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                    Προς  
               Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.   

 
Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

για το πρόγραμμα δράσης του κλάδου 
 

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ έχει καταθέσει στους Συλλόγους Εκπαιδευτικών της Α/θμιας 

εκπαίδευσης, από τις αρχές του Σεπτέμβρη, συγκεκριμένο σχέδιο δράσης τόσο για τα 

ζητήματα του πλαισίου αιτημάτων, όσο και για τη δράση των Συλλόγων και της 

Ομοσπονδίας μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη. Οι άξονες αυτού του πλαισίου επιβεβαιώνονται 

με δραματικό τρόπο από την ίδια τη ζωή. Η κατάσταση για την εκπαίδευση και τους 

εκπαιδευτικούς επιδεινώνεται, όπως και για ολόκληρη την κοινωνία. Την ίδια στιγμή που 

χαρίζονται 28 δις € στις τράπεζες, που την τελευταία δεκαετία έχουν κέρδη της τάξης 

του 3.000%, την ίδια ακριβώς στιγμή οι δαπάνες για την εκπαίδευση πέφτουν στο 

3,07% του ΑΕΠ, και οι μισθοί μας εξανεμίζονται από την ακρίβεια, τη λιτότητα και 

τη μείωση των κοινωνικών δαπανών. 

Η κυβέρνηση αντί να εγγυηθεί τους μισθούς, το εφάπαξ, την πτώση των τιμών, τον 

έλεγχό τους και τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, σπεύδει να επιβαρύνει 

τους εργαζόμενους με τη ζημιά των τραπεζών. Αντί να εγγυηθεί μια σταθερή και γνήσια 

συλλογική σύμβαση εργασίας, παίζει τα λεφτά των Ταμείων σε «τοξικά» ομόλογα με 

συνέπεια να έχουν χαθεί πάνω από 500εκ €. 

Από τις αρχές του Σεπτέμβρη, πραγματοποιήθηκαν έκτακτες ΓΣ. στον κλάδο όπου 

έγινε μια σοβαρή συζήτηση για την κατάσταση και τις μορφές της πάλης με τις οποίες θα 

αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. 

Στο ίδιο διάστημα έγιναν τέσσερις συναντήσεις με το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, όπου 

επιβεβαιώθηκε η ανάγκη και η προϋπόθεση για κοινή πορεία των δυο κλάδων σε όλα 

τα ζητήματα της εκπαίδευσης και των αγώνων που έχουμε μπροστά μας. Ήδη η 



ΟΛΜΕ προτείνει στις Γ.Σ. των ΕΛΜΕ 5νθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργιακές 

κινητοποιήσεις από την 1η του Δεκέμβρη, με διαδικασίες που θα ολοκληρωθούν το 

Σάββατο 25/10/08. 

Η εκτίμηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι πως οι εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία 

και την παιδεία, απαιτούν αποφασιστικό και ανυποχώρητο απεργιακό αγώνα διαρκείας με 

προϋπόθεση το Πανεκπαιδευτικό μέτωπο, στην κατεύθυνση ενός ευρύτερου 

πανεργατικού κινήματος και του μετώπου Παιδείας – Εργασίας. 

• Σ’ αυτό το πλαίσιο το ΔΣ της ΔΟΕ προτείνει την πραγματοποίηση Γενικών 

Συνελεύσεων στους Συλλόγους από τις 29/10/2008 έως τα μέσα του Νοέμβρη.  

• Στις Συνελεύσεις αυτές το Δ.Σ. της ΔΟΕ εισηγείται την απεργιακή συμπόρευση με 

την ΟΛΜΕ, με την ίδια μορφή αγώνα (5νθήμερες από 1η Δεκέμβρη) με την 

απαραίτητη προϋπόθεση ότι η μορφή αυτή θα εγκριθεί από την Ολομέλεια Προέδρων 

της ΟΛΜΕ στις 25/10/08.  

• Το Δ.Σ. της ΔΟΕ θα συγκεκριμενοποιήσει τις ημερομηνίες για την Ολομέλεια 

Προέδρων και τις κοινές συναντήσεις με την ΟΛΜΕ σε νέα συνεδρίασή του στις αρχές 

της ερχόμενης εβδομάδας. 

• Το Δ.Σ. της ΔΟΕ εισηγείται ως διεκδικητικό πλαίσιο, το πλαίσιο που έχει 

κατατεθεί στους Συλλόγους από το Σεπτέμβρη. Το πλαίσιο αυτό θα μπει στην κρίση των 

Γ.Σ., ώστε να εμπλουτιστεί και να αποκτήσει όλα τα μάχιμα χαρακτηριστικά για την 

περίοδο. 

• Το Δ.Σ. της ΔΟΕ, καλεί όλους τους – τις συναδέλφους να πάρουν μέρος στις Γ.Σ. 

του ερχόμενου διαστήματος, ώστε να αποτυπωθεί σε αυτές η διάθεση και η 

αποφασιστικότητα του κλάδου. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις των Γ.Σ. των 

Συλλόγων θα είναι καθοριστικές για την απόφαση που θα πάρει η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ στα μέσα του Νοέμβρη. 

 



 
 


