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ΔΙΔΑΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 – 2010 
 

Σο Διοικητικό υμβούλιο τησ Δ.Ο.Ε., που προϋκυψε από τισ αρχαιρεςύεσ τησ 24ησ 
Ιουνύου 2009, παρουςιϊζει, ςύμφωνα με το καταςτατικό τησ Δ.Ο.Ε., την ϋκθεςη 
πεπραγμϋνων για τον πρώτο χρόνο τησ θητεύασ του (2009-2010), προκειμϋνου αυτό 
να ςυζητηθεύ ςτισ Γενικϋσ υνελεύςεισ των υλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ. Η ςύνθεςη του Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. τη διετύα 2009-2011 όταν: Πρόεδροσ: 
Μπρϊτησ Δημότρησ, Αντιπρόεδροσ: Μαντϊσ Κομνηνόσ, Γενικόσ Γραμματϋασ: 
Οικονόμου Σριαντϊφυλλοσ, Ειδικόσ Γραμματϋασ: Κουμανζϋλησ Παναγιώτησ, 
Οργανωτικόσ Γραμματϋασ: Πετρϊκησ ταύροσ, Σαμύασ: Σςιϊκοσ Βαςύλειοσ Τπεύθυνοσ 
Εκδόςεων: Χαζύρησ Μιχϊλησ,  Τπεύθυνοσ Σύπου: Κικινόσ Αθανϊςιοσ, Τπεύθυνη 
Βιβλιοθόκησ: Ρηνϊκη Καύτη Μϋλη: Ρϋππα Ντύνα, Παπλωματϊσ Κώςτασ. 

 
Η δρϊςη του Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. για τη ςυνδικαλιςτικό χρονιϊ 2009-2010: 
  

 
Α΄: ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΙ 

20.8.09 υμμετοχό ςε κοινό ςύςκεψη του  Δ.. τησ ΔΟΕ με την Ε.Ε. τησ 
ΑΔΕΔΤ για θϋματα που απαςχολούν το ςυνδικαλιςτικό κύνημα 
(οικονομικϊ αςφαλιςτικϊ, εργαςιακϋσ ςχϋςεισ, καθυςτϋρηςη 
καταβολόσ του εφϊπαξ κλπ 

05.09.09 πκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ζηε ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο πνπ 

νξγάλσζε ε Α.Γ.Δ.Γ.Τ. θαη ε Γ..Δ.Δ. ζηε Θεζζαινλίθε κε 

αθνξκή ηα εγθαίληα ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο. ηε ζπγθέληξσζε 

ζπκκεηείραλ ζπλάδειθνη από όινπο ηνπο λνκνύο ηεο Βόξεηαο 

Διιάδαο. 

11.09.09 Απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Ο.Δ. γηα ην πξόγξακκα δξάζεο ηνπ 

θιάδνπ κέρξη ηηο εθινγέο ηεο 4
εο

 Οθησβξίνπ 2009. 

08.10.09 Απόθαζε –Δηζήγεζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΟΔ πξνο ηηο Γεληθέο 

πλειεύζεηο ησλ πιιόγσλ γηα ην δηεθδηθεηηθό θαη αγσληζηηθό 

πιαίζην ηνπ Κιάδνπ. 

11.11.09 Αλαθνίλσζε γηα ηελ επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ. πκκεηνρή ηεο 

Γ.Ο.Δ. ζηελ πνξεία γηα ηνλ 36
ν
 ενξηαζκό ηεο εμέγεξζεο ηνπ 

Ννέκβξε ηνπ 1973.  

15.11.09 Αλαθνίλσζε κε αθνξκή ηε ζπλέληεπμε ηεο Τπνπξγνύ Παηδείαο θ. 

Άλλαο Γηακαληνπνύινπ 

17.11.09 Έθηαθηε ζπλέληεπμε ηύπνπ 

17.11.09 πλάληεζε κε εθπξνζώπνπο αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο 

Αγσγήο. 

18.11.09 Κνηλή ζπλεδξίαζε ησλ Γ.. ΓΟΔ θαη ΟΛΜΔ γηα πξνγξακκαηηζκό 

θαη θνηλή δξάζε ην επόκελν δηάζηεκα. 

19.11.09 Αλαθνίλσζε γηα ηε ζπλάληεζε ηνπ Γ.. κε ηελ πνιηηηθή εγεζία 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 
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27.11.09 Οινκέιεηα πξνέδξσλ ησλ πιιόγσλ ηεο ρώξαο 

01.12.09 Αλαθνίλσζε κεηά ηε ζπλάληεζε κε ηελ Τθππνπξγό Παηδείαο θ. 

Δύε Υξηζηνθηινπνύινπ 

01.12.09 Αλαθνίλσζε κε αθνξκή ηε ζπλάληεζε κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηέα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θ. Θάιεηα Γξαγώλα γηα ην ζέκα ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο. 

08.12.09 Απόθαζε Γ.. ηεο ΓΟΔ γηα θήξπμε 24σξεο απεξγηαθήο 

θηλεηνπνίεζεο ζηηο 16-12-09. 

15.12.09 Γηεθδίθεζε ηνπ επηδόκαηνο ησλ 176€ 

16.12.09 Κνηλή ζύζθεςε ΓΟΔ-ΟΛΜΔ. Δθδήισζε γηα ην Νίθν Σεκπνλέξα 

16.12.09 24σξε απεξγία –πλάληεζε κε ηελ Τθππνπξγό Παηδείαο 

17.12.09 Απόθαζε –Δηζήγεζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΟΔ πξνο ηηο Γεληθέο 

πλειεύζεηο ησλ πιιόγσλ γηα ην δηεθδηθεηηθό θαη αγσληζηηθό 

πιαίζην ηνπ Κιάδνπ. 

18.12.09 Αλαθνίλσζε γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ ζεκηλαξίσλ ησλ 400 σξώλ 

ζηελ Δηδηθή Αγσγή. 

09.01.10 Κνηλή εθδήισζε ΓΟΔ-ΟΛΜΔ ζηε κλήκε ηνπ Ν. Σεκπνλέξα 

11.01.10 Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ αθνξκή πξνθήξπμεο πξόρεηξνπ 

δηαγσληζκνύ κε ακνηβή 96.000€ γηα ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ 

δξάζεο γηα ην ζύζηεκα δηνξηζκώλ, απνζπάζεσλ θαη επηινγήο 

ζηειερώλ. 

12.01.10 Παξέκβαζε ζην ζηελ αγσγή ηνπ ΟΚ θαηά ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ 

2
νπ

 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Πεύθεο 

12.01.10 πκκεηνρή ηεο ΓΟΔ ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ σξνκηζζίσλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζηηο 23-1-2010. 

14.01.10 ύζθεςε ησλ Γ.. ΓΟΔ θαη ΟΛΜΔ 

19.01.10 Δλεκεξσηηθή ζύζθεςε ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ ζηελ Αζήλα 

10.02.10 πκκεηνρή ζηελ 24σξε απεξγία πνπ θήξπμε ε Α.Γ.Δ.Γ.Τ. (10-2-

10) 

11.02.10 Απόθαζε ηνπ Γ.. γηα θήξπμε 24σξεο απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο 

ζηηο 24-2-10 

08.03.10 Οινκέιεηα πξνέδξσλ (8-3-10) 

03.03.10 Απόθαζε ηνπ Γ.. γηα θήξπμε 24σξεο απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο 

ζηηο 16-3-10 

04.03.10 Απόθαζε ηνπ Γ.. γηα θήξπμε 24σξεο απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο 

ζηηο 05-3-10 

05.03.10 Μεηαθίλεζε απεξγίαο ηεο 16.3.10 ζηηο 11.03.10 

10.03.10 Απόθαζε γηα νξγάλσζε ζπιιαιεηεξίνπ ζηα πξνπύιαηα ζηηο 16-3-

10. 

17.03.10 Απόθαζε γηα νξγάλσζε ζπιιαιεηεξίνπ ζηα πξνπύιαηα ζηηο 23-3-10. 

19.03.10 πλέληεπμε ηύπνπ ζηηο 22.3.10 

14.04.10 Αλαθνίλσζε γηα ζπγθέληξσζε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ζηηο 15-4-

10. Κήξπμε 2σξεο δηεπθνιπληηθήο ζηάζεο εξγαζίαο. 

13.04.10 Κήξπμε 3σξεο δηεπθνιπληηθήο ζηάζεο εξγαζίαο γηα ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ησλ πιιόγσλ ηνπ εμσηεξηθνύ 

16.04.10 Κήξπμε 24σξεο  απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο ΓΟΔ-ΟΛΜΔ ζηηο 4-
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5-10 

16.04.10 πκκεηνρή ζηελ 24σξε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ηεο ΑΓΔΓΤ ζηηο 

22-4-10 

19.04.10 Κνηλή ζπλεδξίαζε ησλ Γ.. ΓΟΔ-ΟΛΜΔ 

19.04.10 πκκεηνρή ζην ζπιιαιεηήξην ηεο ΑΓΔΓΤ ζηηο 27-4-10 

 πκκεηνρή ζηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ηεο 1
εο 

Μάε 

 24σξε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ζηηο 4-5-10 

27.04.10 Κνηλή ζπλέληεπμε ηύπνπ ζηηο 29-4-10 

 Κήξπμε 4σξσλ δηεπθνιπληηθώλ ζηάζεσλ εξγαζίαο ζηηο 28, 29, 

30/4 θαη 3/5/10. 

 Οξγάλσζε παλεθπαηδεπηηθνύ ζπιιαιεηεξίνπ ζηηο 29-4-10 

 Κήξπμε 48σξεο απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο ζηηο 4 θαη 5 Μαΐνπ 10. 

06.05.10 Αλαθνίλσζε γηα ζπιιαιεηήξην ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ 6-5-10 

06.05.10 Αλαθνίλσζε γηα ην απεξγηαθό ζπιιαιεηήξην ηεο 5
εο

 Μάε 
 

 
Β΄: ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ – ΠΑΡΑΣΑΕΙ – ΤΠΕΡΑΠΙΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 
17.07.09 Απνζηνιή ζέζεσλ ηεο ΓΟΔ γηα ηελ επηκόξθσζε ζην ΠΓΔ 

29.07.09 Γειηίν ηύπνπ κε αθνξκή ηε ζεζκνζέηεζε «λένπ κηζζνινγίνπ» 

από 1-1-2010 

29.07.09 Γειηίν ηύπνπ κε αθνξκή ηε δαλεηνδόηεζε ηνπ ΣΠΓΤ. 

29.07.09 Έθδνζε εγγξάθνπ ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

αδεηώλ 

30.07.09 Έγγξαθν ηεο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο ηεο γξίπεο ζηα ζρνιεία 

10.08.09 Αίηεκα γηα παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα κόληκν 

δηνξηζκό. 

18.08.09 Παξέκβαζε ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγηθή επηκόξθσζε 

λενδηνξίζησλ εθπαηδεπηηθώλ 

19.08.09 Αλαθνίλσζε κε αθνξκή ηε κείσζε ησλ κόληκσλ δηνξηζκώλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

20.08.09 Γειηίν ηύπνπ κε  αθνξκή ηελ απνθπιάθηζε ηνπ Θνδσξή 

Ζιηόπνπινπ. 

31.08.09 Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 

08.09.09 Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηα θελά ζηα ζρνιεία κε ηελ έλαξμε ηεο 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

09.09.09 Αλαθνίλσζε κε αθνξκή ηελ παξέκβαζε ηνπ Πεξ. Γ/ληή Αλ. 

Μαθεδνλίαο γηα αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ αλά ηκήκα 

από 25 ζε 28.. 

10.09.09 Αλαθνίλσζε γηα κέηξα πξόιεςεο ηεο γξίπεο ζηα ζρνιεία. 

19.09.09 Γειηίν ηύπνπ πνπ εθθξάδεη ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ ζηε Zehra 

Yaman. 

19.10.09 Τπόκλεκα ηεο ην ΤΠ.Δ.Π.Θ. κε ηεο απνθάζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο 

θαη ηα αηηήκαηα ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. 

21.10.09 Αίηεκα γηα απνθπιάθηζε ηεο θαξθηλνπαζνύο θξαηνύκελεο 
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Γθηνπιεξ Εεξέ 

02.11.09 Αλαθνίλσζε κε αθνξκή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ γεληθνύ Πξνμέλνπ 

ηεο Διιάδνο ζην Νηίζειληνξθ 

03.11.09 Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ εθεκεξία σξνκηζζίσλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

03.11.09 Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ εγθύθιην ηεο 2-1-09 γηα ηα 

λεπηαγσγεία 

01.12.09 Απάληεζε ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ πληνληζηηθνύ ησλ λεπηαγσγώλ 

02.12.09 Αλαθνίλσζε κε αθνξκή ηελ εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΘ γηα ππνβνιή 

πξνηάζεσλ νξγαληθόηεηαο ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

15.01.10 Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ κεηαθίλεζε εθπαηδεπηηθώλ 

21.01.10 Αλαθνίλσζε κε αθνξκή δηώμεηο ζπλαδέιθσλ από ζηειέρε 

εθπαίδεπζεο. 

27.01.10 Αλαθνίλσζε κε αθνξκή ηελ αζσσηηθή απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ 

γηα ην 132
ν
 Γεκ. ρνιείν Αζελώλ. 

28.01.10 Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ δηαλνκή ησλ βηβιίσλ 

28.01.10 Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηε κηζζνδνζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

01.02.10 Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

λέεο ηερλνινγίεο 

02.02.10 Αλαθνίλσζε κε αθνξκή ηεο παξεκβάζεηο ηνπ Γήκνπ πθεώλ ζηα 

ζρνιεία ηνπ Σ΄ πιιόγνπ Θεζζαινλίθεο 

17.02.10 Αλαθνίλσζε κε αθνξκή ηε ζπλάληεζε ηεο Τθππνπξγνύ Παηδείαο 

κε ηεο εθπξνζώπνπο ησλ πιιόγσλ ηνπ εμσηεξηθνύ. 

23.02.10 Αλαθνίλσζε κε αθνξκή ηελ επίζεζε πνπ δέρνληαη νη εξγαδόκελνη 

κε ηα λέα κέηξα ηεο Κπβέξλεζεο 

02.03.10 Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ απόιπζε ηνπ Νηίλνπ Παιαηζηίδε. 

03.03.10 Αλαθνίλσζε κε αθνξκή ηελ πξσηνθαλή επίζεζε θαηά 

ζπλδηθαιηζηή ηνπ πιιόγνπ Λάξηζαο 

17.03.10 Γηακαξηπξία γηα ηε κε απόζπαζε εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρνιεία ηνπ 

εμσηεξηθνύ 

17.03.10 Αλαθνίλσζε κε αθνξκή ηελ εθδήισζε ηνπ Τπνπξγείνπ παηδείαο 

ζην Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνύ. 

20.04.10 Αλαθνίλσζε γηα ηελ αλζξσπηζηηθή παξέκβαζε θνξέσλ «Έλα 

θαξάβη γηα ηε Γάδα» 

21.04.10 Αλαθνίλσζε κε αθνξκή ηε δνινθνληθή επίζεζε ζε βάξνο  

ζπλαδέιθνπ ηνπ πιιόγνπ Βόληηζαο 

03.05.10 Αλαθνίλσζε κε αθνξκή ηα λέα ζθιεξά νηθνλνκηθά κέηξα 

04.05.10 Γειηίν ηύπνπ κε αθνξκή ηελ απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ηεο 4
εο

 

Μάε 

06.05.10 Αλαθνίλσζε κε αθνξκή ηελ επίζεζε ελαληίνλ εθπαηδεπηηθώλ ζην 

θηήξην ηεο ΔΡΣ 

10.05.10   Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ «απηναμηνιόγεζε» ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο 

10.05.10 Αλαθνίλσζε κε αθνξκή ηελ απόθαζε ηνπ Δηδ.Γξακκαηέα ηνπ 

Τπ.Παηδείαο γηα ηα ζεκηλάξηα ησλ 400 σξώλ 
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Γ΄: ΗΜΕΡΙΔΕ – ΤΝΕΔΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΡΓΑΝΩΕΙ 
 

16&17.10.09 Παξνπζίαζε έξεπλαο ΗΠΔΜ-ΓΟΔ γηα ηα λέα βηβιία ζην 

Καξπελήζη. 

11&12.12.09 πκκεηνρή ζην δηήκεξν ζπλέδξην  Απηνδηνίθεζε θαη 

εθπαίδεπζε ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο 

07&08.04.10 Πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 24
νπ

 Παλειιήληνπ Δθπαηδεπηηθνύ 

πλεδξίνπ Γ.Ο.Δ.-Π.Ο.Δ.Γ. ζην Βεξνιίλν κε ζέκα: 

«Δθπαίδεπζε Διιελνπαίδσλ Δμσηεξηθνύ» ζύκθσλα κε 

απόθαζε ηεο 78
εο

 Γ.. ηνπ Κιάδνπ θαη κε ζπκκεηνρή ζπλέδξσλ 

από Διιάδα θαη Κύπξν. 
 
 
 

 
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

Ο Γενικός Γραμματέας 

Οικονόμοσ Τριαντάφσλλος 


