΤΑ, να καλούνται να απολογηθούν οι
εκπαιδευτικοί για τις ευθύνες άλλων, όταν μάλιστα κα-
ταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για να κρατήσουν όρ-
θια τα σχολεία τους. 

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση πως δε θα επι-
τρέψουμε σε κανένα να εμφανίσει ως εξιλαστήρια θύ-
ματα συναδέλφους μας για να καλύψει ευθύνες άλλων.

Ανακοίνωση Για την Ποινική Δίωξη Διευθυντών Σχολείων 
στον Πειραιά
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ΕΓΓΡΑΦΑ

Δ.Ο.Ε.

Κανένας συνάδελφος δεν είναι μόνος του στον αγώνα
για τη στήριξη του Δημόσιου Σχολείου. 

Απαιτούμε να σταματήσει άμεσα η δίωξη ενα-
ντίον των συναδέλφων και η ποινικοποίηση της λει-
τουργίας του εκπαιδευτικού. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. πα-

ρέχει ηθική, συνδικαλιστική και νομική κάλυψη στις

διωκόμενες συναδέλφισσες και δηλώνει ότι θα είναι

δίπλα τους με κάθε μέσο. 

Από τη Δ.Ο.Ε. 

Αθήνα 6/4/2011

Προς

Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλει την αστυνομική βία και
τις προσαγωγές συναδέλφων μας, στην είσοδο των γρα-
φείων της Ομοσπονδίας.

Θεωρούμε πως η εμφανής παρουσία αστυνομικών με
πολιτικά μπροστά στην είσοδο των γραφείων της ΔΟΕ
την Πέμπτη 24 Μαρτίου το πρωί θέτει ζήτημα δημο-
κρατικών δικαιωμάτων.

Οι παράνομες προσαγωγές των συναδέλφων μας
«προληπτικά» όπως αναφέρθηκε από τους αστυνομι-
κούς στη δυναμική παρέμβαση του Αντιπροέδρου του
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αποτελούν επεισόδια της τακτικής που
η κυβέρνηση επέλεξε να χτυπήσει το εκπαιδευτικό κί-
νημα.

Η αρχή έγινε στην πανεργατική απεργία και τη δια-

δήλωση στις 23 του Φλεβάρη όταν οι δυνάμεις κατα-
στολής με χημικά και κλομπ επιτέθηκαν αναίτια στο
μπλοκ των εκπαιδευτικών με σκοπό να το διαλύσουν.

Εμείς οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουμε αποφασιστικά τον
αγώνα ενάντια στις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές της κυ-
βέρνησης και της Τρόικας (Δ.Ν.Τ., Ε.Ε., Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα) και τέτοιες πρακτικές δε μας τρομο-
κρατούν. 

Αγωνιστικά και αποφασιστικά συνεχίζουμε το δρόμο
μας για να υπερασπιστούμε τα μορφωτικά δικαιώματα
των παιδιών, τη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία και τα ερ-
γασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. 

Καλούμε το εργατικό κίνημα να καταδικάσει τις προ-
ληπτικές προσαγωγές εκπαιδευτικών και την παρουσία
αστυνομικών έξω από τα γραφεία της ΔΟΕ.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς όλης της χώρας στις
κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ στις 9 και 13 Απριλίου 2011.

Από τη Δ.Ο.Ε.

Ανακοίνωση Για τις προσαγωγές Εκπ/κών στις 24/4/2011

Αθήνα 6/4/2011

Προς

το Γ. Γραμματέα ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.

κ. Βασίλη Κουλαϊδή 

ΚΟΙΝ:

1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

2. Μ.Μ.Ε. (συντάκτες εκπ/κού ρεπορτάζ)

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία
του για την απαράδεκτη τακτική της πολιτείας να αθετεί
και μάλιστα με καθυστέρηση τριετίας, όσα υπηρεσίες
της, με έγγραφά τους (ΠΕΚ Πειραιά, αρ.πρωτ
1968/21.8.2008), έχουν ορίσει.

Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2008, 201 συνάδελ-
φοι διορίστηκαν στο νομό Κυκλάδων. Τους ζητήθηκε να
συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε επιμορφωτικά σεμινά-
ρια 2 εβδομάδων στην Ερμούπολη της Σύρου. Οι εκπαι-
δευτικοί αυτοί προερχόμενοι απ’ όλα τα σημεία της
Ελλάδας αναγκάστηκαν να διαμείνουν στη Σύρο– προ-
κειμένου να «επιμορφωθούν» - από 25/8/2008 έως
5/9/2008, καλύπτοντας τα προσωπικά τους έξοδα μόνοι
τους (διαμονή – διατροφή – εισιτήρια) γνωρίζοντας ότι
αυτά τα χρήματα θα τους επιστρεφόταν εξ’ ολοκλήρου,
αφού καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παρ’ όλα αυτά μετά από σχεδόν τρία χρόνια και α-
ντί οι συνάδελφοι να πάρουν ολόκληρο το ποσό που δι-
καιούνταν σύμφωνα με τις αποδείξεις που ο καθένας εί-
χε καταθέσει (ένα ποσό γύρω στα 700-800 ευρώ) μπή-

Μη κάλυψη εξόδων εκτός έδρας για την εισαγωγική επιμόρφωση
εκπ/κών



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ   201116

ΕΓΓΡΑΦΑ

Δ.Ο.Ε.

καν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ΜΟΝΟ 300
ευρώ!!!

Αναρωτιόμαστε, μπορεί άραγε κανείς να διαμείνει 2
ολόκληρες εβδομάδες στα τέλη του Αυγούστου στη Σύ-
ρο με μόλις 300 ευρώ;

Ζητάμε, από τους αρμόδιους, να αποζημιωθούν

οι συνάδελφοί μας με βάση όσα το ΠΕΚ Πειραιά εί-

χε καθορίσει με την εγκύκλιό του. 

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μαντάς Κομνηνός Οικονόμου Τριαντάφυλλος

Αθήνα 13/4/2011

Προς
1) Την Υπουργό Παιδείας
κ. Άννα Διαμαντοπούλου
2) Την Υφυπουργό Παιδείας
κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου
3) Το Γ. Γραμματέα ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.
κ. Βασίλη Κουλαϊδή
ΚΟΙΝ: 
1) Αιρετούς ΚΥΣΠΕ
2) Ομάδα εργασίας 
3) Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. 

Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. μελέτησε τις προτάσεις της ομά-

δας εργασίας, στην οποία συμμετείχαν από την πλευρά
μας οι αιρετοί του ΚΥΣΠΕ, και έχει να κάνει τις παρα-
κάτω παρατηρήσεις – προτάσεις:

Α’ Μεταθέσεις
Κατάργηση της τριετίας για τους νεοδιόριστους και

της διετίας για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Αντι-
κατάσταση της διάταξης με κίνητρα παραμονής (π.χ. πε-
ρισσότερα μόρια συνθηκών διαβίωσης σε όσους μένουν
περισσότερο από ένα χρόνο στην ίδια σχολική μονά-
δα).

Αύξηση της μοριοδότησης για τα χρόνια υπηρεσίας:
από 2,5 σε 3. 

Αναμοριοδότηση όλων των σχολικών μονάδων Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση τη νέα κλίμακα 1-12. 

Καθορισμός πλαφόν για κάθε περιοχή.
Σχολεία με ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης να ανα-

γραφούν ονομαστικά και να μοριοδοτούνται με 15 μο-
νάδες. 

Τα μόρια των συνθηκών διαβίωσης να λαμβάνονται υ-
πόψη, στις άδειες ανατροφής, για το πρώτο εννιάμηνο
μόνο. 

Κατάργηση των περιοχών μετάθεσης. Σε κάθε
ΠΥΣΠΕ μια περιοχή, εκτός, από εξαιρετικές περιπτώσεις
(π.χ. νησιά).

Τροποποίηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 για να
συμπεριληφθούν και άλλες ασθένειες και να υπάρξει εκ-
συγχρονισμός της ορολογίας των ασθενειών που συ-
μπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο άρθρο.

Οι εκπαιδευτικοί να παίρνουν τα μόρια του σχολείου
που υπηρετούσαν έστω και αν αυτό καταργήθηκε και ό-
χι αυτά της πλησιέστερης λειτουργούσας σχολικής μο-
νάδας.

Η εντοπιότητα να λαμβάνεται υπόψη με βάση την ι-
σχύουσα νομοθεσία.

Για τις μεταθέσεις για ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ θα πρέπει
να υπάρξει αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου και
να συμπεριληφθούν και άλλα κριτήρια (όπως π.χ. τα χρό-
νια υπηρεσίας). 

Η ανάκληση αιτήσεων για μετάθεση να γίνεται μέχρι
τις 10 Μαρτίου εκάστου έτους.

Β΄ Αποσπάσεις
Κατάργηση της παραγράφου 1 και 3, παρ.β’ του άρ-

θρου 31 του Ν.3848/2010.
Αύξηση της μοριοδότησης για τα χρόνια υπηρεσίας

ως εξής:
Από 1-10 χρόνια: 1 μονάδα
Από 10 και πάνω: 1,5 μονάδα
Η μοριοδότηση των κριτηρίων των αποσπάσεων να

καθορισθεί με υπουργική απόφαση. 

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μαντάς Κομνηνός Οικονόμου Τριαντάφυλλος

Προτάσεις ομάδας εργασίας για μεταθέσεις – αποσπάσεις
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ΕΓΓΡΑΦΑ

Δ.Ο.Ε.

Αθήνα 14/4/2011

Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Το Υπουργείο Παιδείας με την εγκύκλιο που αναφέ-
ρεται στην «αναπλήρωση διδακτικών ωρών», ανακάλυψε
επιτέλους τον «ένοχο» για την απώλεια διδακτικών ω-
ρών, στις απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποί-
ησαν φέτος οι Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες και όχι στα
εκατοντάδες κενά που υπάρχουν, με ευθύνη της, από την
αρχή της χρονιάς στα σχολεία. 

Είναι φανερό ότι το ΥΠ.Π.Δ.Μ.Θ. με την κίνησή του
αυτή επιχειρεί να αμφισβητήσει στους εκπαιδευτικούς
το δικαίωμα της απεργίας και έχει ως στόχο τον εκφο-
βισμό των συναδέλφων και τη συκοφάντηση του κινή-
ματος των εκπαιδευτικών. 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί ότι η εγκύκλιος ξεχει-
λίζει από υποκρισία και καλεί τους εκπαιδευτικούς
να την επιστρέψουν ως απαράδεκτη. Για το λόγο αυ-
τό παρέχει πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη σε όλους τους
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΕ

Ανακοίνωση με αφορμή την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Δ.Μ.Θ. για την
αναπλήρωση

Αθήνα 14/4/2011

Προς
1. τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
2. τα ΜΜΕ(συντάκτες εκπ/κού ρεπορτάζ)

Τις τελευταίες ημέρες αποκαλύφθηκε ο σχεδιασμός
του Υπουργείου Παιδείας για την κατάργηση του Ειδικού
Δημοτικού Σχολείου Κωφών και Βαρηκόων Αθήνας. Η
συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί μέρος ενός συνολικό-
τερου, κύματος συγχωνεύσεων / καταργήσεων που α-
φορούν την ειδική αγωγή.

Αν υλοποιηθούν αυτές οι προτάσεις, μιλάμε για λου-
κέτο στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκό-
ων Αθήνας. Ένα σχολείο όπου μορφώνονται τα κωφά
παιδιά και ταυτόχρονα αποτελεί κέντρο αναφοράς
για την Κοινότητα των Κωφών. Ένα σχολείο με πολύ-
τιμη, ανεκτίμητη και αναντικατάστατη προσφορά στην
εκπαίδευση. 

Υποστηρίζοντας τη δικαιωματική και όχι ευκαιριακή
συμμετοχή όλων στην εκπαίδευση καθώς και την ισάξια
και ισότιμη συμμετοχή στις δομές της σύγχρονης κοι-
νωνίας θεωρούμε ότι δε θα έπρεπε να συζητάμε για την
κατάργηση – συγχώνευση του συγκεκριμένου σχολείου

που συμβάλλει ενεργά στην καταπολέμηση των διακρί-
σεων και στην επίτευξη μιας εκπαίδευσης για όλους. Η
ισότιμη συμμετοχή στις κοινωνικές δομές, προϋποθέτει
την παροχή εκπαιδευτικής τεχνικής και προσωπικής υ-
ποστήριξης σύμφωνα με την κώφωση - βαρηκοΐα καθώς
και λήψη μέτρων λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση
τόσο των γονέων όσο και της ευρύτερης κοινότητας
τους που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα σε σχέση
με την ιδιαιτερότητα που έχουν. 

Τα δημόσια σχολεία δεν είναι υπεύθυνα για την οι-
κονομική κρίση. Τα πραγματικά αίτια της κρίσης βρί-
σκονται πολύ ψηλότερα. Οι πραγματικοί ένοχοι, είναι ε-
κείνοι που σήμερα απαιτούν κι άλλες θυσίες, επιβάλλουν
περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, καταργούν δικαιώ-
ματα και κατακτήσεις των εργαζομένων, καταργούν και
συγχωνεύουν σχολεία και νοσοκομεία, ενώ από την άλ-
λη, χαρίζουν δις ευρώ στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις.

Στα πλαίσια του αγώνα μας για τη συνολική ανάκλη-
ση του αντιεκπαιδευτικού σχεδίου συγχωνεύσεων – κα-
ταργήσεων και του αγώνα ενάντια στο Μνημόνιο, απαι-
τούμε την ματαίωση κάθε σχεδίου για κατάργηση ή
συγχώνευση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κω-
φών και Βαρηκόων Αθήνας. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΕ

Ανακοίνωση Για τη σχεδιαζόμενη κατάργηση του σχολείου Κωφών
Αθήνας
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ΕΓΓΡΑΦΑ

Δ.Ο.Ε.

Αθήνα 10/5/2011

Προς

Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί τον άμεσο μόνιμο διορισμό
όλων των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής που εκκρεμεί ε-

πί δέκα χρόνια.
Για το σκοπό αυτό παρέχει συνδικαλιστική κάλυψη

στις κινητοποιήσεις που έχει προγραμματίσει στις 18 και
19 Μαΐου 2011 ο σύλλογος αποφοίτων των Παιδαγωγικών
Τμημάτων Ειδικής Αγωγής. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΕ

Ανακοίνωση για συνδικαλιστική κάλυψη 

Αθήνα 12/5/2011
Προς
1. Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε. (συντάκτες εκπ/κού ρεπορτάζ)

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει την απρόκλητη αστυ-
νομική βία ενάντια στους απεργούς διαδηλωτές της με-
γάλης πανεργατικής κινητοποίησης στις 11 του Μάη. 

Ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκε η πρωτοφανής
αστυνομική βαρβαρότητα φανερώνει τα πολιτικά αδιέ-
ξοδα της κυβέρνησης που επιλέγει την καταστολή των
εργατικών κινητοποιήσεων στην προσπάθειά της να υ-
λοποιήσει τις αντεργατικές πολιτικές που συναποφάσι-
σαν με το Δ.Ν.Τ. και την Ε.Ε. .

Με ένα τραυματία που νοσηλεύεται μετά από χει-
ρουργική επέμβαση στο κεφάλι και που δεν έχει ακόμη
αποφύγει τον κίνδυνο, με δεκάδες διαδηλωτές που με-

ταφέρθηκαν αιμόφυρτοι, από τα αστυνομικά κλομπ και
που πολλοί απ’ αυτούς νοσηλεύονται στα δημόσια νο-
σοκομεία, η κυβέρνηση επιχειρεί να καταστείλει τη
λαϊκή οργή των εργαζόμενων που ακολουθώντας το
κάλεσμα των συνδικάτων τους απαιτούν ανατροπή
της πολιτικής της με αιτήματα που να ικανοποιούν τις
λαϊκές ανάγκες για το εισόδημα, την ασφάλιση, τη μόρ-
φωση, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια.

Απαιτούμε: 

Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι αστυνομικοί των δολο-

φονικών επιθέσεων ενάντια στους διαδηλωτές.

Ανατροπή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυ-

βέρνησης.

Οι αγώνες των εργαζομένων δεν τρομοκρατού-

νται και δεν καταστέλλονται

ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΕ

Ανακοίνωση για την αστυνομική βία ενάντια στους απεργούς
διαδηλωτές  την Τετάρτη 11 Μαΐου

Εκπαιδευτικό Σωματείο NASUWT

Προς:
ΔΟΕ – ΟΛΜΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Απευθύνομαι εκ μέρους του σωματείου NASUWT,

του μεγαλύτερου σωματείου εκπαιδευτικών στο Ην. Βα-
σίλειο, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον α-
γώνα που δίνετε για την υπεράσπιση της εκπαίδευσης
και των δικαιώματων των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. 

Το κλείσιμο ή η συγχώνευση 1.933 σχολείων χωρίς
προηγούμενο και ουσιαστικό διάλογο με τους εκπαι-
δευτικούς και την ελληνική κοινωνία είναι πραγματικά
σοκαριστικό και, όπως τονίζεται, θα βλάψει αναμφισβή-

Θέμα: Όχι στη συγχώνευση και στην κατάργηση των σχολείων
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ΕΓΓΡΑΦΑ

Δ.Ο.Ε.

τητα, την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης
στα παιδιά και τους νέους της Ελλάδας. 

Στο Ην. Βασίλειο, δίνουμε μάχη για λιγότερο αυστη-
ρά αλλά πολύ σοβαρά μέτρα που επιβάλλει μια κυβέρ-
νηση η οποία είναι πεπεισμένη ότι οι περικοπές στις δη-
μόσιες υπηρεσίες είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπι-
σης του δημόσιου ελλείμματος. 

Εμείς, όπως και εσείς, πιστεύουμε ότι η δίκαιη φορο-
λόγηση και η επένδυση στην εκπαίδευση και την οικο-

νομική ανάπτυξη είναι τα καλύτερα μέτρα που μπορεί να
πάρει μια κυβέρνηση για να εξασφαλίσει μια γρήγορη με-
τάβαση στην ευημερία. 

Έχετε τη συνεχή αλληλεγγύη και υποστήριξή μας στον
αγώνα σας ενάντια σε αυτά τα οπισθοδρομικά μέτρα.

Με εκτίμηση
Chris Keates

Γενικός Γραμματέας 

ΤΗΝ ETUCE, ΤΗΝ EDUCATION INTERNATIONAL

ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Το Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα ανακοίνωσε,

χωρίς καμία ουσιαστική διαπραγμάτευση με την εκ-

παιδευτική κοινότητα και την ελληνική κοινωνία, την

συγχώνευση ή κατάργηση 1933 σχολείων στην πρωτο-

βάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκρι-

μένα με την απόφαση αυτή συγχωνεύονται 1523 σχο-

λεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 410 σχολεία

στη δευτεροβάθμια . Μετά από αυτές τις αλλαγές θα

καταργηθούν οριστικά 1056 σχολεία. Ειδικότερα κα-

ταργούνται 851 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης σε σύνολο 10.798 (ποσοστό 7,8 %), και 205 Σχο-

λεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σύνολο 3.185

(ποσοστό 6,5 %).

Με την απόφαση αυτή τυπικά και ουσιαστικά η κυ-

βέρνηση κήρυξε σε διωγμό τη δημόσια εκπαίδευ-

ση. Επιβάλλει την πολιτική του Δ.Ν.Τ. στο δημόσιο

σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουμε πως δεν θα α-

νεχτούμε να θυσιάζεται η δημόσια εκπαίδευση στην

πολιτική της διάλυσης των κοινωνικών αγαθών που ε-

πιβάλλει το Δ.Ν.Τ. και η τρόικα. Τα «παιδαγωγικά» κρι-

τήρια που επικαλείται η Υπουργός Παιδείας στην πραγ-

ματικότητα είναι μόνο λογιστικά και οικονομικά.

Όμως η εκπαίδευση δεν είναι οι αριθμοί.

Οι επιπτώσεις αυτής της κατάργησης θα είναι δρα-

ματικές στην ποιότητα της εκπαίδευσης και θα επιφέ-

ρει την απώλεια 3000 θέσεων εργασίας εκπαιδευτικών.

Κάνουμε έκκληση σε όλες τις οργανώσεις των

εκπαιδευτικών της Ευρώπης και του κόσμου να εκ-

δώσουν ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα μας

να ακυρωθεί αυτή η απόφαση του Υπουργείου Παι-

δείας στην Ελλάδα.

Για τα Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

Δ.Ο.Ε. - Ο.Λ.Μ.Ε

Για το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Πεππές Νίκος Παπαχρήστος

Για το Δ.Σ. της ΔΟΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μαντάς Κομνηνός Οικονόμου Τριαντάφυλλος

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ο.Λ.Μ.Ε. Δ.Ο.Ε.



Πειραιάς 1-4-2011

«Καλούμε τους: Α) Διευθύντρια του 22ου Δημοτικού Σχο-
λείου Πειραιά και 

Β) Διευθύντρια του 24ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά
Να εμφανισθούν οι ίδιες στο ακροατήριο του Πταισματο-

δικείου Πειραιά, Νοταρά 93-95, 1°ς όροφος την 12 Απριλίου
2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 9'' π.μ. για να δικαστούν ως υπαί-
τιες των στο κατωτέρω κατηγορητήριο παραβάσεων.

ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ
Κατηγορείσθε ότι στον Πειραιά καταληφθήκατε, σύμφω-

να με την από 30-4-2010 έκθεση αυτοψίας ως διευθύντριες
των παραπάνω σχολείων, ενώ είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες
βελτίωσης των αποχωρητηρίων, των υδραυλικών συστημάτων
καθαρισμού με πίεση, των εξωτερικών χώρων, των κοινό-
χρηστων χώρων του κτιρίου και της αίθουσας σίτισης του ο-
λοήμερου σχολείου, δεν είχατε φροντίσει να υδροχρω-
ματιστούν οι αίθουσες του σχολείου».

Απόσπασμα από το κλητήριο θέσπισμα υπ' αριθμ' 1360 
Την ώρα που

 πολλά σχολεία στον Πειραιά δεν έχουν να πληρώ-
σουν ούτε τα στοιχειώδη (λογαριασμούς ΔΕΚΟ, πε-
τρέλαιο) αφού οι δαπάνες για την Παιδεία μειώθηκαν
στο 2,70% του ΑΕΠ και τα σχολεία δεν έχουν πάρει
ακόμη τα χρήματα του 2010

 μπήκαμε στον Απρίλιο και σχεδόν σε όλα τα Ολοή-
μερα υπάρχουν ακόμα ελλείψεις εκπαιδευτικών

 οι συνάδελφοι αναπληρωτές ΕΣΠΑ πληρώνονται με
2-3 μήνες καθυστέρηση

 χιλιάδες σχολεία καταργούνται ή συγχωνεύονται πα-
ρά τις διαφωνίες της εκπαιδευτικής κοινότητας

 ο ΟΠΑΔ κηρύσσει στάση πληρωμών και χιλιάδες α-
σφαλισμένοι εξευτελίζονται, ταλαιπωρούνται και πλη-
ρώνουν από την τσέπη τους την ιατροφαρμακευτική
τους περίθαλψη οδηγούνται στα δικαστήρια οι συ-
ναδέλφισσες διευθύντριες γιατί δεν φρόντισαν να βά-
ψουν τις αίθουσες των σχολείων τους!
Οι δικαστές θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η ευθύνη

για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων ανήκει στους
Δήμους και για την υποχρηματοδότηση της Παιδείας
στην Κυβέρνηση.

Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς προσπαθούν να
κρατήσουν όρθια τα σχολεία είτε με προσωπική εργα-
σία είτε βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη. Είναι πρω-
τοφανές το γεγονός να σέρνονται στα δικαστήρια. Δη-
λώνουμε προς κάθε κατεύθυνση πως δε θα περάσει η
ποινικοποίηση των εκπαιδευτικών. Οι συναδέλφισσες
αλλά και κανείς συνάδελφος δεν είναι μόνος του. Το εκ-
παιδευτικό κίνημα θα συνεχίσει να αγωνίζεται όχι μόνο
για την αθώωση των συναδελφισσών αλλά και για τη στή-
ριξη του δημόσιου σχολείου.

Ο Σύλλογος μας παρέχει πλήρη συνδικαλιστική,
οικονομική και νομική υποστήριξη στις συναδέλ-
φισσες. Καλεί το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να αναδείξει παρα-
πέρα το θέμα και να στηρίξει τις συναδέλφισσες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γαλάνης Γιώργος Μεντάκης Αναστάσιος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ"

Η ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Κι όμως δεν είναι πρωταπριλιάτικο ψέμα! Διώκονται δασκάλες γιατί δεν
έβαψαν το σχολείο!!!

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ
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ΚΑΛΛΙΘΕΑ 6-4-2011

Το Δ.Σ του Συλλόγου μας καταγγέλλει με τον πιο κα-
τηγορηματικό τρόπο την αναίτια προληπτική σύλληψη 6

εκπαιδευτικών-συνδικαλιστών και 2 καλλιτεχνών στο Σύ-

νταγμα όπου και θα πραγματοποιούνταν συγκέντρωση

διαμαρτυρίας και εικαστικής παρέμβασης στο πλαίσιο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-
ΜΟΣΧΑΤΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»

Καταγγελία για τη σύλληψη συναδέλφων



ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ
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της μαθητικής παρέλασης της 24ης Μαρτίου από: την
Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, το Συ-
ντονιστικό Ωρομίσθιων - Αναπληρωτών, διδασκαλικούς
συλλόγους Π.Ε και ΕΛΜΕ την Πρωτοβουλία Καλλιτεχνών
Ενάντια στο Μνημόνιο.

Οι 4 συνάδελφοι συνελήφθησαν και προπηλακίστη-
καν βίαια στο Σύνταγμα ενώ οι υπόλοιποι συνελήφθη-
σαν στην είσοδο των γραφείων της ΔΟΕ από αστυνομι-
κούς με πολιτικά.

Εκπαιδευτικοί και καλλιτέχνες προπηλακίστηκαν και
προσήχθησαν χωρίς να έχουν κάνει οτιδήποτε αξιόποι-
νο, χωρίς καν να έχουν προλάβει να φωνάξουν ένα σύν-
θημα ή να έχουν ανοίξει ένα πανό. Οι προληπτικές προ-
σαγωγές σύμφωνα με μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων έ-
γιναν εντελώς αναίτια, χωρίς την παραμικρή αφορμή, με
μεγάλη βιαιότητα και από άνδρες της ασφάλειας, με μο-
ναδικό στόχο να εμποδίσουν τις διαμαρτυρίες που ε-
πρόκειτο να πραγματοποιηθούν.

Εξαιρετικά σοβαρό θεωρούμε το γεγονός ότι οι δύο
προσαγωγές έγιναν στην είσοδο των γραφείων της Δι-
δασκαλικής Ομοσπονδίας στο Σύνταγμα (Ξενοφώντος
15Α). Δύο αστυνομικά αυτοκίνητα έκλεισαν το δρόμο, ε-

νώ ο επικεφαλής φορούσε πολιτικά και αρνήθηκε επα-
νειλημμένως να δώσει τα στοιχεία του.

Είναι πρωτοφανές να γίνονται προσαγωγές συνδικα-
λιστών και μελών συνδικάτων έξω από τα γραφεία της
Ομοσπονδίας τους. Με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται η
ελεύθερη συνδικαλιστική δράση στο σύγχρονο κοινο-
βουλευτικό ολοκληρωτισμό και αποδεικνύεται ότι πα-
ρακολουθούνται τα γραφεία του συνδικάτου.

Αγωνιστικά και αποφασιστικά συνεχίζουμε το δρόμο
μας για να υπερασπιστούμε τα μορφωτικά δικαιώματα
των παιδιών, τη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία και τα ερ-
γασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Με τη σειρά μας καλούμε:
Α. Το εργατικό κίνημα να καταδικάσει τις προληπτι-

κές προσαγωγές εκπαιδευτικών και την παρουσία αστυ-
νομικών έξω από τα γραφεία της ΔΟΕ.

Β. Τους εκπαιδευτικούς να πάρουν μέρος στις κινη-
τοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ στις 9 και 13 Απριλίου 2011 και
του Συλλόγου μας στις 14-4-2011.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας

Καραβασέλας Στάθης Μπερής Παναγιώτης

Έδεσσα 2-4-2011
Προς: ΔΟΕ - Δ/νση Π.Ε. Πέλλας
Κοιν: Μέλη μας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στην συνεδρίαση του της
22/3/2011 ομόφωνα εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του
για την απαράδεκτη τακτική της πολιτείας να αθετεί και
μάλιστα με καθυστέρηση, όσα υπηρεσίες της, με έγγρα-
φα τους έχουν ορίσει.

Συγκεκριμένα, το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ) το
οποίο έχει αναλάβει την πληρωμή των συμβασιούχων
καθαριστριών των σχολικών μονάδων δεν 'έχει καταβά-
λει για το σχολικό έτος 2010-2011 ούτε ένα ευρώ προς τις
σχολικές επιτροπές για την πληρωμή των εργολάβων κα-
θαριότητας των σχολείων.

Είναι απορίας άξιον πως ενώ είχαν υπογράψει συμ-
βάσεις καθαριότητας από τον Σεπτέμβρη του 2010 πριν
δέκα ημέρες ζητήθηκε οι σχολικές επιτροπές να υπο-
γράψουν νέες.

Με όλα αυτά και ενώ το προηγούμενο σχολ. Έτος εί-
χαν δοθεί τα απαραίτητα ποσά σε τρείς δόσεις προς τις
σχολικές επιτροπές , φέτος πλησιάζοντας στη λήξη της
σχολ. χρονιάς δεν έχει δοθεί ούτε ένα Ευρώ.

Διαμαρτυρόμαστε για την πολιτική του ΕΙΝ και του
Υπουργείου δια Βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, διό-
τι οι σχολ. Επιτροπές προσπαθούν με τα μειωμένα ποσά
των λειτουργικών δαπανών να ανταπεξέρχονται και στα
έξοδα καθαριότητας , μια υποχρέωση που την έχει ανά-
λαβε το ΕΙΝ.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου μας , να
φροντίσει για την καταβολή προς τις σχολ. Επιτροπές
των προγραμματισμένων πιστώσεων για τον καθαρισμό
των σχολείων, ώστε τα χρήματα των λειτουργικών δα-
πανών να δαπανώνται για πραγματικές λειτουργικές α-
νάγκες.

Ζητούμε από το Α.Σ. της ΔΟΕ να προβεί στις απα-
ραίτητες ενέργειες.

ΤΟ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Καθυστέρηση καταβολής από ΕΙΝ των ποσών για τις καθαρίστριες
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ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Θεσσαλονίκη, 5-4-2011

Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου στις έδρες τους

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Καταγγελία-Διαμαρτυρία
Το Δ/Σ του συλλόγου δ/ν υπαίθρου ν. Θεσ/νίκης δια-

μαρτύρεται και καταγγέλλει τη στάση του υπουργείου
παιδείας απέναντι στις καθαρίστριες-ες των σχολείων,
που εργάζονται με σύμβαση από το Σεπτέμβρη δεν έ-
χουν κατατεθεί χρήματα στις σχολικές επιτροπές για την
αποζημίωση τους. Αποζημιώσεις ούτως ή άλλως πολύ μι-
κρές και άδικες. Επί επτά μήνες δουλεύουν χωρίς αμοι-
βή. Ανάλγητα εγκαταλείπονται στο δραματικό αγώνα για
επιβίωση και συνεχίζουν παρόλα αυτά να προσφέρουν
τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Άδικη στάση απεναντι σ’
ένα από τα πλέον αδύναμα ν' αντιδράσουν τμήματα του
λαού μας, που προσφέρουν σημαντικότατο έργο στα
σχολεία.

Το Δ/Σ διαμαρτύρεται εντονότατα, διότι αυτοί που έ-
φταιξαν και οδήγησαν τη χωρα μας σ’ αυτή την αξιο-

θρήνητη κατάσταση μένουν, κατά εξοργιστικό τρόπο,
στο απυρόβλητο. Απολαμβάνουν, πολλοί εξ αυτών, προ-
κλητικά, πλούτο που δεν τους ανήκει.

Διαμαρτύρεται, διότι βάλλονται από το μνημόνιο τα
εισοδήματα των πιο αδύναμων εργαζομένων. Αυτών που
δε φέρουν καμία ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση της
οικονομίας.

Διαμαρτύρεται, διότι επιβάλλονται δραμα τικές περι-
κοπές και στη χρηματοδότηση της παιδείας, του πιο ευ-
αίσθητου τομέα για το μέλλον της χώρας μας.

Διαμαρτύρεται, διότι εγκαταλείπονται, ανάλγητα, στη
μοίρα τους οι πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες.

Διαμαρτύρεται, διότι βάλλεται και εγκαταλείπεται το
δημόσιο

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βογιατζής

O Γεν. Γραμματέας
Πετρόπουλος Περίανδρος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

7/04/11
ΠΡΟΣ ΔΣ ΤΗΣ ΔΟΕ

Το ΔΣ του συλλόγου, μετά την ενημέρωση που είχε
για το θέμα από τον αιρετό του ΠΥΣΠΕ Θανάση Γκού-
μα, διαμαρτύρεται έντονα για την πρόσληψη ωρομισθίων
εκπαιδευτικών με τη χειρότερη μορφή ελαστικής εργα-
σίας, αυτή της ωρομίσθιας . Το ΥΠΔΒΜΘ προσλαμβάνει
ωρομισθίους τετράωρης απασχόλησης και τους αμείβει
με το «αμύθητο» ποσό... των 144 Ευρώ το μήνα!!! (ποσό
που προκύπτει με βάση την καθαρή ωριαία αποζημίωση
που είναι 9 Ευρώ. Οι 4 ώρες αμείβονται με 36 Ευρώ την
εβδομάδα και 144 ευρώ το μήνα).

Το συνδικαλιστικό κίνημα (Η ΔΟΕ και οι τοπικοί σύλ-
λογοι) έχει καταγγείλει και έχει παλέψει για την κατάρ-
γηση του θεσμού αυτού. Για άλλη μια φορά το
ΥΠΔΒΜΘ είναι ανακόλουθο με αυτά που εξαγγέλ-
λει: «Ωρομίσθιοι θα προσλαμβάνονται σε εξαιρετι-

κές περιπτώσεις και σε απομακρυσμένες περιοχές».
Τη στιγμή που υπάρχουν χιλιάδες αδιόριστοι εκπαι-

δευτικοί ΠΕ11 το Υπουργείο Παιδείας ακολουθεί την ε-
πικίνδυνη ατραπό του διορισμού αναπληρωτών με ωρο-
μίσθια. Βρήκε τρόπο, με μικρά και «ευέλικτα» ωράρια, να
«λύσει» το πρόβλημα ανεργίας των αδιόριστων εκπαι-
δευτικών και να καλύψει τις ελλείψεις σε διδακτικό προ-
σωπικό, που εξακολουθούν Απρίλη μήνα να υπάρχουν
στα σχολεία μας!!!

Επιπλέον, παρατηρείται το φαινόμενο σε σχολεία που
υπάρχουν 8 κενές ώρες Φυσικής Αγωγής οι ώρες αυτές
να «σπάνε» σε 2 τετράωρα και καλύπτονται από δύο εκ-
παιδευτικούς Φυσικής Αγωγής που προσλαμβάνονται για
4 ώρες ο καθένας και σε σχολεία με 16 ώρες που θα
μπορούσαν να καλυφθούν από έναν εκπαιδευτικό να
προσλαμβάνονται τέσσερις (!) τετραωρίτες.

Οι εκπαιδευτικοί ζουν περιόδους εργασιακού «με-
σαίωνα».

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΓΙΑ 4
ΩΡΕΣ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
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ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Το Δ.Σ. του συλλόγου, καταγγέλλει αυτό το απα-
ράδεκτο γεγονός και καλεί το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε να α-
ναδείξει το θέμα, προστατεύοντας την αξιοπρέπεια
των συναδέλφων μας και το ιερό δικαίωμα της ερ-
γασίας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας

Θανάσης Γκούμας Σάββας Σεχίδης

Ν. ΣΜΥΡΝΗ 12 Απριλίου 2011

ΠΡΟΣ: Συλλόγους Π.Ε. Δ Αθήνας, μέλη συλλόγου ΔΟΕ

Συνάδελφοι,
Οι εργασιακές συνθήκες του ιδιωτικού τομέα ει-

σβάλλουν γοργά και βίαια στην εκπαίδευση. Οι εργαζό-
μενοι συνάδελφοι μας μέσω ΕΣΠΑ πληρώθηκαν πρό-
σφατα μέχρι και το Φεβρουάριο, σε μια επαναλαμβανό-
μενη απόπειρα να εθιστούμε όλοι μας, ότι υπάρχουν εκ-
παιδευτικοί για τους οποίους δεν είναι δεδομένο ότι κά-
θε μήνα παίρνουν το μισθό τους. Πρόκειται για προ-
σπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να σπάσει σε πολλά
κομμάτια τις εργασιακές σχέσεις αλλά και τους εργαζό-
μενους στην εκπαίδευση.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Με ευθύνη
των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων, να μονιμοποιήσουμε την
απειλή αλλά και την πρακτική της επίσχεσης εργασίας,
που έχει αποδειχτεί ότι φέρνει τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα. ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σχολείο εί-
ναι μέλη των Συλλόγων μας και δεν πρέπει να επιτρέ-
ψουμε την παραβίαση των στοιχειωδών δικαιωμάτων

τους. Πρέπει να παλέψουμε για την πλήρη εναρμόνιση
των όρων εργασίας των ελαστικά εργαζόμενων στην εκ-
παίδευση με αυτούς των μονίμων.

Σε αυτό το πλαίσιο και εάν συνεχίζεται η ίδια τακτι-
κή και οι συνάδελφοι αναπληρωτές ΕΣΠΑ δεν έχουν
πληρωθεί τα δεδουλευμένα,

1. Καλούμε τους συναδέλφους αναπληρωτές ΕΣΠΑ
του Συλλόγου μας, στην τακτική συνεδρίαση του ΔΣ τη
Δευτέρα 2 Μαίου, στις 7.30 μ.μ. στο 7° και 15° Δημοτικό
Σχολείο (Ευξείνου Πόντου και Αγ. Σαράντα), για να α-
ποφασίσουμε ημερομηνία νέας επίσχεσης εργασίας και
να παγιώσουμε τη διαδικασία σε μηνιαία βάση.

2. Καλούμε τους Συλλόγους της Δ Αθήνας να πάρουν
ανάλογες αποφάσεις καθώς και απόφαση για συντονι-
σμό ημερομηνιών για επίσχεση στη Δ Αθήνας.

3. Καλούμε τη ΔΟΕ να ανανεώσει την ημερομηνία ε-
πίσχεσης εργασίας σε πανελλαδικό επίπεδο και να πα-
γιώσει τη διαδικασία αυτή σε μηνιαία βάση.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας

Μελαμπιανάκη Ζέτα Γκόνης Γιάννης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ»

Πληρωμή των δεδουλευμένων στους αναπληρωτές ΕΣΠΑ

Βέροια 23/03/2011
ΠΡΟΣ ΔΟΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι Το ΔΣ του συλλόγου δασκά-
λων, νηπιαγωγών και ειδικοτήτων Ημαθίας στη συνε-
δρίαση του στις 23 -3-2011 αφού έλαβε υπόψη τα έγ-
γραφα που απέστειλε η ΔΟΕ (επιστολή υπουργού , α-
πάντηση του προέδρου και κήρυξη 24ωρης απεργιακής
κινητοποίησης) καθώς και την γενικότερη κατάσταση
που επικρατεί στο χώρο της εκπαίδευσης σας δηλώνει:

1. Εξαίρει τη σθεναρή στάση του προέδρου της ΔΟΕ
και την απάντηση του στην υπουργό.

2. Χαρακτηρίζει την επιστολή της υπουργού απαρά-

δεκτη, αντισυνδικαλιστική και αντιεκπαιδευτική και συμ-
φωνεί με την απόρριψη και την επιστροφή στους συ-
ντάκτες της.

3. Δηλώνει στο ΔΣ της ΔΟΕ πως ο σύλλογος δασκά-
λων, νηπιαγωγών και ειδικοτήτων Ημαθίας τάσσεται α-
νεπιφύλακτα στο πλευρό του και το καλεί να λάβει ανε-
πηρέαστο και νηφάλιο τις απαραίτητες αποφάσεις για
το συμφέρον του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη και τις
συνθήκες που επικρατούν στον εκπαιδευτικό χώρο σή-
μερα

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας

Λιολιόπουλος Αντώνιος Γρηγόρης Γιοβανόπουλος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
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ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Κοζάνη 27/3/2011
Προς: τον ΟΠΑΔ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κοιν. ΔΟΕ ΑΔΕΔΥ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, μετά από την ενημέρωση
που ζήτησε από τον Ιατρικό και Φαρμακευτικό Σύλλο-
γο Κοζάνης σχετικά με το τι ισχύει για τις δαπάνες ια-
τροφαρμακευτικής περίθαλψης, πληροφορήθηκε το γε-
γονός ότι αναστέλλεται η χορήγηση της επί πιστώσει
φαρμάκων από 1/4/11 σε τρία Ταμεία , ανάμεσα τους και
ο ΟΠΑΔ, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει ακόμα προ-
χωρήσει σε καταγγελία των συμβάσεων των ιατρών.

Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. του Συλλόγου μας καταδι-
κάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ουσια-
στική κατάργηση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης των εκπαιδευτικών.

Σε μια εποχή που οι εργαζόμενοι δέχονται τη χειρό-
τερη επίθεση στο σύνολο των δικαιωμάτων και κατα-
κτήσεων τους, έρχεται ένα ακόμη χτύπημα αυτή τη φο-
ρά στο ευαίσθητο αγαθό της δημόσιας υγείας και περί-
θαλψης.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι οι εργαζό-
μενοι να υποβάλλονται σε επιπλέον οικονομική αιμορ-
ραγία παρά το γεγονός ότι καταβάλλουν ανελλιπώς τις
σχετικές κρατήσεις κάθε μήνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση
και αφού οι εργαζόμενοι είναι απολύτως συνεπείς στις
κρατήσεις τους, προτείνουμε να γίνει αναστολή των κρα-
τήσεων αυτών, έως ότου ο ΟΠΑΔ ανταποκριθεί στις ια-
τροφαρμακευτικές δαπάνες του Δημοσίου.

Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και δεν μπορού-
με να την ανεχτούμε άλλο. Κανείς δεν μπορεί να παί-
ζει με την υγεία και τη ζωή μας.

Απαιτούμε άμεσα οικονομική στήριξη των ασφαλι-
στικών μας ταμείων και του Ο.Π.Α.Δ.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να δώσει άμεσα
λύση σε ένα ζήτημα που αφορά τις ζωές χιλιάδων ερ-
γαζομένων αλλά και των οικογενειών τους.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας

Σοφία Ιορδανίδου Ανδρέας Γκουτζιομήτρος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Αγρίνιο 11 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αγρινίου - Θέρμου
και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Π.Ε. Αμφι-
λοχίας, Βονίτσης, Μεσολογγίου και Ναυπάκτου προκη-
ρύσσουν το 15ο Πανελλήνιο Διασυλλογικό πρωτάθλημα
Ποδοσφαίρου «ΑΚΡΙΤΙΔΕΙΑ 2011», με ημερομηνία διε-
ξαγωγής από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου 2011 στην πόλη
του Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας.

Κατόπιν τούτου, καλούνται οι Σύλλογοι Εκπαιδευτι-
κών Α/θμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας να δηλώσουν

συμμετοχή. Καταληκτική ημερομηνία Δήλωσης Συμμε-
τοχής ορίζεται η 9η Μαΐου 2011.

Ύστερα από απόφαση υπευθύνων των συλλόγων, ο-
ρίζεται το ποσό των 250 ευρώ ως παράβολο συμμετο-
χής στο τουρνουά.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο και στο α-
θλητικό κέντρο «EMILEON SPORT CENTER"
(www.emileon.Rr).

Με την ολοκλήρωση-δήλωση των συμμετεχόντων θα
σας αποσταλεί ο κανονισμός λειτουργίας του τουρνουά.
Στο παρόν έγγραφο ακολουθεί έντυπη δήλωση συμ-
μετοχής.

Το παράβολο θα κατατεθεί στον λογαριασμό του
Συλλόγου Αγρινίου-Θέρμου Ταχυδρομικό Ταμιευτή-
ριο «Αριθμός Λογαριασμού Ταχυδρομικού Ταμιευ-

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Γραφείων Αγρινίου - Θέρμου «Κοσμάς ο Αιτωλός»

Πανελλήνιο Ποδοσφαιρικό Πρωτάθλημα Συλλόγων Εκπαιδευτικών
Π.Ε., «ΑΚΡΙΤΙΔΕΙΑ 2011»
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ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ

τηρίου: 00089258206-5»
Επίσης σας πληροφορούμε πως στην ιστοσελίδα

www.aitoloakarnaniahotels.gr μπορείτε να βρείτε κατά-
λογο των ξενοδοχείων της περιοχής μας για έγκαιρη
κράτηση δωματίων, για τους συλλόγους που θεωρούν σί-
γουρη τη συμμετοχή τους και επιθυμούν να κάνουν κρά-
τηση δωματίων.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σε pdf αρ-
χείο, ώστε να φαίνεται η υπογραφή) ή με φαξ, όπως αυ-
τά φαίνονται στο έγγραφο μας. Επιπλέον μπορείτε να ε-
πικοινωνείτε με τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής στα
τηλ.: 6937-063384 Ρόκκος Κων/νος και 6973-498293
Κολοβός Χρήστος.

Αναλυτικότερη ενημέρωση θα γίνει με το πέρας των

δηλώσεων συμμετοχής. Ευελπιστούμε στη συμμετοχή
σας, σε ένα τουρνουά το οποίο θα διεξαχθεί σε άριστες
αθλητικές εγκαταστάσεις και θα είναι μια ευκαιρία να ζή-
σετε από κοντά την πατροπαράδοτη φιλοξενία των κα-
τοίκων της περιοχής μας, να γνωρίσετε την απαράμιλλη
ομορφιά των παραποτάμιων οικοσυστημάτων, των λι-
μνών, των ακτών, αλλά και την πλούσια αρχαιολογική μας
κληρονομιά.

Τηλέφωνα Προέδρου, Δημοτικό Σχολείο Καλυ-
βιών: 26410-95257, 6974-095068.

Ο Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας
Κόκκοτος Βασίλης Παπαδογεώργος Νικ.

Σέρρες 13-4-2011

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Μ. ΕΕΡΡΩΝ
ΔΟΕ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Νομού Σερρών «Ο Εμμανουήλ Παπάς» σε
συνεδρίαση του στις 12-4-11 ασχολήθηκε με το παραπά-
νω θέμα και ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω:

Το Υπουργείο Παιδείας υπερηφανεύεται για την πο-
λιτική του στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής αλ-
λά η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τότε που βγήκαν οι
πρώτοι απόφοιτοι του Πανεπιστημίoυ Θεσσαλίας. Κυ-
βερνήσεις άλλαξαν, υπουργοί, υφυπουργοί και γραμμα-
τείς μπήκαν και βγήκαν στο Υπουργείο Παιδείας, νομο-
σχέδια και νόμοι άλλαξαν, ψηφίστηκαν και ακόμα περι-
μένουν... Τι περιμένουν άραγε; Σε τι ελπίζουν άραγε; Πε-
ριμένουν και ίσως άδικα, το Υπουργείο και τη διεύθυνση
Ειδικής Αγωγής να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να
πάρουν επιτέλους οριστικές και αποφασιστικές αποφά-
σεις...

Εννέα χρόνια γίνονται διαγωνισμοί, διορίζονται εκ-
παιδευτικοί με 30μηνο, 24μηνο με ΑΣΕΠ, χωρίς ΑΣΕΠ

και αυτοί περιμένουν...! Τα εννέα χρόνια είναι πολλά. Εί-
ναι εννέα χρόνια κοροϊδίας, εμπαιγμού, ψευτιάς και υπο-
κρισίας από όλους. 

Με επιστολή στις 14-6-2010 της Υφυπουργού Παιδεί-
ας Ε. Χριστοφιλοπούλου προς τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ
κ. Γεώργιο Βέη κοινοποιήθηκε ότι σύμφωνα με το
ν.3810/2010 προβλέπεται ΑΣΕΠ για Δασκάλους και Νη-
πιαγωγούς ειδικής αγωγής. Ειδικότερα πρόθεση του
ΥΠΔΒΜΘ ήταν να πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά
στη χώρα μας διαγωνισμός ΑΣΕΠ για την ειδική αγωγή
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2010-2011.

Προς την κατεύθυνση αυτή το ΥΠΔΒΜΘ υπέβαλε
κατ’ εξαίρεση αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών και
στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους για την έκδοση της
σχετικής εγκριτικής απόφασης και επίσης διαβιβάστηκε
σχετικό αίτημα προς το παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τον
καθορισμό της εξεταστέας ύλης, η οποία ανακοινώθηκε
στις 25-11-2010, και ταυτόχρονα προωθήθηκε Κοινή
Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται οι 500 ορ-
γανικές θέσεις Νήπιαγωγών και Δασκάλων Ειδικής Αγω-
γής και Εκπαίδευσης.

Από τον Νοέμβριο λοιπόν του 2010 οι εκπαιδευτικοί
αυτοί ζουν με μια ελπίδα, ότι επιτέλους θα αποκαταστα-
θεί η αδικία που γίνεται σε βάρος τους και επί εννέα έ-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
«Ο Εμμ. Παπάς» 

«Διαμαρτυρία Συλλόγου σχετικά με την καθυστέρηση προκήρυξης
του διαγωνισμού εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής»
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Αθήνα, 13/4/2011

Προς: Το Δ.Σ. της ΔΟΕ

Συνάδελφοι
Το Δ.Σ. του Α' Συλλόγου Αθηνών εκπαιδευτικών

Π.Ε., εδώ και καιρό, έχει απευθυνθεί στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
εγγράφως και προφορικώς, ζητώντας υποστήριξη στον
αγώνα για τη σωτηρία του Ειδικού Δημοτικού Σχολεί-
ου Κωφών και Βαρήκοων Αθηνών. Δεν σας κρύβουμε
ότι οι συνάδελφοι του σχολείου, εκφράζουν την πι-
κρία και το θυμό τους, διότι αισθάνονται ότι η Ομο-
σπονδία τους έχει εγκαταλείψει.

Σήμερα, απευθύνουμε ύστατη έκκληση, να υπάρξει
επιτέλους μια απόφαση στήριξης του αγώνα μας από τη
Δ.Ο.Ε.

Γιατί πρέπει να υπάρξει απόφαση συγκεκριμένη για
το σχολείο κωφών ; Επιμένουμε γιατί το ίδιο το ίδιο το
Υπουργείο Παιδείας ξεχώρισε αυτό το σχολείο για να
ξεδιπλώσει την επίθεση του στην ειδική αγωγή και μά-
λιστα κινούμενο στο σκοτάδι, πίσω από τις πλάτες των
εκπαιδευτικών. Για πληρέστερη ενημέρωση σας και σε
συνέχεια των προηγούμενων μας ανακοινώσεων και υ-

πομνημάτων για το ίδιο θέμα, παραθέτουμε την άποψη
μας για την «ανεπίσημη» επιχειρηματολογία του
Υπουργείου Παιδείας.

Τα επιχειρήματα του Υπουργείου Παιδείας είναι α-
ποκλειστικά λογιστικού χαρακτήρα στα πλαίσια της ε-
φαρμογής της γενικότερης πολιτικής περικοπών στο
βωμό του Μνημονίου, του ΔΝΤ και της EE. Αποκαλύ-
πτονται έτσι, μερικοί από τους πραγματικούς λόγους
κατάργησης του σχολείου. Τα έξοδα μετακίνησης των
παιδιών, τα λειτουργικά έξοδα, ο αριθμός των παιδιών
και ο αριθμός των εκπαιδευτικών του σχολείου είναι
κάποια από τα επιχειρήματα που αναφέρονται. Από την
πλευρά μας επισημαίνουμε ότι είναι τουλάχιστον απα-
ράδεκτο να συζητάμε στην ειδική αγωγή αλλά και στην
εκπαίδευση γενικότερα στη βάση λογιστικών κριτηρίων,
θυσιάζοντας στο βωμό του οικονομικού κόστους σχο-
λικές δομές. Ωστόσο, παρότι θεωρούμε μια τέτοια συ-
ζήτηση προβληματική, διαβλέποντας τη δυστοκία του
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να καταλήξει σε απόφαση, θα μπούμε
στον κόπο του Υπουργείου, απαντώντας σε όλα του τα
επιχειρήματα.

Συγκεκριμένα:
1. Μιλούν για υπερβολικά έξοδα μετακίνησης των

Α' ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άμεση ανάγκη υποστήριξης από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. του αγώνα για
τη σωτηρία του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών και
Βαρήκοων Αθηνών

τη εργάζονται ως αναπληρωτές, χωρίς όμως η προϋπη-
ρεσία τους να αποτελεί κριτήριο διορισμού όπως έγινε
τα προηγούμενα χρόνια με τις υπόλοιπες κατηγορίες εκ-
παιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί ξεκίνησαν την προσπάθειά
τους ξοδεύοντας χρόνο από την προσωπική τους ζωή
και χρήμα (βιβλία, φωτοτυπίες, φροντιστήρια...) και πε-
ριμένουν ακόμα γίνουν πράξη οι εξαγγελίες του
ΥΠΔΒΜΘ και να εκδοθεί επιτέλους προκήρυξη του
ΑΣΕΠ, ο οποίος αρχικά προβλεπόταν να γίνει  τον Μάιο
του 2011.

Καλούμε την ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ να σταματήσει
κάθε πρόχειρη στελέχωση της Ειδικής Αγωγής μέσα
από τη «βιομηχανία επιμορφώσεων» (προγράμματα

ΕΣΠΑ, σεμινάρια 400 ωρών κ.ά.). Να μην αποτελούν ε-
πιμορφωτικά σεμινάρια προσόν διορισμού και παράγο-
ντα μοριοδότησης στην Ειδική Αγωγή.

Να κάνει πράξη τις εξαγγελίες του και να προχωρή-
σει άμεσα στην έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού που α-
φορά στην πρόσληψη 300 εκπαιδευτικών (δασκάλων και
νηπιαγωγών) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τα σχολικά έτη 2011-2012 και
2012-2013 και να ακολουθήσουν και οι προκηρύξεις
ΑΣΕΠ για τις υπόλοιπες ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας

Στρίκας Κων/νος Στεφάνου Πασχάλης
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παιδιών με ταξί. Η μεταφορά με ταξί στις συγκεκρι-
μένες τιμές, συμφωνήθηκε μετά από διαγωνισμό που έ-
κανε η Νομαρχία. Η μετακίνηση των παιδιών είτε με
νέο διαγωνισμό ανάθεσης σε ταξί είτε με πούλμαν μπο-
ρεί να αντιμετωπιστεί σε νέα βάση και σε καμιά περί-
πτωση δεν αποτελεί λόγο για το κλείσιμο του σχολεί-
ου. Άλλωστε σημαντικά έξοδα μετακίνησης έχουν όλα
τα σχολεία κωφών. Έξοδα που δεν πρέπει να επιτρέ-
ψουμε να μετατοπιστούν στις τσέπες των γονιών ούτε
να αποτελέσουν πρόσχημα για το κλείσιμο των σχο-
λείων.

2. Μιλούν για υπερβολικά λειτουγικά έξοδα του
σχολείου (π.χ. έξοδα θέρμανσης). Όμως, το σχολείο
έχει τη δική του σχολική επιτροπή (176η Σχολική Επι-
τροπή) και οφείλει να πληρώνει μόνο το τμήμα εκείνο
της θέρμανσης και των τηλεφωνικών λογαριασμών που
του αντιστοιχούν στα πλαίσια του Ιδρύματος Κωφών
και όχι το σύνολο των λογαριασμών όπως μεθοδευμέ-
να επιχειρείται το τελευταίο διάστημα. Χαρακτηριστικό
είναι πάντως, ότι σε πρόσφατη συνεδρίαση του, το αρ-
μόδιο για αυτά τα έξοδα Διαμερισματικό Συμβού-
λιο του 7ου Διαμερίσματος Αθηνών στη ΔΕΠ του ο-
ποίου εντάσσεται η συγκεκριμένη σχολική επιτροπή, ο-
μόφωνα αποφάσισε ότι διαφωνεί με την κατάργη-
ση του σχολείου. Επιπρόσθετα, το σχολείο στεγάζεται
στο Ίδρυμα Κωφών και δεν επιβαρύνει με κανένα έξο-
δο στέγασης.

3. Μιλούν για μικρό αριθμό παιδιών (19 εγγεγραμ-
μένα) τα οποία μάλιστα δεν προέρχονται από το κέ-
ντρο της Αθήνας. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
Σε όλη την Αττική, έχουμε τρία ειδικά σχολεία κωφών
και βαρήκοων (Αθήνα, Πεύκη, Αργυρούπολη) με λιγό-
τερους από 100 μαθητές συνολικά, όταν τα στοιχεία μι-
λούν για 2000 παιδιά κωφά και βαρήκοα στο σύνολο
της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος
των παιδιών αυτών, βρίσκονται εκτός των ειδικών σχο-
λείων, λόγω των αδυναμιών του συστήματος πρόληψης
και εγγραφής τους σε ειδικά σχολεία. Επιπλέον, τα σχο-
λεία κωφών δεν κάνουν εγγραφές με βάση τα γεωγρα-
φικά όρια με αποτέλεσμα παιδιά π.χ. από τη Δροσιά να
γράφονται στο σχολείο της Αθήνας και παιδιά από την
Αθήνα να εγγράφονται στο σχολείο της Πεύκης. Όσο
για τη βραχυπρόθεσμη προοπτική του σχολείου να α-
ναφέρουμε ότι, το Ίδρυμα Κωφών στο οποίο στεγά-
ζεται το σχολείο, έγει 32 εγγεγραμμένα παιδιά στο
πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης, ηλικίας έως 4 ε-
τών.

4. Μιλούν για μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών. Στο
σχολείο υπηρετούν 22 εκπαιδευτικοί από τους οποί-
ους οι 12 με οργανική θέση. Οι 5 είναι δάσκαλοι και οι
υπόλοιποι διάφορες ειδικότητες που η ίδια η υπηρε-
σία θεώρησε απαραίτητες για τη λειτουργία του σχο-
λείου. Πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι μιλάμε για ένα
σχολείο κωφών και βαρήκοων που έχει ανάγκη από έ-
να συγκεκριμένο πλαίσιο εκπαίδευσης, με εξειδικευμέ-
νους δασκάλους που γνωρίζουν τι σημαίνει κώφωση.
Μέσα από τέτοια σχολεία, η εκπαίδευση στοχεύει να α-
ναπτύξει - αναδείξει τις ικανότητες των κωφών παιδιών,
να διαμορφώσει τις προσωπικότητες τους και να βοη-
θήσει στην ισότιμη ένταξη τους.

Συνάδελφοι
Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, οι πραγματικές ανά-

γκες στο λεκανοπέδιο Αττικής είναι πολλαπλάσιες. Σή-
μερα απαιτείται να ζητήσουμε την αναβάθμιση της
ειδικής αγωγής και την ίδρυση και άλλου ειδικού
σχολείου κωφών και όχι να συναινέσουμε στην κα-
τάργηση κάποιου από τα υπάρχοντα.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι πλέον ο μοναδικός αρ-
μόδιος εκπαιδευτικός συνδικαλιστικός φορέας που
δεν έχει πάρει θέση για το ζήτημα. Ξεκάθαρη θέση
για τη σωτηρία του σχολείου έχουν πάρει : Ο Σύλλογος
μας καθώς και άλλοι Σύλλογοι Π.Ε. Οι εκπαιδευτικοί και
ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου. Η Ένωση Γονέων 7ου
Διαμερίσματος. Η Ομοσπονδία Κωφών, η Ένωση Κω-
φών Ελλάδος, η Ένωση Γονέων ΑμΕΑ Αττικής και Νή-
σων, η Συντονιστική Επιτροπή Αναπήρων. Ομόφωνα, το
Διαμερισματικό Συμβούλιο του 7ου Διαμερίσματος
Αθηνών, ενώ το θέμα θα τεθεί και στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο. Βουλευτές της Ν.Δ. (Κεφαλογιάννη), του ΚΚΕ
(Κανέλλη) και του ΣΥΡΙΖΑ (Διώτη) καταθέτουν επε-
ρωτήσεις στη Βουλή, ενώ ήδη οι παραπάνω φορείς
πραγματοποιήσαμε με επιτυχία συγκέντρωση έξω από
το σχολείο. Το θέμα έχει ήδη πάρει δημοσιότητα σε ε-
φημερίδες (Ελευθεροτυπία, Ριζοσπάστης) και εκπαι-
δευτικές δικτυακές πύλες.

Με βάση όλα τα παραπάνω:
Ζητάμε και πάλι από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να πάρει σα-

φή θέση ενάντια στην κατάργηση του σχολείου, να
στηρίξει τον αγώνα για τη σωτηρία του και να προβεί
σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς το Υπουργείο Παι-
δείας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας

Μαριόλης Δημήτρης Καππής Γιώργος
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Καβάλα 12-04-2011
ΠΡΟΣ: Δ.Ο.Ε.
Κοιν : σε όλα τα μέλη μας αιρετούς ΚΥΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑ

Άλλη μια κατηγορία εκπαιδευτικών μέσω ΕΣΠΑ, με
διαδικασίες πρόσληψης εκτός ΥπουργείοΥ Παιδείας σε
σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.

Συγκεκριμένα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης στη διάρκεια των σχολικών ετών 2010-2013, υ-
λοποιεί πρόγραμμα εννέα δράσεων σε σχολικές μονάδες
Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.

Το Α.Π.Θ. και η υπεύθυνη συντονίστρια του 13ου
προγράμματος επικοινώνησαν απευθείας με τις ενδια-
φερόμενες σχολικές μονάδες, στις οποίες και όρισαν
διαχειριστές - υπεύθυνους του προγράμματος και έ-
στειλαν φιλόλογους εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν το
πρόγραμμα.

Η 5η δράση, σχετικά με την «Ενίσχυση της μητρικής
γλώσσας των μαθητών», θέτει ως βασική προϋπόθεση
την καλή γνώση της αλβανικής ή ρωσικής γλώσσας εκ
μέρους των εκπαιδευτικών.

Από τα 13 σχολεία του νομού μας, που έχουν εντα-
χθεί στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση αλλοδαπών και πα-
λιννοστούντων μαθητών», στα δύο ήδη εργάζονται φι-
λόλογοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Δημιουργούνται εύλογα τα εξής ερωτήματα:
1. Ποια είναι η επίσημη θέση του Υπουργείου Παιδεί-

ας;
2. Υπήρξε ανοιχτή προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέ-

ροντος και για εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 με καλή γνώση αλ-
βανικής ή ρωσικής γλώσσας;

3. Με ποια διαδικασία προσελήφθησαν από το
Α.Π.Θ. οι εκπαιδευτικοί - φιλόλογοι και μάλιστα εκτός πι-
νάκων αναπληρωτών; 4.Τι είδους συμβάσεις υπέγραψαν
οι εκπαιδευτικοί και, αν υπέγραψαν συμβάσεις έργου, για-
τί τους στερείτε τη διαδικασία αναγνώρισης εκπαιδευτι-
κής προϋπηρεσίας μελλοντικά; 5. Γνωρίζουμε το μέγεθος
της έκτασης του προγράμματος αυτού στα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας Έκπ/σης και πού πραγματικά αυτό απο-
σκοπεί;

Πάγια θέση του κλάδου μας είναι στα σχολεία με με-
γάλο αριθμό παλιννοστούντων μαθητών να δημιουργού-
νται τάξεις υποδοχής, όπου θα εργάζονται μόνιμοι εκ-
παιδευτικοί ή αναπληρωτές πλήρους ωραρίου που έχουν
προσληφθεί μέσω του Υπουργείου Παιδείας.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας

Μουμτσάκης Απόστολος Νάτση Βασιλική

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

«Φιλόλογοι σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης»

Αγ. Παρασκεuή 3 Μαΐου 2011 

Προς:
1. Όλους τους Εκπ/κους Π.Ε. μέλη του Συλλόγου μας 
2. Τη Δ.Ο.Ε
3. Τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης Αττικής
4. Το Δ/ντη Εκπαίδευσης Β' Αθήνας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών ΠΕ «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» δια-

μαρτύρεται έντονα για τον τριτοκοσμη τρόπο διανο-
μής των σχολικών βιβλίων από τα κέντρα διανομής στα
σχολεία τι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για πόσο και-
ρό ακόμα οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι ( κου-
βαλούν, ως αχθοφόροι, και θα μεταφέρουν με τα ιδιω-

τικής χρήσης αυτοκίνητα τους βιβλία; Ζητούμε, εδώ και
χρόνια, να ακολουθείται η ίδια διαδικασία διανομής βι-
βλίων σ δημοτικά σχολεία όπως και στη Δευτεροβάθ-
μια Εκπαίδευση. 0 αριθμός των βιβλίων γ κάθε σχολείο
να υπολογίζεται με βάση τον πίνακα «Εγγραφέντων Μα-
θητών» του Ιουνύ ελαφρώς προσαυξημένο. Όλα τα βι-
βλία (με όλα τους τα τεύχη) να παραδίδονται ΕΓΚΑΙΙ (α-
πό 1η έως 10 Σεπτέμβρη ) στην έδρα κάθε σχολείου ξε-
χωριστά με ευθύνη των αρμόδιο ή των εκδοτικών οίκων
που έχουν αναλάβει την εκτύπωση τους. Κανείς εκπαι-
δευτικός μην εμπλέκεται στην καταμέτρηση, συσκευα-
σία, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση το βιβλίων. Ό
ρόλος τους να περιορίζεται μόνο στη διανομή των βι-
βλίων στους μαθητές τ τάξης τους.

Σε συνάντηση που είχαμε με το Δ/ντή Εκπαίδευσης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» 

Διανομή βιβλίων στα σχολεία
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είχαμε θέσει το θέμα και είχαμε λάβ δέσμευση για την
αλλαγή του τρόπου διανομής των σχολικών βιβλίων για
την επόμεν σχολική χρονιά, πιλοτικά σε επίπεδο Β'
Αθήνας. Περιμένουμε την υλοποίηση αυτής τ> δέ-
σμευσης. Για άλλη μια φορά καλούμε τη ΔΟΕ να ανα-
λάβει πρωτοβουλία ώστε \ σταματήσει δια παντός αυ-
τό το απαράδεκτο καθεστώς. Σε διαφορετική περί-
πτωση καλούι τους συναδέλφους στο μέλλον να αρ-

νούνται να μετατρέπονται σε αχθοφόρους το σχολι-
κών βιβλίων. Η υπομονή μας έφτασε στα όριά της. Αν
δεν αλλάξει ο τρόπος διανομ των βιβλίων, τα σχολεία
θα ανοίξουν το Σεπτέμβρη χωρίς βιβλία.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος Ο γραμματέας 

Γιάννης Μπέλεσης Στέλιος Καπρίνης

Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Έσσης «ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» 
Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Βάδης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
ΕΛΜΕ  Έσσης

Κατ' εξαίρεση για ένα χρόνο χωριστές εσωτερικές μετακινήσεις
εκπαιδευτικών στα πρώην Συντονιστικά Γραφεία Φραγκφούρτης
και Στουτγάρδης

Φραγκφούρτη 3 Απριλίου 2011
Προς:
Αναπλ. Υπουργό Παιδείας κα Γεννηματά

Όπως γνωρίζετε, έως πρόσφατα λειτουργούσε το Συ-
ντονιστικό Γραφείο Φραγκφούρτης με περιοχή ευθύνης
τα κρατίδια Hessen , Reinland Pfalz και Saarland . Η αιφ-
νιδιαστική κατάργηση του Γραφείου μας στις 13-09-2010
και η υπαγωγή του στο Συντονιστικό Γραφείο Στουτ-
γάρδης μεσούσης της σχολικής χρονιάς δημιούργησε
διοικητικές ανατροπές στα κρατίδια Hessen, Reinland P-
falz και Saarland και συνακόλουθα προβλήματα για τους
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν α' αυτήν την περιοχή.

Με την παρούσα επιστολή οι τρεις σύλλογοι εκπ/κών
Αθμιας και Β/θμιας εκπ/σης της περιοχής ευθύνης του
Συντονιστικού Γραφείου Στουτγάρδης (Σύλλογος Δα-
σκάλων και Νηπιαγωγών Έσσης «ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ», ΕΛΜ.Ε
Έσσης και Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Βάδης
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ») ενόψει των εσωτερικών μετακινήσε-

ων εντός κρατιδίων και περιοχών ευθύνης Συντονιστών
και χάριν της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μο-
νάδων της περιοχής και για την αποφυγή αδικιών ζη-
τούμε για την τρέχουσα σχολική χρονιά, να γίνουν:

α. πρώτα οι εσωτερικές μετακινήσεις - τοποθετήσεις
των εκπαιδευτικών του πρώην Συντονιστικού Γραφείου
Φραγκφούρτης και Στουτγάρδης αντίστοιχα και 

β. στη συνέχεια οι πιθανές μετακινήσεις εκπαιδευτι-
κών στην ενιαία, πλέον, διοικητική περιφέρεια του Συ-
ντονιστικού Γραφείου Στουτγάρδης.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ττρος το
Συντονιστικό Γραφείο Στουτγάρδης προκειμένου αυτό
να προχωρήσει στις διαδικασίες με βάση τα όσα ανα-
φέραμε παραπάνω.

Για τα Δ.Σ.
Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών  Έσσης

«ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ»
Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Βάδης

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
ΕΛΜΕ  Έσσης

Dortmund, 07.04.2011
Προς:
Αναπληρώτρια υπουργό Παιδείας κ. Γεννηματά Φώφη
ΔΙΠΟΔΕ
ΔΟΕ
Συντονιστή εκπαίδευσης Β.Ρ.Β. κ. Μπανούση Αστέριο

Κοιν.: Μέλη συλλόγου

Το Δ.Σ του συλλόγου εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας μετά από συνεχή και ειλι-
κρινή ενημέρωση που είχε από τον Συντονιστή Εκπαί-
δευσης για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΗΝΑΝΙΑΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ

Προγραμματισμός σχολικών μονάδων



Αγ. Παρασκευή 11 Μαΐου 2011
Προς:
Όλους τους Εκπ/κους Π.Ε. μέλη του Συλλόγου μας
Κοιν.: ΔΟΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται στη δυσάρεστη

θέση να σας ενημερώσει για τι ξαφνική απώλεια της συ-
νάδελφου μας νηπιαγωγού του 13ου Νηπιαγωγείου Αγί«
Παρασκευής Ελένης Κακιώρη.

Η καλή συνάδελφος μας έφυγε απροσδόκητα την
Παρασκευή 6/5/2011 αφήνοντι πίσω δυο ανήλικα παιδιά.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε τη Δευτέρα 9/5/2011 στον

Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλ στην Αγία Παρασκευή, ό-
που παραβρέθηκε αντιπροσωπία του Δ.Σ. του Συλλόγι
μας.

Αντί για στεφάνι αποφασίσαμε, σύμφωνα και με επι-
θυμία της οικογένειας τι συναδέλφου, να διαθέσουμε το
αντίστοιχο ποσό στο Χαμόγελο του Παιδιού. Ας είναι
ελαφρύ το χώμα που τη σκέπασε.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος Ο γραμματέας 

Γιάννης Μπέλεσης Στέλιος Καπρίνης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»

Απώλεια συναδέλφου Ελένης Κακιώρη

ΕΓΓΡΑΦΑ
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Εκφράζει
Την πλήρη αντίθεση του στην προσπάθεια μείωσης

των δασκάλων στα Δημοτικά σχολεία της περιοχής ευ-
θύνης του.

Είναι πρωτόγνωρη στη λειτουργία της Α/θμιας
Εκπ/σης η προσπάθεια μείωσης των εκπαιδευτικών
μέσα από λογιστικούς υπολογισμούς και λογικές. Συ-
γκεκριμένα μειώνεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών στα
Δημοτικά σχολεία κατά ένα (1) εκπαιδευτικό διασπείρο-
ντας όλους τους δασκάλους σε διάφορα τμήματα (π.χ.
9 τμήματα στο Δημοτικό Σχολείο να λειτουργήσουν
με 8 δασκάλους).

Ο τρόπος αυτός πιστεύουμε ότι:
➢ Διαταράσσει την ομαλή σχολική ζωή, αδρανοποιεί

ουσιαστικά κάθε σχολική δραστηριότητα παιδαγω-
γικού / εκπαιδευτικού χαρακτήρα και δεν βοηθάει
στην ανάπτυξη και δημιουργία κατάλληλου κλίματος,
το οποίο είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στό-
χων του Α.Π αλλά και του «νέου σχολείου», όπως
αυτό περιγράφεται στο κείμενο εργασίας του Π.Ι..

➢ Καταστρατηγούνται και καταργούνται στην πρά-
ξη τα Δ.Ε.Π.Σ. που υποστηρίζουν τα νέα σχολικά
βιβλία στο Δημοτικό σχολείο και αυτό γιατί θα υ-
πάρξουν τμήματα στα οποία θα πρέπει να διδάξουν
μέχρι και 9 διαφορετικοί εκπαιδευτικοί.

➢ Στερούνται οι αδύνατοι μαθητές τη δυνατότητα α-

ντισταθμιστικής αγωγής (ενισχυτική διδασκα-
λίας), ιδιαίτερα απαραίτητη στις σχολικές Μονάδες
του εξωτερικού μιας και δεν υπάρχει σ' αυτές τις μο-
νάδες η δυνατότητα παράλληλης στήριξης αλλά ού-
τε και Τμήματος ένταξης.

➢ Δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα ομαλής λειτουρ-
γίας των σχολικών μονάδων, όπως σε περίπτωση α-
ναπλήρωσης απουσίας εκπαιδευτικού (άδειες, ασθέ-
νειες) και αδυναμία πραγματοποίησης κάθε μορφής
εκπαιδευτικών επισκέψεων τη στιγμή που ο δάσκα-
λος θα πρέπει να διδάξει την ίδια ημέρα και σε άλλα
τμήματα. Για τους λόγους αυτούς προβλέπεται εξάλ-
λου νομοθετικά η τοποθέτηση ενός επιπλέον δα-
σκάλου στα ήδη λειτουργούντα 10/θέσια και πάνω
δημοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Για τους παραπάνω λόγους

Καλούμε
τόσο τον κύριο Συντονιστή όσο και την κ. Αναπλη-

ρώτρια Υπουργό να διατηρήσουν απαρέγκλιτα την αρχή
ένας δάσκαλος ανά τμήμα.

Καλούμε επίσης τη Δ.Ο.Ε να πάρει θέση σ' αυτές τις
ενέργειες ώστε να μην γενικευθούν στο χώρο της
Α/θμιας Εκπ/σης.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος Ο γραμματέας 

Κουλίκας Πέτρος Τρίκκος Οδυσσέας
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ΕΓΓΡΑΦΑ

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Αθήνα 4.4.2011

Με τη διοχέτευση μέσω του Τύπου, νέων σεναρίων
για το μισθολόγιο στο Δημόσιο, η Κυβέρνηση αυτο-
διαψεύδεται για ακόμη μία φορά, αναιρώντας τόσο
τις χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι «δεν
θα θιγούν άλλο μισθοί και συντάξεις» όσο και παλαι-
ότερες δηλώσεις Υπουργών ότι «δεν θα υπάρξουν
νέες περικοπές». Είναι πλέον πασιφανές ότι προε-
τοιμάζεται νέα άγρια επιδρομή στις αποδοχές των
εργαζομένων στο Δημόσιο, στον ευρύτερο Δημόσιο
και στον Ιδιωτικό Τομέα.

Οι αναδιαρθρώσεις στους τομείς της Υγείας και της
Παιδείας, που επιχειρούνται μέσω συγχωνεύσεων και κα-
ταργήσεων υγειονομικών σχηματισμών και εκπαιδευτι-
κών μονάδων, ουδεμία σχέση έχουν με οποιαδήποτε
επιστημονική προσέγγιση αναβάθμισης των παρε-
χόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Οι αναδιαρ-
θρώσεις αυτές έχουν ως μοναδικό στόχο τη μείωση του
κόστους και οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη
συρρίκνωση του δικτύου υπηρεσιών και των παρο-
χών προς τους πολίτες. Η μείωση του προσωπικού μέ-
σω των απολύσεων χιλιάδων συμβασιούχων και το «πά-
γωμα» των προσλήψεων, καθώς και η υποχρηματοδότη-
ση των Υπηρεσιών, υποβαθμίζουν τα δημόσια και κοι-
νωνικά αγαθά και οδηγούν στην εμπορευματοποίηση
τους.

Ταυτόχρονα, τα νέα μέτρα που προωθούνται από την
Κυβέρνηση και την Τρόικα για την εκποίηση της δημό-
σιας περιουσίας, τις νέες περικοπές δικαιωμάτων, με πρό-
σχημα τα ελλείμματα και το χρέος, αλλά και το Σύμφω-
νο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει ως γνώμονα τη
διαρκή μείωση μισθών, συντάξεων και κοινωνικών πα-
ροχών, αποκαλύπτουν για άλλη μια φορά τα αδιέξοδα
αυτού του νεοφιλελεύθερου μοντέλου πολιτικής.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έπειτα από τη σημερινή σύσκεψη με τις
Ομοσπονδίες του δημοσιοϋπαλληλικού χώρου αποφά-
σισε:

• Τη συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων στο
Δημόσιο στο συλλαλητήριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, το Σάββατο
9 Απριλίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι στην πλατεία Κα-
ραϊσκάκη

• Την πραγματοποίηση, την Τετάρτη 13 Απριλίου στις
6:30 το απόγευμα, συγκέντρωσης διαμαρτυρίας και συλ-
λαλητηρίου στην πλατεία Κλαυθμώνος.

• Την ανάπτυξη αγωνιστικών μορφών παρέμβασης σε
εργασιακούς χώρους και τους βασικούς τομείς του δη-
μοσίου (Κεντρική Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση, Νοσοκομεία,
Ασφαλιστικά Ταμεία και Εκπαίδευση) στις 14 και 15 Απρι-
λίου.

• Τη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με
απεργιακή μορφή μετά το Πάσχα.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου Για τις δημοσιοϋπαλληλικές κινητοποιήσεις

Αθήνα 12.4.2011

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με δεδομένη τη νέα επίθεση στα
συλλογικά, εργασιακά, κοινωνικά δικαιώματα, το
πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και το
«μισθολόγιο» των νέων περικοπών, συνεχίζει τις α-
γωνιστικές μορφές δράσης για:

1. Την προστασία των θέσεων εργασίας ενάντια στην
πολιτική χιλιάδων απολύσεων σε Δημόσιο (συμβα-
σιούχοι) και Ιδιωτικό Τομέα.

2. Την προστασία των μισθών και συντάξεων, της
αγοραστικής δύναμης ενάντια στην πολιτική των
διαρκών κυμάτων μείωσης, αφαίμαξης και ακρίβει-

ας.
3. Την προστασία του ρόλου των δημοσίων και κοι-

νωνικών υπηρεσιών που πλήττονται με τις αναδιαρ-
θρώσεις σε παιδεία και υγεία και έχουν ως μοναδι-
κό κριτήριο την περικοπή των δαπανών καθώς και
τη μεταφορά του κόστους στους πολίτες και τους
νέους.

4. Την προστασία των πλουτοπαραγωγικών πόρων,
της δημόσιας περιουσίας, της δημόσιας ευθύνης και ε-
λέγχου των δημοσίων οικονομικών ενάντια στις πολι-
τικές ιδιωτικοποίησης των πάντων, ακόμη και της
διαχείρισης των ημερήσιων αποθεματικών (σχέδιο
ΟΔΔΗΧ).

Δελτίο Τύπου Για τις Προγραμματισμένες Κινητοποιήσεις 
12-15 Απριλίου 2011
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ΕΓΓΡΑΦΑ

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Αθήνα, 4/3/11

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ETUCE, ΤΗΝ EDUCATION INTERNA-
TIONAL ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι
Σας στείλαμε ήδη τη τελευταία απόφαση της Γενικής

μας Συνέλευσης, η οποία αναλύει την κατάσταση που
βιώνουν οι εκπαιδευτικοί αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι
στην Ελλάδα. Όπως τονίζαμε σε αυτή, πιστεύουμε πως η
Ελλάδα είναι μόνο η αρχή. Σε ολόκληρη την Ευρώπη ε-
φαρμόζονται ή σχεδιάζεται να εφαρμοστούν ανάλογες
πολιτικές (ιδιαίτερα στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου).
Πιστεύουμε πως απαιτείται να γίνει πράξη ο αγωνιστι-
κός συντονισμός όλων των ομοσπονδιών των χωρών
της Ευρώπης. Η ETUCE και η ΕΙ μπορούν και πρέπει να
αναλάβουν ένα συντονιστικό ρόλο σε αυτό τον αγώνα.

Καλούμε όλες τις ομοσπονδίες εκπαιδευτικών σε ό-
λες τις χώρες να συντονιστούμε σε τέτοια αγωνιστική
προοπτική. Χρέος μας είναι να ακυρώσουμε αυτές τις
πολιτικές που ανατρέπουν τα εργασιακά μας δικαιώμα-
τα, διαλύουν το «κοινωνικό» κράτος και τη δημόσια εκ-
παίδευση στην Ευρώπη.

Όπως είναι γνωστό στις 25 Μάρτη 2011 θα πραγ-

ματοποιηθεί η σύνοδος; Κορυφής των ηγετών των

χωρών της EE και θα ληφθούν αποφάσεις, στο όνο-

μα της οικονομικής κρίσης, που θα χειροτερέψουν

τη ζωή όλων των εργαζομένων στην Ευρώπη. Ήδη η

ETUC και η ETUCE οργανώνουν πανευρωπαϊκή δια-

δήλωση στη Βουδαπέστη στις 9/4/11, ημέρα που συ-

νεδριάζει το ECOFIN.

Κατά τη γνώμη μας δεν φτάνει αυτό. Σας καλού-

με να οργανώσουμε γύρω από αυτές τις ημερομη-

νίες από κοινού, αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε ό-

λες τις χώρες της Ευρώπης που μπορεί να περιλαμ-

βάνουν απεργίες, διαδηλώσεις, παραστάσεις δια-

μαρτυρίας, άλλες εκδηλώσεις και έκδοση ενημερω-

τικού υλικού.

Ο κοινός μας αγώνας σε όλη την Ευρώπη μπορεί

να ακυρώσει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Είμαστε

αισιόδοξοι ότι οι εργαζόμενοι θα νικήσουμε.

Για το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Πεππές Νίκος Παπαχρήστος

Δελτίο Τύπου Για την ανατροπή των σκληρών
Νεοφιλελεύθερων Πολιτικών

Με σταθερή κατεύθυνση την ανατροπή του
Μνημονίου που εξυπηρετεί τους «δανειστές», α-
ποδιαρθρώνει τον κοινωνικοοικονομικό ιστό της
χώρας, βυθίζει στη φτώχεια και την ανέχεια όλο και
περισσότερα τμήματα της κοινωνίας και σε συντο-
νισμό με τις Δημοσιοϋπαλληλικές Οργανώσεις, στους
βασικούς τομείς, συνδιοργανώνει:

* Την Τετάρτη 13 Απριλίου, Συλλαλητήριο στις 6.30
το απόγευμα στα Προπύλαια - Πλατεία Κοραή.

* Την Πέμπτη 14 Απριλίου, 24ωρη απεργία για ό-
λους τους συμβασιούχους του Δημοσίου, στάση εργα-
σίας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από
τις 7.30 π.μ. έως τις 11.30 π.μ. και συγκέντρωση στον
Άρειο Πάγο στις 8.30 το πρωί.

* Την Παρασκευή 15 Απριλίου, διαμαρτυρία
ΠΟΕΔΗΝ στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφε-
ρειών. Στάση εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από
τις 11.00 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου.

* Παράλληλα, πραγματοποιείται 4ήμερη απερ-
γία του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους από την Τρίτη, 12/4/2011 έως
την Παρασκευή 15/4/2011 και 4ωρη στάση εργασίας
(15/4/2011) της Ομοσπονδίας Συλλόγων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών από 11.00 π.μ. έως λήξη ωραρί-
ου, ημέρα για την οποία έχει προγραμματιστεί συ-
γκέντρωση και πορεία.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί κάθε εργαζόμενο και συντα-
ξιούχο, να συμμετέχει με αποφασιστική στάση και
να δημιουργήσει δυναμική κλιμάκωσης, για την
24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει αποφασι-
στεί για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.



Κάλεσμα στο συλλαλητήριο ΑΔΕΔΥ
Αθήνα 24.5.2011

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη σημερινή της συνεδρίαση, σε σχέση με τις
χθεσινές ανακοινώσεις της Κυβέρνησης, εκτίμησε και αποφάσισε;

Η νέα καταιγίδα αντιλαϊκών μέτρων περικοπών, αύξησης των φόρων» ιδιωτικοποιήσε-
ων, απολύσεων, περιορισμού ασφαλιστικών δικαιωμάτων, θα οδηγήσει τους εργαζόμε-
νους και την κοινωνία στην κοινωνική βαρβαρότητα, ενώ ταυτόχρονα θα οδηγήσει την οι-
κονομία και τη χώρα σε νέα αδιέξοδα.

Τα μεσαία, τα μικρά και τα αδύναμα κοινοτνικά στρώματα, η συντριπτική πλειοψηφία δέ-
χεται νέο, βαρύ και ακραίο πλήγμα, αφού με τα μέτρα μειώνει και υποτιμά το βιοτικό επί-
πεδο όλων κατά 20% και πλέον.

Ειδικότερα για τους Δημοσίους Υπαλλήλους η νέα περικοπή μισθών (αφαίρεση μισθολο-
γικής ωρίμανσης), η περικοπή του εφάπαξ, το 40ωρο, η νέα επιδρομή μέσα από το νέο
«μισθολόγιο», οι προετοιμαζόμενες μειώσεις των επικουρικών συντάξεων, διαμορφώ-
νουν μια κατάσταση απελπιστική και ανυπόφορη, για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένει-
ες, που η μόνη σταθερή του οικογενειακού προϋπολογισμού είναι ο μισθός ή η σύνταξη
από το Δημόσιο, με ένα ή δύο ή περισσότερα μέλη άνεργα.

Ταυτόχρονα με τον περιορισμό της απασχόλησης στο Δημόσιο και το ξεπούλημα των ΔΕΚΟ
θα υπάρξουν δραματικές επιπτώσεις, πέρα από τους εργαζόμενους και στους πολίτες, αφού
σε μια περίοδο φτώχιας και εξαθλίωσης οι πολίτες θα στερηθούν βασικά δημόσια κοινω-
νικά αγαθά.

Η ακραία νεοφιλελεύθερη αναδιανομή του εισοδήματος, των δικαιωμάτων και υπηρε-
σιών σε βάρος του λαού και υπέρ των λίγων, των κερδοσκόπων, του κεφαλαίου, είναι το
μείζον πολιτικό ζήτημα που άμεσα πρέπει με την κλιμάκωση των συλλογικών αγώνων,
μιας ισχυρής κοινωνικής αλληλεγγύης και ενότητας, ευρύτερων κοινωνικών αγώνων, να
επιλυθεί.

Αυτή η πολιτική πρέπει ΤΩΡΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ, οι αγώνες να θέσουν ΤΩΡΑ ΦΡΑΓΜΟ.
Όλοι και όλες να δώσουμε ΑΜΕΣΑ, ΝΕΑ ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

Συλλαλητήρια παντού το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011

Αθήνα 11 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος
Αμέσως μετά με γενική απεργία, 

απάντηση αποτροπής στα νέα αντιλαϊκά μέτρα

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ



Αθήνα 3/5/2011
Προς:
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
ΚΟΙΝ: Μ.Μ.Ε. (συντάκτες εκπ/κού ρεπορτάζ)

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη σημερινή του συνεδρίαση
και αφού έλαβε υπόψη του ότι με τη συνεχιζόμενη
πολιτική:

• Το εισόδημά μας μειώθηκε σημαντικά με την
περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, την περικοπή των
επιδομάτων αλλά και τα πρόσθετα φορολογικά μέτρα

• Τα ασφαλιστική και συνταξιοδοτικά μας δι-
καιώματα ουσιαστικά καταργούνται με τη μείωση
των συντάξεων, την αύξηση των ορίων ηλικίας συ-
νταξιοδότησης με ταυτόχρονη διάλυση των επικου-
ρικών ταμείων 

• Τα σενάρια που διαρρέουν για το νέο μισθο-
λόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων είναι φανερό ότι
προετοιμάζουν νέα άγρια επιδρομή στις ήδη πενιχρές
αποδοχές μας.

• Οι αναδιαρθρώσεις στους τομείς της Υγείας και
της Παιδείας, που επιχειρούνται μέσω συγχωνεύσε-
ων και καταργήσεων υγειονομικών σχηματισμών και
εκπαιδευτικών μονάδων, ουδεμία σχέση έχουν με ο-
ποιαδήποτε επιστημονική προσέγγιση αναβάθμισης
των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας και Παιδείας. Οι
αναδιαρθρώσεις αυτές έχουν ως μοναδικό στόχο τη
μείωση του κόστους και οδηγούν με μαθηματική α-
κρίβεια στη συρρίκνωση του δικτύου υπηρεσιών και
παροχών προς τους πολίτες. 

• Ταυτόχρονα, τα νέα μέτρα που προωθούνται α-
πό την Κυβέρνηση για νέες περικοπές δικαιωμάτων,
με πρόσχημα τα ελλείμματα και το χρέος, αλλά και το
Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει ως γνώ-
μονα τη διαρκή μείωση μισθών, συντάξεων και κοι-
νωνικών παροχών, αποκαλύπτουν για άλλη μια φορά
τα αδιέξοδα αυτού του νεοφιλελεύθερου μοντέλου
πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση.

αποφάσισε
Τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας στην 24ωρη Γενική Απεργία της 11ης του Μάη 2011 που κήρυξαν

ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ καθώς και στα συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν την ημέρα της κινητοποί-
ησης σε όλη την Ελλάδα συμπληρώνοντας το πλαίσιο των αιτημάτων με το διεκδικητικό πλαίσιο του
κλάδου και με αιτήματα αιχμής τα εξής:

• Νέο μισθολόγιο που θα αναβαθμίζει οικονομικά τον εκπαιδευτικό και θα αντιμετωπίζει ισότιμα εργα-
ζομένους ίδιων προσόντων. Καμία μείωση μισθών.

• Να επιστραφούν οι απώλειες των μισθών μας για το  2010.
• Δαπάνες για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ
• 1.400€ καθαρά στο νεοδιόριστο εκπαιδευτικό. 
•  Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
• Κατάργηση του Ν.3848/2010.
• Άμεση χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών από τον κρατικό προϋπολογισμό.
• Ολοήμερο σχολείο σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου.
• Όχι στις καταργήσεις – συγχωνεύσεις σχολείων με οικονομικά κριτήρια.
• Προσλήψεις αναπληρωτών για κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία.
• Όχι στην κατάργηση των Διδασκαλείων και της Μετεκπαίδευσης.
• Εισαγωγική επιμόρφωση πριν την έναρξη των μαθημάτων, προγράμματα επιμόρφωσης για όλους τους

εκπαιδευτικούς.
Για το επόμενο χρονικό διάστημα και ενόψει της κατάθεσης του νέου μισθολογίου για τους δημό-

σιους υπαλλήλους το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς σε αγωνιστική ετοιμότητα για
δυναμική αντίδραση με την γνωστοποίηση των προθέσεων της κυβέρνησης.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μαντάς Κομνηνός Οικονόμου Τριαντάφυλλος

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΙΣ 11 ΤΟΥ ΜΑΗ 2011




