
 

Αθήνα, Απρίλης 2010 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
ΓΙΑ ΣΟ ΠΟΛΤΝΟΜΟΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΙ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΙ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ 

 

ΟΛΟΙ ΣΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ  

ΣΗΝ ΠΕΜΠΣΗ 22 ΑΠΡΙΛΗ 2010 

ΟΛΟΙ ΣΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΔΟΕ- ΟΛΜΕ  

ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ  4 ΣΟΤ ΜΑΗ 2010 
 

Συνάδελφοι, 

Στισ 14 του Απρίλθ, θ υπουργόσ Παιδείασ ζδωςε ςτθ δθμοςιότθτα τθν ειςιγθςθ επί των 

αξόνων του πολυνομοςχεδίου για τθν παιδεία, χωρίσ να ανακοινϊςει ακόμθ το πλιρεσ κείμενο, 

το οποίο κα δοκεί, όπωσ δεςμεφτθκε τθν προςεχι Τρίτθ ι Τετάρτθ ςτθ Δ.Ο.Ε και τθν Ο.Λ.Μ.Ε. και 

ςτθ ςυνζχεια κα κατατεκεί ςτθ βουλι για ψιφιςθ. 

Η παράταξθ τθσ Π.Α.Σ.Κ., με γραπτι ανακοίνωςι τθσ, ιταν θ πρϊτθ που αντζδραςε ςτισ 

δθλϊςεισ που ζκανε θ Υπουργόσ παιδείασ ςτισ 12 του Νοζμβρθ 2009 για τθν αλλαγι του 

ςυςτιματοσ πρόςλθψθσ των εκπαιδευτικϊν ( κατάργθςθ του 60%  Α.Σ.Ε.Π. – 40% Ενιαίοσ Πίνακασ 

προχπθρεςίασ) δεςμευόμενθ πωσ κα προτείνει κινθτοποιιςεισ ςτον κλάδο αν προχωριςει θ 

ρφκμιςθ. 

Συνεπείσ ςτθν παραπάνω δζςμευςι μασ, προτείναμε ςτθν κοινι ςυνεδρίαςθ Δ.Ο.Ε.- 

Ο.Λ.Μ.Ε. που πραγματοποιικθκε ςτισ 14-04-2010 , ςτα γραφεία τθσ ΔΟΕ: 
 

24ωρθ απεργιακι κινθτοποίθςθ μαηί με τθν ΟΛΜΕ , ςε χρόνο που κα αποφαςίςουν  από 

κοινοφ  οι δφο Ομοςπονδίεσ (τθν πρόταςι μασ αυτι ψιφιςε ςτο Δ.. τθσ Δ.Ο.Ε. και θ Δ.Α.Κ.Ε.). 

Η πρόταςθ ζγινε αποδεκτι από τθν Ο.Λ.Μ.Ε. ςτισ 16-04-2010  και  

οι δυο κλάδοι αποφάςιςαν από κοινοφ 24ωρθ απεργιακι κινθτοποίθςθ ςτισ 4 του Μάθ. 

 

Είναι φανερό πωσ θ αλλαγι του ςυςτιματοσ πρόςλθψθσ, θ τριετισ υποχρεωτικι 

παραμονι του εκπαιδευτικοφ ςτθν οργανικι κζςθ, ο κεςμόσ του δόκιμου εκπαιδευτικοφ όπωσ 

ειςάγεται, οι υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ κτλ είναι προτάςεισ που ζρχονται ςε αντίκεςθ με τι κζςεισ 

του κλάδου και κα αγωνιςτοφμε για να μθ περάςουν. 

Θεωροφμε κετικό το μζτρο τθσ κατάργθςθσ τθσ βάςθσ του 10 που ιταν αίτθμα του 

ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ των εκπαιδευτικϊν. 

Επί του ςυνόλου του νομοςχεδίου κα τοποκετθκοφμε, όταν δοκεί ςτθ δθμοςιότθτα το 

πλιρεσ κείμενό του.. 



Στθν παροφςα φάςθ κεωροφμε πωσ πρζπει να δϊςουμε όλεσ μασ τισ δυνάμεισ ΕΝΩΣΙΚΑ 

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ για τθν επιτυχία: 

 Τθσ 24ωρθσ  απεργιακισ κινθτοποίθςθσ τθσ Α.Δ.Ε.Δ.Τ. ςτισ 22 του Απρίλθ  για το ςφνολο 

των αιτθμάτων μασ (ασ μθν ξεχνάμε ότι ζρχονται επϊδυνεσ ρυκμίςεισ για το αςφαλιςτικό)  

 Του ςυλλαλθτθρίου τθσ Α.Δ.Ε.ΔΥ. ςτισ 27 του Απρίλθ και 

  Να οργανϊςουμε με όλεσ μασ τισ δυνάμεισ τθν 24ωρθ πανεκπαιδευτικι απεργιακι 

κινθτοποίθςθ ςτισ  4 του Μάθ για το πολυνομοςχζδιο του Υπουργείου Παιδείασ. 
 

Για τθ ςυνζχεια προτείνουμε οι Γενικζσ Συνελεφςεισ των ςυλλόγων ( που πρζπει  να 

πραγματοποιθκοφν ςτο αμζςωσ προςεχζσ διάςτθμα) λαμβάνοντασ υπόψθ το ςφνολο των 

αιτθμάτων του κλάδου ( οικονομικά , αςφαλιςτικά, πολυνομοςχζδιο κτλ) να πάρουν τισ τελικζσ 

αποφάςεισ για τθν παραπζρα αγωνιςτικι πορεία του κλάδου. 

Συνάδελφοι 

 Δθλϊνουμε υπεφκυνα και κατθγορθματικά ότι κα ςυνεχίςουμε να αγωνιηόμαςτε για  τθν 

ενότθτα των ςυνδικάτων παραμερίηοντασ τισ όποιεσ παραταξιακζσ λογικζσ. Για εμάσ προζχει θ 

ενότθτα των εργαηόμενων  ζξω και πζρα από μικροπαραταξιακά ςυμφζροντα και ανεξάρτθτα 

από το ποιοσ κυβερνάει τον τόπο.  

Άλλοσ δρόμοσ από τθ ςυςπείρωςθ των δυνάμεϊν μασ και το διαρκι αγϊνα ςε όλα τα 

επίπεδα δεν υπάρχει. 

Καλοφμε όλουσ του ςυναδζλφουσ,  να βρεκοφμε όλοι μαηί ςτθν πρϊτθ γραμμι των 

κινθτοποιιςεων που οργανϊνονται από τισ Ομοςπονδίεσ, για να δϊςουμε όπωσ πάντα και πάλι 

όλοι μαηί τθ μάχθ για τθν προάςπιςθ των δικαιωμάτων μασ. 

Οργάνωςθ – Προοπτικι – Αγϊνασ 

είναι το τρίπτυχο τθσ αγωνιςτικισ μασ φιλοςοφίασ. 
 

Από τθν Π.Α. .Κ  εκπαιδευτικϊν Π.Ε. 

 


