
ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ  ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝΔΔΡΡΟΟΣΣ  ΔΔΕΕΛΛΜΜΟΟΥΥΖΖΟΟΣΣ  

Συνάδελφε , συναδέλφισσα 

Υποτιµούν τη µνήµη σου , τη νοηµοσύνη σου  και την κρίση σου  .Εσύ ξέρεις καλύτερα 

από τον καθένα τι είναι αλήθεια και τι ψέµα. Εσύ ξέρεις …..γιατί εσύ βιώνεις καθηµερινά 

στο σχολείο σου τα αποτελέσµατα της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. 

 Θυµήσου τι σου υποσχέθηκαν …. 

Διακήρυξη ΝΔ:  

«Ανακατανομή και ενίσχυση των δαπανών υπέρ της παιδείας, της υγείας και της 

κοινωνικής μέριμνας… Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ…» 

Οικονομικό Πρόγραμμα ΝΔ 

Η πραγματικότητα  

Οι κρατικές  δαπάνες  για το 2009   έφτασαν στο χαμηλότερο ποσοστό σε όλη τη διάρκεια 

της μεταπολίτευσης (3,09% του ΑΕΠ). 

Τι γράφτηκε στον τύπο……. 

� ΓΓιιαα  ττιιςς  σσυυννττάάξξεειιςς  μμααςς  :: 

 



 

                      Σύνταξη στα 65 για τις γυναίκες  

«Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι εκτελεστή και δεν σηκώνει κουβέντα», η σαφής θέση του 

υπουργού Οικονομίας Γ. Παπαθανασίου  

 

Σε ολική ανατροπή των ορίων συνταξιοδότησης των γυναικών που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα 

ετοιμάζεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας ως άλλοθι την επερχόμενη απόφαση του 

ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Η «έξοδος» από το Δημόσιο -εκτός ειδικών περιπτώσεων- θα γίνεται στο 65ο έτος, 

με αποτέλεσμα την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών έως και 17 χρόνια! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oι μηνιαίες απώλειες για τους νυν συνταξιούχους θα κυμαίνονται 
τα επόμενα χρόνια από 15 έως και 50 ευρώ, ανάλογα με το ποσό 
της σύνταξης.  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι περίπου 950.000 συνταξιούχοι δεν θα λάβουν εφέτος καμία αύξηση στην 

επικουρική τους σύνταξη ενώ άλλοι 300.000 συνταξιούχοι, που λαμβάνουν πάνω από 1.100 ευρω δεν θα 

λάβουν αύξηση, ούτε στην κύρια ούτε και στην επικουρική τους σύνταξη.Η φετινή εισοδηματική πολιτική για 

όλους τους συνταξιούχους προβλέπει: 

-Παροχή μηδενικών αυξήσεων για όλες τις επικουρικές συντάξεις. 

-Παροχή μηδενικών αυξήσεων για τους συνταξιούχους που η βασική τους 

σύνταξη είναι υψηλότερη των 1.100 ευρώ. 

-Παροχή, αντί για αύξησης, εφάπαξ επιδόματος 500 ευρώ στους 

συνταξιούχους που η βασική τους σύνταξη είναι έως 800 ευρώ. 

-Παροχή εφάπαξ επιδόματος 300 ευρώ στους συνταξιούχους που η βασική 

τους σύνταξη κυμαίνεται από 800 έως 1.100 ευρώ. 

Toνίζεται ότι οι μηνιαίες απώλειες για τους νυν συνταξιούχους θα κυμαίνονται τα επόμενα χρόνια από 15 

έως και 50 ευρώ, ανάλογα με το ποσό της σύνταξης.  

 

 



��  ΓΓιιαα  ττοουυςς  μμιισσθθοούύςς  μμααςς  

  

  

��  ΓΓιιαα  ττηη  μμεείίωωσσηη  ττωωνν  δδιιοορριισσμμώώνν  

 

 

Το σύνολο των εκπαιδευτικών που προγραμματίζεται να 

διοριστούν, σύμφωνα με την απόφαση των συναρμόδιων 

υπουργείων Παιδείας και Οικονομίας, στα σχολεία της 

πρωτοβάθμιας από το 2009 έως το 2011   ως «το χαμηλότερο 

της τελευταίας δεκαπενταετίας». «Ενώ την προηγούμενη διετία (2007-2009) είχαν γίνει 6.000 μόνιμοι 

διορισμοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από ΑΣΕΠ και ενιαίο πίνακα (4.400 δασκάλων και 1.600 

νηπιαγωγών), για τη διετία 2009-2011 ο αριθμός που ανακοινώθηκε από ΑΣΕΠ και ενιαίο πίνακα είναι 

4.500 (3.500 δασκάλων και 1.000 νηπιαγωγών). Πρόκειται δηλαδή για μείωση 1.500 θέσεων (900 

δασκάλων και 600 νηπιαγωγών) ή του ποσοστού των διορισμών κατά 25%». 

  

  

  



  

��  ΓΓιιαα  ττηηνν  ιιααττρροοφφααρρμμαακκεευυττιικκήή  μμααςς  ππεερρίίθθααλλψψηη  

 

 

Απλήρωτοι οι γιατροί του δημοσίου, από την τσέπη τους θα πληρώνουν οι ασθενείς  
 

Χωρίς γιατρούς κινδυνεύουν να μείνουν οι ασφαλισμένοι του δημοσίου. Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι 

γιατροί, εδώ και επτά μήνες παραμένουν απλήρωτοι και έχουν φτάσει σε οικονομικό αδιέξοδο. Απορρυθμίζει 

τα νοσοκομεία η απεργία της Δευτέρας.  

Της Νικολέτας Μπούκα  

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των 

ασφαλισμένων, οι οποίοι εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 35.000 στη Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει ότι αν 

επιθυμούν να εξεταστούν από συγκεκριμένο γιατρό του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου 

(ΟΠΑΔ), όπως έκαναν επί χρόνια, θα πρέπει πλέον να τον πληρώνουν από την… τσέπη τους (20 ευρώ η 

επίσκεψη) και στη συνέχεια να μπαίνουν στη διαδικασία διεκδίκησης των χρημάτων τους από το 

ασφαλιστικό τους ταμείο.  

 

 

 

Επί ποδός και οι γιατροί του ΟΠΑ∆ 

Τέλος στην πίστωση φαρµάκων για ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου 

Αθήνα 

Τελευταία ενημέρωση 17/11/08 15:30 
 

Από την τσέπη τους θα καλούνται 

να πληρώνουν τα φάρμακά τους, σήμερα, Δευτέρα, οι 

ασφαλισμένοι του Δημοσίου στην Αττική, καθώς οι 

φαρμακοποιοί διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι 

παραμένουν απλήρωτοι από τον Οργανισμό Περίθαλψης 

Ασφαλισμένων Δημοσίου επί μήνες. Προβλήματα με τον 

ΟΠΑΔ έχουν και οι συμβεβλημένοι γιατροί, καθώς και 

φαρμακοποιοί στην υπόλοιπη χώρα. 



��  ΓΓιιαα  ττοουυςς  μμιισσθθοούύςς  ττωωνν  ααννααππλληηρρωωττώώνν  κκααιι  ττωωνν  ωωρροομμιισσθθίίωωνν  

σσυυννααδδέέλλφφωωνν  μμααςς  

 

Απλήρωτοι εκπαιδευτικοί 
Πέμπτη, 21.05.09  

Ούτε ένα ευρώ δεν έχουν πάρει για τη φετινή σχολική χρονιά οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην 

Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη –τα δημόσια φροντιστήρια των λυκείων. Σύμφωνα με στοιχεία της ΟΛΜΕ, το 

υπουργείο Παιδείας οφείλει 31 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 15.000 εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο 

πρόγραμμα. Το υπουργείο χρωστάει επίσης δεδουλευμένα της χρονιάς στους 5.500 ωρομίσθιους 

εκπαιδευτικούς του κανονικού προγράμματος. Οπως κατήγγειλε χθες η συνδικαλιστική ηγεσία των 

καθηγητών, το σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικών στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη παραμένει δέσμιο 

πελατειακών λογικών. Η Ομοσπονδία, στο πλαίσιο του διμερούς διαλόγου της με το υπουργείο, ζήτησε να 

γίνονται όλες οι προσλήψεις εκπαιδευτικών από τους πίνακες αναπληρωτών.  

 
15.000 εκπαιδευτικοί απλήρωτοι εδώ και έξι µήνες  
 

 

ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ βρίσκονται περισσότεροι από 15.000 ωρομίσθιοι 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα κανονικά ωρολόγια προγράμματα των 

δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της χώρας, στα Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας και στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη των Λυκείων, 

καθώς παραμένουν απλήρωτοι από 4 έως 6 μήνες. Η χαριστική βολή; Ενώ 

είναι απλήρωτοι από τον Οκτώβριο, αυτές τις μέρες το ΥΠΕΠΘ τούς χορηγεί 

τα εκκαθαριστικά για την Εφορία έτσι ώστε να φορολογηθούν για χρήματα 

που δεν έχουν πάρει! Τη σχολική χρονιά 2009-10 προσελήφθησαν στη 

δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση περίπου 10.000 

ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για να στελεχώσουν τα κανονικά ωρολόγια 

προγράμματα των σχολείων, 800 ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ξένων Γλωσσών 

για το Ολοήμερο Δημοτικό και άλλοι περίπου 4.500 για την Πρόσθετη 

Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) των λυκείων. Η συντριπτική πλειονότητα των 

παραπάνω εκπαιδευτικών έχει υπογράψει συμβάσεις με μισθούς της τάξης των 350 ευρώ τον μήνα, ενώ για 

ένα μικρότερο τμήμα (ωρομίσθιοι ΠΔΣ) η μηνιαία αμοιβή δεν ξεπερνά τα 200 ευρώ!  

 

Φιλοδώρημα  

 

Πρόκειται για φαινόμενα εργασιακού μεσαίωνα, στην καρδιά της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς πάνω από 

το 15% των εκπαιδευτικών απασχολείται ήδη με καθεστώς ελαστικής εργασίας (ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές). 

Ακόμη πιο δραματικά γίνονται τα πράγματα στον τομέα αυτό τη νέα σχολική χρονιά 2009-10, καθώς στους 

προγραμματισμούς του ΥΠΕΠΘ είναι να διαμορφώσει μια σχέση ανάμεσα στις 

μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών και στις προσωρινές 1:4!  

 

 

 



 

ΓΓιιαα  ττιιςς  κκααθθααρρίίσσττρριιεεςς  ττωωνν  σσχχοολλεείίωωνν  μμααςς  
 

Καθαρίστριες υπό διωγμόν. Αφιερωμένο 

στην κ. Πετραλιά  που ανασυγκροτεί, λέει, τις 

Επιθεωρήσεις Εργασίας 
 
 

 

Μέχρι τώρα ξέραμε για τα κακοπληρωμένα προγράμματα δήθεν επαγγελματικής 

κατάρτισης STAGE, για τους ανακυκλούμενους φτωχούς και ανασφαλείς 

«συμβασιούχους» και πρόσφατα -με αφορμή τη δολοφονική απόπειρα κατά της 

συνδικαλίστριας Κωνσταντίνας Κούνεβα- μάθαμε για την εκτεταμένη μεσαιωνικού 

τύπου εκμετάλλευση των εργατριών και των εργατών που επικρατεί στα «συνεργεία 

καθαρισμού», τα οποία νοικιάζει το Δημόσιο από τις καλοπληρωμένες εργολαβικές 

εταιρείες. Μας ήταν ωστόσο πολύ δύσκολο να διανοηθούμε ότι πλέον υπάρχουν και 

καθαρίστριες, εργαζόμενες στο Δημόσιο, απλήρωτες κι ανασφάλιστες, θύματα της 

μετάβασης σε ένα νέο δουλοκτητικό καθεστώς που έχει ήδη θεσπιστεί από τη Νέα 

Δημοκρατία. 

 

 

 

 

Χωρίς µισθό και ανασφάλιστες οι καθαρίστριες των Σχολείων 
Χωρίς µισθό - ασφάλιση 6.500 καθαρίστριες 

Ούτε ένα ευρώ δεν έχουν πάρει από τον Σεπτέµβρη, ενώ µέχρι τον Φεβρουάριο ήταν 
ανασφάλιστες.Ζητούν συνάντηση µε τη γ.γ. του υπ. Παιδείας 

Απλήρωτες και ανασφάλιστες επί οκτώ µήνες παραµένουν οι 

περίπου 6.500 καθαρίστριες δηµόσιων σχολείων που συνεχίζουν 

να εργάζονται υπό το απαράδεκτο -όπως το χαρακτηρίζουν- 

καθεστώς των συµβάσεων ορισµένου χρόνου.  

Πρόκειται για γυναίκες οι οποίες λαµβάνουν από 100 έως 500 

ευρώ µηνιαίως, χωρίς να έχουν δώρα, ενώ τους δύο µήνες του 

καλοκαιριού -οπότε και δεν εργάζονται- δεν πληρώνονται. 

Χωρίς µισθό - ασφάλιση 6.500 καθαρίστριες  

 

  

  

  



  

��  ΓΓιιαα  ττοουυςς  σσχχοολλιικκοούύςς  ττρροοχχοοννόόμμοουυςς  

 

Διαμαρτυρία από τους σχολικούς τροχονόμους 

 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εσωτερικών πραγματοποίησαν χθες το πρωί δεκάδες 

σχολικοί τροχονόμοι, οι οποίοι ζητούν να σταματήσουν να αντιμετωπίζονται σαν εθελοντές και να 

υπογράψουν συμβάσεις για 4ωρη ημιαπασχόληση 

 

Οι σχολικοί τροχονόμοι που μεριμνούν για την ασφάλεια των μαθητών αμείβονται με 176 ευρώ τον μήνα, 

καθώς έχουν «βαπτιστεί» εθελοντές από το κράτος και ζητούν να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη, να 

έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση ατυχήματος και να υπογράψουν συμβάσεις για 4ωρη 

ημιαπασχόληση. 

 

 

 

��  ΓΓιιαα  ττιιςς  σσχχοολλιικκέέςς  μμεεττααφφοορρέέςς  

  

 

 

Διακοπή δρομολογίων μεταφοράς μαθητών  

Με έγγραφό τους προς τα αρμόδια Υπουργεία, την Περιφέρεια Αττικής και την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής 

οι 25 εταιρίες που έχουν αναλάβει την μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία της περιοχής, διαμαρτύρονται για την μη καταβολή των δεδουλευμένων 

ενός και πλέον έτους και αναγγέλλουν προειδοποιητική διακοπή εκτέλεσης των δρομολογίων της Πέμπτης 

2/4/09 και Παρασκευής 3/4/09.  

Η καταβολή των χρημάτων στους μεταφορείς γίνεται από κονδύλια του Κρατικού Προϋπολογισμού που 

μεταβιβάζονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία κατανέμει 

το ποσόν σε κάθε Νομαρχία. Ήδη το οφειλόμενο ποσό για τα δρομολόγια που διενεργούνται στην Ανατολική 

Αττική είναι της τάξης των 18 εκατομμυρίων ευρώ και παρά τις συνεχείς, γραπτές και προφορικές, οχλήσεις 

της Νομαρχίας έχει σταλεί το 2009 το ποσό των 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο εξοφλήθηκαν οι 

οφειλές του 2007 και ελάχιστο τμήμα των οφειλομένων για το 2008.  

 

 

 

 

 



� ΓΓιιαα  ττοο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  σσχχοολλιικκόό  ΔΔίίκκττυυοο 

Καλέστε  τώρα στο τηλ  801 11 801 81 (  Ενιαίος αριθμός κλήσης υπηρεσίας 

υποστήριξης χρηστών)    και θα ακούσετε να σας ενημερώνουν «ότι οι υπηρεσίες 

έχουν διακοπεί λόγω  της  μη χρηματοδότησης από το ΥΠΕΠΘ 

 

 Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η   Σ Τ Η   Β Ο Υ Λ Η  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,   -  Οικονομίας και Οικονομικών  

Θέμα: «ΣΣήήμμαα  κκιιννδδύύννοουυ  γγιιαα  ττοο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣχχοολλιικκόό  ΔΔίίκκττυυοο»  

Η απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς 

έχουν παρέλθει εννέα μήνες χωρίς χρηματοδότηση των παρεχόμενων υπηρεσιών οδηγώντας τους 

ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς που υποστηρίζουν το Δίκτυο σε πλήρες οικονομικό αδιέξοδο.  

� ΓΓιιαα  τταα  κκεεννάά  κκααιι  ττιιςς  εελλλλεείίψψεειιςς  σσεε  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό 

 

 
Πρώτο κουδούνι χωρίς δασκάλους βιβλία και αίθουσες  

 
Χιλιάδες διδακτικές ώρες αναμένεται να χαθούν στα σχολεία, μέχρις ότου καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις 

εκπαιδευτικών, γεγονός το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβεί τον Οκτώβριο.  

της Φιλομήλας Δημολαϊδου  

Δεν είναι μόνο η διπλοβάρδια που απασχολεί τον εκπαιδευτικό κόσμο, αλλά και η ακαταλληλότητα 

ορισμένων σχολείων. Για παράδειγμα, όπως καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί, το 81ο δημοτικό στεγάζεται σε 

κτίριο του... 19ου  αιώνα. Τα νήπια φιλοξενούντα στο υπόγειο του κτιρίου, δίπλα σε καυστήρες. Χωρίς στέγη 

παραμένει εδώ και αρκετό καιρό το νεοκλασικό κτίριο του 51ου δημοτικού, καθώς οι εργασίες 

αποκατάστασής της δεν έχουν ολοκληρωθεί, παρά τις δεσμεύσεις και ενώ άρχισαν τα πρωτοβρόχια. Για όσο 

διάστημα διαρκούν οι εργασίες, οι μαθητές έχουν μεταφερθεί στο 53ο δημοτικό, μονίμως σε απογευματινή 

βάρδια. Αυτό σημαίνει, επιπλέον, ότι κανένα από τα δύο σχολεία δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ολοήμερο. 

Επικίνδυνη για τους μαθητές, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές δασκάλους, έχει γίνει η αυλή του 6ου και του 

90ού δημοτικού μετά την περίφραξη που τοποθετήθηκε, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες κατεδάφισης μιας 

πτέρυγας του σχολικού συγκροτήματος.  

Παράλληλα, η διπλοβάρδια, σύμφωνα με στοιχεία συνδικαλιστών, φτάνει το 38% στο δήμο Θεσσαλονίκης 

και το 12,2% στο νομό. Αντίθετη άποψη έχει η νομαρχία Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι "παρέλαβε 

διπλοβάρδια" στο 34% των νηπιαγωγείων και σήμερα είναι στο 13,91%, στο 29% των δημοτικών σχολείων 

και σήμερα είναι στο 8,83%, στο 29% των γυμνασίων και των λυκείων και σήμερα είναι στο 13,9%.  
 

 

 

 

 



� Για τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση των νηπιαγωγείων 

 

Στους ιδιώτες τα προνήπια  

Τα 10.000 (4.000 διορισμοί και 6.000 ωρομίσθιοι) θα φτάσουν τα κενά στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, 

υποστηρίζει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, η οποία σήμερα θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας. "Δεν θα υπάρχει ολοήμερο σχολείο μέχρι τον Οκτώβριο. Θα χαθούν 

χιλιάδες ώρες έως ότου σχηματισθεί η νέα κυβέρνηση", τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΔΟΕ Κομνηνός 

Μαντάς.  

Σημείωσε, μάλιστα, ότι φέτος, εξαιτίας της υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, περίπου 60.000 νήπια και 

κυρίως προνήπια θα μείνουν εκτός δημόσιου σχολείου και αναγκαστικά θα στραφούν στους ιδιωτικούς ή 

τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. "Σε ορισμένα σχολεία δεν έχουν γράψει ούτε ένα προνήπιο, ακόμη 

και αν υπάρχουν θέσεις. Η δικαιολογία είναι ότι μπορεί να προκύψει ζήτηση από νήπια, την οποία 

οφείλουν να καλύψουν", σχολίασε ο αντιπρόεδρος του 5ου συλλόγου δασκάλων Θεσσαλονίκης Γιάννης 

Δελλής, ενώ ο πρόεδρος του 2ου συλλόγου δασκάλων Στράτος Μοσδελεκίδης ανέφερε πως "η 

υποχρεωτική προσχολική αγωγή συναντάει δυσκολίες, καθώς δεν υπάρχουν υποδομές. Υπάρχουν 

νηπιαγωγεία που στεγάζονται σε υπόγεια".  

Εκτός από τα παραπάνω, στην πρωτοβάθμια παρουσιάζονται ορισμένες ελλείψεις και σε βιβλία, όπως 

αυτό της Ιστορίας Στ' δημοτικού, η διάθεση του οποίου αναμένεται μετά τις εκλογές. 

Γεμίζουν τα ιδιωτικά 

Οπως ήταν φυσικό, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια εκμεταλλεύτηκαν τη δυνατότητα που τους έδωσε απλόχερα η 

πολιτεία και έσπευσαν να ιδρύσουν νηπιαγωγεία για όλους. Οι εγγραφές του Ιουνίου έκλεισαν με τα ιδιωτικά 

σχολεία να καταγράφουν αλματώδη αύξηση στον πληθυσμό τους. Παρουσιάζεται αύξηση 50% στα 

νηπιαγωγεία.  

Για  όλα τα παραπάνω υπήρξαν προτάσεις της ΠΑΣΚ Π.Ε. «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΕΛΜΟΥΖΟΣ» , οι 

οποίες έγιναν  κατά πλειοψηφία αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου µας . Όλες αυτές 

τις προτάσεις οι συνάδελφοι της ∆ΑΚΕ τις καταψήφισαν!!!!!!! . Ενδεικτικά σας αναφέρουµε µερικές 

� Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

� ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Οι εργαζόµενοι πληρώνουν το µάρµαρο 

� ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: «ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ» 

� AKOMH ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ (ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2008) 

� Ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί φορολογούνται χωρίς να έχουν πληρωθεί ! ! ! 

� ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2008 ΣΤΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

� Ηµερίδες , σεµινάρια , µετεκπαίδευση , επιµόρφωση , προγράµµατα επαγγελµατικής εξειδίκευσης, ακόµη και  

µεταπτυχιακά για ……..γεµάτες τσέπες….. σε µια εποχή λιτότητας. 

� Στον «αέρα» οι συµβάσεις των εργαζοµένων για τον καθαρισµό των Σχολείων µε «σύµβαση έργου» 

� ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΜΕ ΜΗ∆ΕΝΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.ΤΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ. 

� ΕΦΑΠΑΞ - ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ.Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

� ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (∆Ε1) ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ (ΠΕ29) ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΣΤΗΝ ΑΝ. 

ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΑΠΟ 29-9-2008!!!  

� ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ 

ΠΑΣΚ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 


