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ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΩΡΑ
ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ Δ.Ν.Τ.

Δ.Ο.Ε. - Ο.Λ.Μ.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Αθήνα, 13/1/12
Αγαπητοί, ες συνάδελφοι, ες
Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ασκούνται στην Ευρώπη (από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις με τη
συμμετοχή του ΔΝΤ) έχουν δημιουργήσει τραγικές καταστάσεις στα κοινωνικά αγαθά και τα δικαιώματα αλλά και τη
ζωή όλων των εργαζομένων στις χώρες μας. Οι συνεχείς περικοπές στον τομέα της παιδείας, αλλά και της υγείας, οι
μεγάλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, η φορολογική επιδρομή στα εισοδήματα των εργαζομένων σε συνδυασμό
με την προκλητικές φοροαπαλλαγές που δίνονται στις μεγάλες επιχειρήσεις και τους οικονομικά ισχυρούς δεν μπορούν πλέον να γίνουν ανεκτές από τους εργαζόμενους και
τους λαούς.
Στην Ελλάδα αυτή η πολιτική οδηγεί στην ανεργία, τη
φτώχεια και την εξαθλίωση το λαό μας. Νέα μνημόνια και
νέα μέτρα ετοιμάζονται. Αλλά δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Ήδη
και στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία,
τη Μεγάλη Βρετανία αλλά άλλες χώρες λαμβάνονται ανάλογα μέτρα.
Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει απαντήσει ήδη με μεγάλες κινητοποιήσεις σε κάθε χώρα. Δεν φτάνει αυτό. Επειδή
πιστεύουμε πως αυτές οι χώρες είναι μόνο η αρχή, σε ολόκληρη την Ευρώπη εφαρμόζονται ή σχεδιάζεται να εφαρμοστούν ανάλογες πολιτικές (ιδιαίτερα στις χώρες του
ευρωπαϊκού νότου), πιστεύουμε πως απαιτείται να γίνει
πράξη ο αγωνιστικός συντονισμός όλων των ομοσπονδιών, όλων των εργαζομένων, της νεολαίας και των κοινωνικών κινημάτων των χωρών της Ευρώπης.
Γνωρίζουμε πως αυτοί που ωφελούνται από αυτές τις
πολιτικές είναι μόνο οι τράπεζες, τα χρηματιστήρια και οι
μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι καθήκον μας να ανατρέψουμε
αυτές τις πολιτικές που διαλύουν τα εργασιακά μας δικαιώματα, το κοινωνικό κράτος και τη δημόσια εκπαίδευση
στην Ευρώπη.
Προτείνουμε να οργανωθούν κινητοποιήσεις όπως απεργίες, διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, καταλήψεις δημοσίων
κτιρίων και άλλες μορφές αγώνα. Η ETUCE και η EI μπορούν και πρέπει να αναλάβουν ένα συντονιστικό ρόλο σε
αυτό τον αγώνα.
Με τους κοινούς μας αγώνες μπορούμε να ανατρέ-

ψουμε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην Ευρώπη.
Πιστεύουμε πως οι εργαζόμενοι θα νικήσουμε. Όλοι
μαζί για μια άλλη Ευρώπη.
Προτείνουμε από τη συνάντηση των Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων που οργανώνει η ETUCE στις Βρυξέλλες
στις 20/1/12 για την οικονομική κρίση, να αποφασιστεί η
διοργάνωση μιας κοινής ημέρας αγωνιστικής δράσης
(μέσα στο επόμενο δίμηνο) όλων των ευρωπαϊκών συνδικάτων ενάντια σε αυτές τις πολιτικές. Την ημέρα αυτή μπορεί να πραγματοποιηθούν απεργίες, διαδηλώσεις,
στάσεις εργασίας, καταλήψεις δημόσιων κτιρίων, ανάλογα και με τις αποφάσεις των εθνικών ομοσπονδιών.
Προτείνουμε τα κύρια συνθήματα να είναι:
- όχι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην Ευρώπη
- όχι στα μνημόνια και τις πολιτικές κυβερνήσεων και
τρόικας (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ)
- στοπ στις περικοπές στην παιδεία και την υγεία
- όχι στις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων
- όχι στις απολύσεις
- όχι στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
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Περαπέρα πορεία του κλάδου
Αθήνα 30/11/2011

Προς
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2.Μ.Μ.Ε.
Συνάδελφοι,
Ο δρόμος των διαρκών ανάλγητων πολιτικών που στο
όνομα της οικονομικής συγκυρίας συνθλίβει τους αδύναμους, τους μη έχοντες, τον κόσμο της εργασίας, τη νέα γενιά, δημιουργώντας οικονομικό και εργασιακό μεσαίωνα,
σαρώνει κάθε μορφή κοινωνικού κράτους και στερεί το
μέλλον στους νέους, δεν είναι δυνατό να μείνει χωρίς απάντηση.
Το ασφυκτικό πλαίσιο χειραγώγησης της κοινής
γνώμης μέσω της αποδοχής της λογικής ότι για όλα
πρέπει να πληρώσει, όποιος δεν έχει τη δυνατότητα να
κάνει αλλιώς, γιατί σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει
η κρατική υπόσταση και ύπαρξη, έχει ως στόχο να στερήσει από κάθε φωνή ή σκέψη αντίστασης τη δυνατότητα να συσπειρώσει αγωνιστικά τις μάζες που πλήττονται.
Η ισοπεδωτική, κατευθυνόμενη πολιτική της υπόδειξης,
ουσιαστικά της μαζικής συνδικαλιστικής δράσης, ως υπεύθυνης για μεγάλο μέρος από τα δεινά της ελληνικής κοινωνίας και η στοχοποίηση των δρώντων στους χώρους
των κοινωνικών αγώνων, δημιουργούν το υπόβαθρο
της μελλοντικής υποθήκευσης κάθε μορφής αγώνα ο
οποίος θα μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα στα σχέδια των
ισχυρών, για όσο το δυνατό μεγαλύτερο κέρδος.
Το φαινόμενο παίρνει περισσότερο ανησυχητικές διαστάσεις από το γεγονός, ότι στο βωμό μικροπαραταξιακών
σκοπιμοτήτων που δεν έπρεπε να έχουν καμιά απολύτως
θέση στη σημερινή συγκυρία που τα πάντα είναι στο στόχαστρο και τα πάντα ανατρέπονται, υπάρχουν φωνές «εντός των τειχών» που διαδίδουν, αναπαράγουν την ίδια επιχειρηματολογία με τους πολέμιους των εργαζόμενων. Η
συγκεκριμένη παραδοξότητα, το συνδικαλιστικό κίνημα να
δέχεται βολές τόσο από τους κυβερνητικούς εκφραστές
των ανάλγητων αντιλαϊκών πολιτικών όσο και από οργανωμένες ή και ανοργάνωτες φωνές της πληττόμενης βάσης, είναι ένα νοσηρό φαινόμενο που δυναμιτίζει εκ των έσω την
αναγκαία ενότητα που πρέπει να υπάρχει για να μπορέσει
να αντιμετωπιστεί η σφοδρή επίθεση στη ζωή των εργαζόμενων και ρίχνει νερό στο μύλο όσων αποφασίζουν και
υλοποιούν αντικοινωνικές αποφάσεις.
Συνάδελφοι,
Η εφαρμογή του νέου μισθολογίου – φτωχολογίου που

σε συνάρτηση με όλα τα προηγούμενα ανάλγητα μέτρα του
μνημονίου και του μεσοπρόθεσμου έχουν ήδη εφαρμοστεί,
αλλά και τα κάθε είδους χαράτσια που έχουν επιβληθεί, είναι γεγονός πως έχουν φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση
το σύνολο του εκπαιδευτικού κόσμου αλλά και όλων των
εργαζόμενων της χώρας.
Η χωρίς όρια και λογική πολιτική απαράδεκτης λιτότητας, έχει φέρει τους μισθούς μας πολύ κάτω από τα όρια
της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Ιδιαίτερα για τους νέους συναδέλφους τα μέτρα είναι τόσο δυσβάστακτα που μετατρέπουν τους υποτιθέμενους μισθούς σε προνοιακά
επιδόματα.
Όλη αυτή η αντιμετώπιση ενός κλάδου εργαζόμενων
που εκτός από τα τυπικά προσόντα που διαθέτουν τα μέλη του, έχει και την τεράστια ευθύνη να προετοιμάσει τη γενιά του αύριο, υποδηλώνει ότι είναι επιλογή η υποβάθμιση
της εκπαίδευσης ώστε να περνούν ευκολότερα οι αντικοινωνικές πολιτικές, όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον.
Μέσα σε αυτή τη δραματική κατάσταση στόχος του κινήματος πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή εκτίμηση της
πραγματικότητας, η οποία στη συνέχεια με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν, θα φέρει την καταλληλότερη αντιμετώπιση της βίαιης επίθεσης που δεχόμαστε ως εργαζόμενοι.
Η εξαλλότητα, οι κραυγές χωρίς ταυτόχρονη διατύπωση πρότασης, αλλά και η παραίτηση, η μη συμμετοχή, η αδράνεια, η λογική του «τίποτα δεν αλλάζει άρα
γιατί να αγωνιστώ», είναι το ίδιο αναποτελεσματικές
λογικές που δεν βοηθούν κανένα.
Με ενότητα στη βάση αλλά και στην ηγεσία, αλλά και ενότητα στους στόχους της δράσης, μπορούμε να διεκδικήσουμε με ελπίδα αυτό που μας στερούν, την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα στο αύριο εμάς και τα παιδιά του ελληνικού λαού.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. το διάστημα των τελευταίων κρίσιμων
μηνών προσπάθησε να δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις συμπόρευσης όλου του κόσμου της εργασίας. Μέσα από πολύμορφες αγωνιστικές πρωτοβουλίες
και δράσεις (5 ημέρες απεργία, συλλαλητήρια, συμβολικές
καταλήψεις, μουσικές εκδηλώσεις, παρεμβάσεις στα Μ.Μ.Ε.)
προσπάθησε να αναδείξει το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί – οι χειρότερα αμειβόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι.
Ταυτόχρονα, αφουγκραζόμενο την αγωνία της βάσης
του κλάδου, η οποία είναι αντίθετη σε όλες τις πολιτικές
που εφαρμόζονται, αλλά δυσκολεύεται απίστευτα από τις
οικονομικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί προχώρη-
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σε σε τέτοια διαχείριση που από τη μια να μην επιτρέπει σε κανέναν να υπαινίσσεται πως ο κλάδος συμφωνεί με όλα αυτά που γίνονται και από την άλλη να μην
εξοντώνει οικονομικά τα μέλη του.
Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο τη διατήρηση των ζητημάτων της Παιδείας στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, το Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. αποφάσισε αγωνιστικές δράσεις με παρεμβάσεις σε πρώτο χρόνο, στις πόλεις της περιφέρειας όπου
λειτουργούν παιδαγωγικά τμήματα αλλά και στις έδρες
των Περιφερειών. Εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τα
προβλήματα και τα δίκαια αιτήματά μας (συνεντεύξεις
τύπου, συλλαλητήρια, ανοιχτές συζητήσεις, συναυλίες).
Οι νέοι συνάδελφοι που φοιτούν στα Παιδαγωγικά Τμήματα, τα μεγαλύτερα ίσως θύματα των ανάλγητων περικοπών στην εκπαίδευση, η Πανεπιστημιακή κοινότητα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών, το γονεϊκό κίνημα
μέσω των θεσμικών του εκφράσεων, ο κόσμος της εργασίας (Εργατικά Κέντρα, Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ) θα
αποτελέσουν τους φυσικούς συμμάχους στην προσπάθεια
ανάδειξης των ζητημάτων της εκπαίδευσης.
Η δραστηριοποίηση των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων
Εκπαιδευτικών και η στήριξη των δράσεων, θα δώσει τη δυ-

νατότητα στο μαχόμενο κομμάτι της εκπαίδευσης να εκφραστεί, να συμμετέχει, να οργανώσει, να δράσει.
Ταυτόχρονα το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε επικοινωνία και
επαφή με την ΑΔΕΔΥ, την ΟΛΜΕ και άλλες Ομοσπονδίες, στα πλαίσια της διεύρυνσης του αγωνιστικού μετώπου αντίδρασης, θα προσπαθήσει να δώσει έκφραση στην οργή και τη δικαιολογημένη αγανάκτηση του
κόσμου της εργασίας.
Σε δεύτερο χρόνο και αφού θα έχουν κορυφωθεί οι
διαδικασίες βάσης, θα συγκληθεί Ολομέλεια των Προέδρων των Συλλόγων όλης της χώρας η οποία θα μεταφέρει τον προβληματισμό που θα αναπτυχθεί και θα συνδιαμορφώσει την αγωνιστική πρόταση του επόμενου διαστήματος.
Μην τους βοηθάς να θάψουν το φως
Μην παραδίνεσαι χωρίς να αγωνιστείς
Μη μου λες ότι δεν υπάρχει καμιά ελπίδα
Ενωμένοι στεκόμαστε όρθιοι
Διαιρεμένοι πέφτουμε
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Η Παιδεία «ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ»
Αθήνα 12/10/2011
Προς
1.Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε
2. Μ.Μ.Ε.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Είναι φανερό πλέον ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει
την πλήρη υποβάθμιση της Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας και
των λειτουργών της.
Αφού άφησε τα Δημόσια Σχολεία χωρίς βιβλία και τις
σχολικές επιτροπές χωρίς χρηματοδότηση, αφού συρρίκνωσε τις δαπάνες για την παιδεία στο ιστορικά χαμηλότερο ποσοστό τώρα αφήνει και τους εκπαιδευτικούς χωρίς μισθούς.
Η ανάλγητη ανατροπή εργασιακών, ασφαλιστικών και
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, η διάλυση του κοινωνικού
κράτους και η ληστρική φοροεπιδρομή στα «συνήθη υποζύγια», οδηγούν τις ζωές των εργαζομένων σε συνθήκες
μεσαίωνα.



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα συνθλίβεται από τις δραματικές περικοπές μιας πρωτόγνωρης μείωσης των δημόσιων δαπανών για την παιδεία, που θα φτάσουν τα επόμενα χρόνια μόλις στο 2,23% του ΑΕΠ και ουσιαστικά θα καταργήσουν το δημόσιο σχολείο.
Είναι πλέον φανερό ότι ο μοναδικός δρόμος είναι η
ανατροπή αυτής της πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση
με τις επιταγές της Τρόικας και στην κατεύθυνση αυτή θα συγκεντρώσουμε όλες μας τις δυνάμεις.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τους χειρότερους
εφιάλτες μας καθώς η κυβέρνηση με το νέο πολυνομοσχέδιο ξεθεμελιώνει τα πάντα στο δημόσιο.
Το νέο μισθολόγιο-φτωχολόγιο μειώνει τις αποδοχές
μας έως και 40% μετατρέποντας το μισθό σε προνοιακό επίδομα και οδηγεί χιλιάδες εργαζόμενους κάτω από το επίπεδο φτώχειας. Μηνιαίες αποδοχές των 660 € για τους
νέους συναδέλφους, 1000 € μετά από 12 χρόνια αλλά και
1340 € μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας μόνο ως ντροπή και
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αίσχος μπορούν να χαρακτηριστούν.
Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε την αναδρομική
περικοπή του εφάπαξ κατά 20%, την περικοπή των επικουρικών συνάξεων κατά 50%, τους φραγμούς στη βαθμολογική εξέλιξη που θέτει το νέο σχέδιο βαθμολογίου αλλά
και την πρόβλεψη για εργασιακή εφεδρεία και απολύσεις
καθώς και τη μείωση του αφορολογήτου στις 5.000€.
Η κυβέρνηση κήρυξε τον πόλεμο στους εργαζόμενους και πρέπει να βρει απέναντί της την οργή και την
αγανάκτηση όλων μας.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με βάση το διεκδικητικό πλαίσιο της
80ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου και με κυρίαρχα αιτήματα τη μη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου αλλά και την
ανατροπή όλων των αντιλαϊκών μέτρων που αποφάσισε η κυβέρνηση με τις εντολές της Ε.Κ.Τ. της Ε.Ε. και
το Δ.Ν.Τ. και αφού είναι κοινή διαπίστωση ότι η Δημόσια Εκπαίδευση και οι λειτουργοί της στην Ελλάδα βρίσκονται «υπό διωγμόν».
Αποφάσισε:
1. Η εβδομάδα 17-21/10/2011 ορίζεται ως εβδομάδα δράσης και απεργιακών κινητοποιήσεων συγκεκριμένα:
• Δευτέρα 17/10 Συνέντευξη τύπου στην Αθήνα από
το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και ταυτόχρονα συνεντεύξεις τύπου
από τα κατά τόπους Δ.Σ. σε όλη την Ελλάδα.
• Τρίτη 18/10 Παραστάσεις διαμαρτυρίας και συμβολικές καταλήψεις στα κτήρια της διοίκησης της εκπαίδευσης από τα Δ.Σ. των Συλλόγων όλης της Ελλάδας, στο Λεκανοπέδιο κινητοποίηση στο Υπουργείο
Παιδείας από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.και τα Δ.Σ. των Συλλόγων του Λεκανοπεδίου. Για τη διευκόλυνση συμμετοχής όλων των συναδέλφων κηρύσσουμε 3ωρη στάση εργασίας.
• Τετάρτη 19/10 και Πέμπτη 20/10 48ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση και πραγματοποίηση
συλλαλητηρίων.
2. Πραγματοποίηση έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων
σε όλους τους Συλλόγους για τη χάραξη της παραπέρα αγωνιστικής πορείας του κλάδου. Το Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. εισηγείται στις Γενικές Συνελεύσεις τη συνέχιση του αγώνα με κινητοποιήσεις διαρκείας, με τη
μορφή των πενθήμερων επαναλαμβανόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων (όπως το 2006) αμέσως
μετά τη 48ωρη απεργία της 19ης και 20ης του Οκτώβρη.
3. Πραγματοποίηση Ολομέλειας Προέδρων σε ημερομηνία που θα οριστεί ανάλογα με τις εξελίξεις.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Τώρα είναι η ώρα να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες
μας με τη συμμετοχή μας στις Γενικές Συνελεύσεις. Είναι η ώρα όλοι μαζί ενωμένοι να αποφασίσουμε για το
μέλλον μας.
Η απάντησή μας, μαζί με όλους τους εργαζόμενους,
στην ολοκληρωτική επίθεση που δεχόμαστε δεν μπορεί
παρά να είναι ενιαία, δυναμική και μαζική για την ανατροπή
όχι μόνο των πολιτικών λιτότητας και εξαθλίωσης αλλά και
αυτών που τις εκφράζουν.
Να ανατραπεί τώρα αυτή η πολιτική και η κυβέρνηση που την εφαρμόζει.
Να μην περάσει το πολυνομοσχέδιο της εξαθλίωσης.
Αγώνας για την ανατροπή της βαρβαρότητας, αγώνας ανυποχώρητος μέχρι την τελική νίκη.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
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Ε ΓΓΡΑΦΑ
Δ.Ο.Ε.

Ανακοίνωση Για το μισθολόγιο της ντροπής
Αθήνα 7/10/2011
Προς
1.Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε
2. Μ.Μ.Ε.
Η κατάθεση από την κυβέρνηση του Νέου Μισθολογίου στη Βουλή, επιβεβαίωσε ακόμη και τους χειρότερους
εφιάλτες του κόσμου της εργασίας.
Οι εκπαιδευτικοί – οι χειρότερα αμειβόμενοι δημόσιοι
υπάλληλοι – βλέπουν τους ήδη πενιχρούς μισθούς τους να
εξανεμίζονται.
Ο μισθός του νεοδιόριστου, χωρίς προηγούμενη εργασία στο δημόσιο γίνεται 660€ το μήνα (577€ για όσους εργάζονται για πρώτη φορά στο Δημόσιο και έχουν κρατήσεις ΙΚΑ),
ενώ οι νέες τραγικές μειώσεις ξεκινούν από το 1,10% και
φτάνουν μέχρι το 23,96% του μισθού ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Όλα αυτά προστίθενται στις μειώσεις του
μνημονίου και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος στις περικοπές των επιδομάτων και στα αλλεπάλληλα χαράτσια
που έχουν φέρει τους εκπαιδευτικούς κάτω από τα όρια της εξαθλίωσης.

Ταυτόχρονα το νέο βαθμολόγιο με τις διαρκείς αξιολογήσεις, την προαγωγή την οποία θα παίρνουν ελάχιστοι
εργαζόμενοι (ποσοστό που φτάνει στο 20%) και όχι το σύνολο των υπαλλήλων, καθώς και την αύξηση των βαθμών, δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει ο εκπαιδευτικός και με σαφή πρόθεση
να προάγονται βαθμολογικά και μισθολογικά μόνο οι αρεστοί του συστήματος.
Αποτελεί ΝΤΡΟΠΗ η άθλια αντιμετώπιση της Κυβέρνησης στους έλληνες εκπαιδευτικούς. Τώρα που και
οι τελευταίες μάσκες έπεσαν, τώρα που οριστικά επέλεξαν
να ταυτιστούν με τη βαρβαρότητα η απάντηση δεν μπορεί παρά να δοθεί στους δρόμους. Για την ανατροπή
του μνημονίου και του μεσοπρόθεσμου, για την ανατροπή του μισθολόγιου – φτωχολόγιου, για την ανατροπή όλων αυτών που έχουν κάνει κόλαση τη ζωή μας.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Το νέο μισθολόγιο της εξαθλίωσης
Αθήνα 6/10/2011
Προς
1. Τον κ. Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
2. Την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου
ΚΟΙΝ:
1.Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Κύριοι Υπουργοί,
Με αφορμή τις διαρροές από την Κυβέρνηση σχεδίου
του νέου μισθολογίου, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει τα ακόλουθα:
• Ο κόσμος της εργασίας εξακολουθεί να δέχεται το κύριο βάρος των πολιτικών λιτότητας οι οποίες τον έχουν φέρει σε επίπεδο οικονομικής εξαθλίωσης
• Οι εκπαιδευτικοί – οι χειρότερα αμειβόμενοι δημόσιοι
υπάλληλοι – βλέπουν με τρόμο τις καθαρές αποδοχές τους
να μετατρέπονται σε φιλοδώρημα (660€ το μήνα για τον
πρωτοδιόριστο από 1020€ τον Ιούνιο του 2011, ενώ ο μισθός του νεοεισερχόμενου χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία γίνεται 575€ το μήνα!!) τη στιγμή μάλιστα που
προβάλλεται πως στο 78% των υπαλλήλων δεν αλλάζει η μισθολογική κατάσταση.
• Η σύνδεση βαθμού – μισθού, η ποσόστωση στην παραμονή σε κάθε βαθμό του νέου βαθμολογίου,όπως και η κα-
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θιέρωση περισσότερων από τους υπάρχοντες βαθμούς, δημιουργούν καταστάσεις προηγούμενων δεκαετιών, η κατάργηση των οποίων είχε αντιμετωπιστεί ως νίκη του κινήματος,
παλαιότερα.
• Οι εκπαιδευτικοί τα τελευταία δυο χρόνια με την εφαρμογή του μνημονίου και του μεσοπρόθεσμου έχουν ήδη απολέσει τέσσερις (4) μισθούς και σε συνδυασμό με την πρωτοφανή ακρίβεια έχουν ήδη οδηγηθεί στην εξαθλίωση.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.:
• Ζητά, άμεσα, συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών και την Υπουργό Παιδείας προκειμένου να ξεκαθαριστούν ζητήματα του νέου μισθολογίου.
• Καταγγέλλει τη νέα ανάλγητη επίθεση στα εισοδήματα των χαμηλότερα αμειβόμενων δημοσίων υπαλλήλων από
την Κυβέρνηση και την Τρόικα, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι
αποτελεί ντροπή για όλους αυτούς που παριστάνουν τους
μεταρρυθμιστές της ελληνικής κοινωνίας, να φέρονται με αυτό τον τρόπο στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι
προετοιμάζουν τη γενιά του αύριο.
• Δηλώνει πως είναι κάθετα αντίθετη με όλες αυτές
τις καταστροφικές πολιτικές τις οποίες θα αγωνιστεί να
τις ανατρέψει.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
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Ε ΓΓΡΑΦΑ
Δ.Ο.Ε.

Οι μαθητές ακόμη περιμένουν τα βιβλία τους!
Αθήνα 30/11/2011
Προς
1.Τους Συλλογους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. M.M.E.
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς η ελληνική κοινωνία έζησε το μοναδικό φαινόμενο για χώρα του πολιτισμένου κόσμου οι μαθητές να μην έχουν σχολικά βιβλία.
Η Υπουργός Παιδείας περιορίστηκε στη διατύπωση
μιας απλής συγγνώμης και ταυτόχρονα υποσχέθηκε ότι
το σύνολο των βιβλίων θα βρίσκεται στα σχολεία έως τις
15 του Οκτώβρη.
Η πραγματικότητα όμως είναι αμείλικτη. Βρισκόμαστε
στις αρχές του Δεκέμβρη και τα περισσότερα βιβλία ακόμη δεν έχουν φτάσει στα σχολεία.
Κανείς δεν είχε τη στοιχειώδη ευαισθησία να αναλάβει την ευθύνη και να παραιτηθεί.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ μπροστά σε αυτή την απαράδεκτη
κατάσταση:
• Καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ως αποκλειστικά υπεύθυνη για την πρω-

τοφανή κατάντια του Δημόσιου Σχολείου. Θα πρέπει
να καταλάβει όλη η κοινωνία ότι η μόρφωση της νέας γενιάς θυσιάζεται στο βωμό των μνημονίων και των περικοπών. Το σχολικό βιβλίο που διανέμεται δωρεάν είναι απαραίτητο εργαλείο για τη εκπαιδευτική κοινότητα.
• Απαιτεί την άμεση διανομή των σχολικών βιβλίων. Να σταματήσει επί τέλους η κοροϊδία και ο εμπαιγμός. Τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας είναι αδιαπραγμάτευτα.
• Θα συνεχίσει να αναδεικνύει το θέμα, σαν μια
πτυχή των τεράστιων προβλημάτων που υπάρχουν στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσα από σειρά εκδηλώσεων
πανελλαδικά που στόχο θα έχουν τη συγκρότηση ενός
μετώπου πνευματικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών
φορέων που θα αποκαλύπτει τη δραματική κατάσταση
και παράλληλα θα αγωνίζεται για μια πραγματικά Δημόσια
και Δωρεάν Παιδεία, χωρίς εκπτώσεις και περικοπές.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Ανακοίνωση
με αφορμή τις επισχέσεις των συμβάσεων γιατρών με τον ΟΠΑΔ
Αθήνα 30/11/2011
Προς: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
ΚΟΙΝ: Μ.Μ.Ε.
Σε μια εποχή που οι εργαζόμενοι δέχονται άγρια επίθεση στο σύνολο των δικαιωμάτων και κατακτήσεών
τους, η κυβέρνηση δίνει τη χαριστική βολή στο ευαίσθητο αγαθό της δημόσιας υγείας και περίθαλψης.
Οι ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας, ο ένας μετά τον άλλον προχωρούν σε επισχέσεις των συμβάσεών τους με
τον ΟΠΑΔ.
Θύματα αυτής της κατάστασης είναι οι εργαζόμενοι
και οι οικογένειές τους, οι οποίοι υποβάλλονται σε επιπλέον οικονομική αιμορραγία παρά το γεγονός ότι κατα-

βάλουν ανελλιπώς τις σχετικές εισφορές κάθε μήνα αν
και είναι οι μόνοι οι οποίοι δε φταίνε σε τίποτα.
Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και αρνούμαστε να
την ανεχτούμε άλλο. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με την
υγεία και τη ζωή μας.
Απαιτούμε άμεσα οικονομική στήριξη των ασφαλιστικών μας ταμείων και του ΟΠΑΔ.
Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να δώσει άμεσα λύση σε ένα ζήτημα που αφορά τις ζωές χιλιάδων εργαζομένων αλλά και των οικογενειών τους.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ε ΓΓΡΑΦΑ
Δ.Ο.Ε.

Ανακοίνωση για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων
Αθήνα 2/11/2011
Προς
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη του τις έγγραφες
διαμαρτυρίες πολλών Συλλόγων Π.Ε. της χώρας επισημαίνει
τα ακόλουθα:
• Με ευθύνη της Κυβέρνησης και των Μνημονιακών περικοπών που εφαρμόζονται, τα σχολεία της χώρας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία τους. Οι μειωμένες κατά 50%, σε σχέση με το 2010, δαπάνες για τα λειτουργικά έξοδα, δε διασφαλίζουν ούτε στοιχειωδώς την αξιοπρεπή λειτουργία των σχολείων, τα οποία στερούνται πόρους για βασικές ανάγκες τους. Η κατάσταση γίνεται τραγικότερη ιδιαίτερα στις περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, όπου είναι πολύ πιθανό το κλείσιμο σχολείων λόγω
ψύχους και αδυναμία των σχολικών επιτροπών να καλύψουν
τις δαπάνες θέρμανσης.
• Με ευθύνη πολλών ΟΤΑ της χώρας,οι οποίοι δεν έχουν

Ανακοίνωση

για την τριετή παραμονή των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Αθήνα 8/12/2011
Προς
Την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου
Κοιν:
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει εκφράσει τη συνολική αντίθεσή
του με το Ν.3848/2010 πολλές από τις ρυθμίσεις του οποίου
έρχονται σε αντίθεση με τις ψηφισμένες θέσεις του κλάδου
και αγωνίζεται για την κατάργησή του.
Η ρύθμιση που αφορά στην υποχρεωτική παραμονή των
νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην οργανική τους θέση, στη
συγκεκριμένη μάλιστα οικονομική συγκυρία που ο μισθός του
πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού έχει μετατραπεί σε φιλοδώρημα (660€), φαντάζει σαν μια βαθιά τιμωρητική διάταξη η
οποία έχει μοναδικό στόχο να δημιουργήσει προβλήματα και

Ανακοίνωση
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όχι να λύσει.
Ακόμα και το μοναδικό «δήθεν» επιχείρημα της δημιουργίας καλύτερου κλίματος από τη μεγαλύτερη παραμονή
στο ίδιο σχολείο των εκπαιδευτικών, είναι έωλο γιατί η υποχρεωτική τριετής παραμονή σε καμιά περίπτωση δεν την εξασφαλίζει, καθώς τον πρώτο χρόνο οι εκπαιδευτικοί είναι
στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ και στη συνέχεια τοποθετούνται σε
οργανική θέση, εάν υπάρχει κενή.
Το Δ.Σ.της Δ.Ο.Ε.με δεδομένο και τον πολύ μικρό – σχεδόν μηδενικό – αριθμό διορισμών ζητά να καταργηθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση και να αντικατασταθεί με κίνητρα παραμονής (π.χ.επιπλέον μόρια) καθώς δημιουργεί τεράστια προβλήματα και δε λύνει κανένα.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

για την κατάργηση των αιρετών από τα Πειθαρχικά Συμβούλια

Αθήνα 8/12/2011
Προς
Την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου
Κοιν: 1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.



οργανώσει τις υπηρεσίες τους ώστε να ανταποκρίνονται στις
νέες δομές της τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακόμα και οι κουτσουρεμένες επιχορηγήσεις για τις λειτουργικές δαπάνες δεν
μπορούν να φτάσουν στα σχολεία τα οποία βρίσκονται σε μια
πρωτόγνωρη κατάσταση «στάσης προμηθειών»!!!
• Σε αρκετές περιπτώσεις η διοικητική ανεπάρκεια των υπηρεσιών των ΟΤΑ επιχειρείται να αποδοθεί σε άλλους παράγοντες (π.χ. Ελεγκτικό Συνέδριο) προκειμένου να μην υπάρξει απόδοση ευθυνών σε αυτούς που πραγματικά τις έχουν.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρώντας πως ο πολύπαθος χώρος
της Παιδείας έχει ήδη πολλά προβλήματα και δεν μπορεί να
αντέξει και νέα που οφείλονται σε δυσλειτουργίες υπηρεσιών,
καλεί τους αρμόδιους (κυβέρνηση, ΟΤΑ) να αντιμετωπίσουν
με τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα τα προβλήματα και
να δώσουν άμεσα γενναίες λύσεις.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει την οποιαδήποτε σκέψη
κατάργησης των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων
από τα Πειθαρχικά Συμβούλια. Σε όλες τις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες ακόμα και οι κατηγορούμενοι για τα
απεχθέστερα εγκλήματα, δικαιούνται το δικαίωμα στην υ-
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περάσπιση.
Η σαθρή επιχειρηματολογία, της ατιμωρησίας, η οποία
δήθεν οφείλεται στην παρουσία εκπροσώπων των εργαζομένων στα Πειθαρχικά Συμβούλια, δε στέκεται σε σοβαρή
βάση, καθώς όλοι γνωρίζουν πως η πλειοψηφία των συμβουλίων στελεχώνεται από διορισμένα και όχι αιρετά
μέλη.
Η προσπάθεια σύνδεσης της κατάργησης με τραγικά
περιστατικά, τα οποία οι εργαζόμενοι όχι απλά καταγγέλλουν αλλά απαιτούν την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, υποδηλώνει πως μπροστά στην υλοποίηση των σχεδίων τους, κάποιοι δε διστάζουν να χρησιμοποιήσουν τις
πιο απαράδεκτες και αντιδεοντολογικές πρακτικές σπίλωσης των εργαζομένων.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δηλώνει πως είναι κατηγορηματικά αντίθετο σε όλες αυτές τις λογικές που ως στόχο έχουν την
περαιτέρω αποδυνάμωση των εργαζομένων, τους οποίους
κάποιοι ονειρεύονται να μετατρέψουν σε έρμαια κάθε αυθαιρεσίας, προκειμένου να υλοποιήσουν τους σχεδιασμούς
τους.Θα αντιπαλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις,όλες τις βαθιά αντιδραστικές αλλαγές που μετατρέπουν σε κόλαση το
εργασιακό περιβάλλον αλλά και τις ζωές των εργαζομένων.
Η επίθεση στα δικαιώματα και στις κατακτήσεις
των εργαζομένων δε θα περάσει!!!
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Ανακοίνωση
Υπολειτουργία Ολοήμερων Σχολείων
Προσπάθεια κατάργησης των ειδικοτήτων των μαθημάτων Αισθητικής Αγωγής
Αθήνα 30/11/2011
Προς
1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία
του για τη έγκαιρη μη πρόσληψη του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στα Ολοήμερα σχολεία.
Ενώ βρισκόμαστε στο μέσο της σχολικής χρονιάς τα
σχολεία αυτά, λόγω της έλλειψης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που εξακολουθούν να παρατηρούνται 3 μήνες μετά την
έναρξη των μαθημάτων, υπολειτουργούν με αποτέλεσμα να
μην υλοποιούνται οι στόχοι που έχουν καθοριστεί.
Στη μη έγκαιρη πρόσληψη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων
προστίθεται και η προοπτική κατάργησης των διδακτικών αντικειμένων της αισθητικής αγωγής καθώς από το
Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης των μαθημάτων ειδικοτήτων όχι
μόνο από εκπαιδευτικούς ειδικότητας αλλά και από ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις.
Υπενθυμίζουμε ότι ισχύει η απόφαση το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
(Αρ.Πρωτ:133/7-9-2011):
• Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας εκπαιδευτικού ειδικότητας είναι φανερό ότι πρέπει άμεσα να έρχεται στο σχολείο
αναπληρωτής και σε καμία περίπτωση να μην αναλαμβάνουν με
υπερωρία οι συνάδελφοι. Η ΔΟΕ σ’ αυτές τις περιπτώσεις ζητά

την αναμόρφωση του προγράμματος έως ότου έρθει αναπληρωτής.
• Ιδιαίτερα αρνητικοί πρέπει να είναι, όταν τους ζητείται να
καλύπτουν ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που δεν έχουν καν
τοποθετηθεί στα σχολεία (π.χ. Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) τη
στιγμή που χιλιάδες εκπαιδευτικοί παραμένουν αδιόριστοι.
Το σχολείο του αύριο χρειάζεται:
• Εκπαιδευτικούς, έγκαιρα τοποθετημένους, για όλα τα
μαθήματα και έγκαιρη δωρεάν διανομή βιβλίων σε όλους
τους μαθητές.
• Εκπαίδευση με γενναία χρηματοδότηση και όχι εκπαίδευση των χορηγών με όρους της αγοράς
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ διαμηνύει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι είναι απέναντι στις πολιτικές εκείνες που
στόχο έχουν την υποβάθμιση και διάλυση της Δημόσιας και Δωρεάν Εκπαίδευσης.
ΑΜΕΣΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΝΑ ΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011



Ε ΓΓΡΑΦΑ
Δ.Ο.Ε.

Οι ρυθμίσεις για τη μισθολογική κατάταξη και τις προαγωγές των
εκπαιδευτικών μετά τη βαθμολογική κατάταξη
Αθήνα 12/12/2011
Προς
Την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου
Κοιν:
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Κυρία Υπουργέ,
Δεν έχει τέλος η επίθεση που δέχονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αν και προ πολλού έχουν εξαντλήσει κάθε
δυνατότητα να ανταποκριθούν σε νέες περικοπές οδηγούμενοι στα όρια της απόλυτης φτώχειας, εξακολουθούν να
βρίσκονται στο στόχαστρο νέων ανάλγητων ρυθμίσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4024/2011 οι υπάλληλοι
που εντάσσονται στους νέους βαθμούς, λαμβάνουν το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν
πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού. Μετά την ανωτέρω
μισθολογική ένταξη για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων απαιτείται η παρέλευση διετίας ή τριετίας, ανάλογα
με το βαθμό στον οποίο έχει ενταχτεί ο υπάλληλος. Αυτό
σημαίνει ότι ο πλεονάζων χρόνος που τυχόν απομένει
μετά την ανωτέρω μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων, δεν θα ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη
στο επόμενο Μ.Κ. Συνεπώς το επόμενο Μ.Κ σε όλους
τους υπαλλήλους θα δοθεί μετά την παρέλευση διετίας ή
τριετίας από την 1-11-2011, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής
του συστήματος μισθολογικής εξέλιξης.
Πχ εκπαιδευτικός με 26 έτη υπηρεσίας 11 μήνες και 29
ημέρες την 1-11-2011 θα καταταγεί στο Β΄ Βαθμό και στο 1ο
Μ.Κ του βαθμού αυτού. Για 2 ημέρες χάνει το 2ο Μ.Κ του

βαθμού αυτού, το οποίο θα πάρει μετά πάροδο 3 ετών!!
Μετά τη βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων τυχόν πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης, σύμφωνα με την εγκύκλιο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
Μέχρι όμως να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το προβλεπόμενο σύστημα αξιολόγησης του νέου νόμου, οι κρίσεις
για προαγωγή στον επόμενο βαθμό των υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό κατάταξης, καθώς και οι μονιμοποιήσεις των δόκιμων υπαλλήλων θα γίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία, τα κριτήρια και
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κατά περίπτωση διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση αυτού
του νόμου, εφαρμόζοντας και τις προβλεπόμενες από το
νέο νόμο ποσοστώσεις.
Η ανωτέρω εγκύκλιος δεν διευκρινίζει ούτε πότε θα γίνουν αυτές οι βαθμολογικές προαγωγές μετά την κατάταξη, ούτε πώς θα γίνουν ούτε πώς θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες ποσοστώσεις με το ισχύον μέχρι τώρα σύστημα βαθμολογικών προαγωγών που συνέδεε το βαθμό με
τα έτη υπηρεσίας.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει την απαράδεκτη αυτή ρύθμιση και απαιτεί να μην προχωρήσει η «κλοπή»
της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών που καθυστερεί
τη μισθολογική τους εξέλιξη, συρρικνώνοντας ακόμη
περισσότερο το μισθό πείνας που οι κυβερνώντες αποφάσισαν γι’ αυτούς.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για τη συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας
Αθήνα 22/12/2011
Προς: Μ.Μ.Ε. - Συλλόγους Εκπαιδευτικών

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθεσε τα παρακάτω ερωτήματα και
πήρε τις εξής απαντήσεις:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, συνάντηση του Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. με την Υπουργό Παιδείας κυρία Άννα Διαμαντοπούλου προκειμένου να συζητηθούν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς την παρούσα
χρονική περίοδο.

Εφεδρεία Εκπαιδευτικών



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ανέφερε πως τυχόν εφαρμογή του
θεσμού της εργασιακής εφεδρείας – απόλυσης στο
χώρο της εκπαίδευσης, θα αποτελεί αιτία πολέμου.
Οι δεσμεύσεις που δίνονται κάθε φορά δεν είναι δυνα-
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τό να αναιρούνται με την επίκληση νέων έκτακτων οικονομικών συνθηκών, οι οποίες τάχα επιβάλλουν την αλλαγή τους. Ζητήθηκε η καθαρή τοποθέτηση της Υπουργού
για το θέμα.
Η Υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι η
εργασιακή εφεδρεία δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς. Δεν απάντησε εάν θα υπάρξει μετακίνηση εκπαιδευτικών σε Δήμους ή άλλους φορείς.

Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τόνισε τα τεράστια προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες όλης της χώρας από την υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών αλλά και από τη δυσλειτουργία σε πάρα πολλές περιπτώσεις των ΟΤΑ, οι οποίοι δεν είναι σε θέση ακόμη
και τα ελάχιστα ποσά των επιχορηγήσεων, να τα διαθέσουν έγκαιρα και με το σωστό τρόπο.
Απαίτησε την άμεση αύξηση των κονδυλίων για
τις λειτουργικές δαπάνες προκειμένου τα σχολεία να
μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις ανάγκες σε
θέρμανση, γραφική ύλη, κλπ., αλλά και την βελτίωση του
θεσμικού πλαισίου ώστε να μην υπάρχει ο τεράστιος όγκος γραφειοκρατικών εμποδίων και τα χρήματα να φτάνουν έγκαιρα στις σχολικές μονάδες.
Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε πως ο προϋπολογισμός που
έχει κατατεθεί από την Κυβέρνηση είναι ο μικρότερος από τη
μεταπολίτευση και μετά κάτι που συμβαίνει αναλογικά και στο
χώρο της Παιδείας.
Παραδέχτηκε πως τα κονδύλια έχουν μειωθεί σημαντικά.
Έκανε αναφορά στις ευθύνες των Ο.Τ.Α. και δήλωσε πως θα
ψηφιστεί τροπολογία για την εξαίρεση των σχολικών επιτροπών από τον προληπτικό έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου ώστε να υπάρξει ελάφρυνση από ένα σημαντικό όγκο γραφειοκρατικής εργασίας.

Αποδοχές των εκπαιδευτικών
Δηλώθηκε ότι αποτελεί ντροπή για όλους αυτούς που
πήραν τις αποφάσεις, ο νεοδιόριστος Έλληνας εκπαιδευτικός να αμείβεται με το ποσό των 640€ το μήνα και όλοι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί να έχουν τεράστιες περικοπές, που φτάνουν στο 35%, στους ήδη πενιχρούς μισθούς τους οι οποίοι πλέον μοιάζουν περισσότερο με
προνοιακά επιδόματα. Η κατάργηση ακόμη και επιδομάτων που χορηγούνταν σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. επίδομα ειδικής αγωγής, επίδομα δυσμενών συνθηκών)
υποδηλώνει πως υπάρχει παντελής διάθεση απαξίωσης
και εξαθλίωσης του έλληνα εκπαιδευτικού.
Απαίτηση των εκπαιδευτικών είναι η κρίση να μη μεταφερθεί για άλλη μια φορά στα συνήθη υποζύγια αλλά
να πληρώσουν επιτέλους οι έχοντες και κατέχοντες.

Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε πως το ζήτημα είναι συνολικό και αφορά όλους του Δημοσίου Υπαλλήλους.

Πλεονάζων χρόνος σε βαθμό και Μ.Κ
Ο μη υπολογισμός του πλεονάζοντος χρόνου για την
κατάταξη των εκπαιδευτικών σε βαθμό και Μ.Κ. είναι ένας ακόμη κρίκος στην απαράδεκτη αλυσίδα των περικοπών. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί να λυθεί άμεσα το ζήτημα και να μην υπάρξει περικοπή ούτε μιας ημέρας για
τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη.
Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε πως το θέμα έχει δημιουργήσει εκρηκτική κατάσταση σε όλο το Δημόσιο. Εξετάζονται
λύσεις από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών.

Υποχρεωτική τριετής και διετής παραμονή
στην οργανική θέση
Η ρύθμιση του Ν.3848/10 που αφορά στην υποχρεωτική παραμονή για 3 χρόνια των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην οργανική τους θέση, και για 2 χρόνια όλων
των εκπαιδευτικών προκειμένου να έχουν δικαίωμα μετάθεσης, στη συγκεκριμένη μάλιστα οικονομική συγκυρία
που ο μισθός του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού έχει
μετατραπεί σε φιλοδώρημα (640€), φαντάζει σαν μια βαθιά τιμωρητική διάταξη η οποία έχει μοναδικό στόχο να
δημιουργήσει προβλήματα και όχι να λύσει.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με δεδομένο και τον πολύ μικρό –
σχεδόν μηδενικό – αριθμό διορισμών ζήτησε να καταργηθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση και να αντικατασταθεί με κίνητρα παραμονής (π.χ. επιπλέον μόρια) καθώς
δημιουργεί μόνο προβλήματα χωρίς να λύνει κανένα. Να
δοθεί, για φέτος, σε όλους τους εκπαιδευτικούς το
δικαίωμα για κατάθεση αίτησης μετάθεσης.
H Υπουργός Παιδείας δήλωσε πως σήμερα υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της οικονομικής κρίσης. Θα καταργηθεί η υποχρεωτική τριετής παραμονή των νεοδιόριστων στην
οργανική τους θέση. Παραμένει η διετής παραμονή των υπολοίπων. Θα δοθούν κίνητρα παραμονής (μόρια) στην οργανική
θέση πέρα της διετίας. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου εξετάζουν τις προϋποθέσεις ώστε να δοθεί η δυνατότητα να γίνουν
εκπρόθεσμες αιτήσεις μετάθεσης φέτος.

Μετεκπαίδευση
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζήτησε την επαναλειτουργία των
Διδασκαλείων για τη μετεκπαίδευση και μάλιστα για
όλες τις ειδικότητες θεωρώντας ότι το έργο που πρόσφεραν ήταν θετικό και αναντικατάστατο. Για το θέμα η
ΔΟΕ έχει καταθέσει συγκεκριμμένες προτάσεις αναβάθμισης του θεσμού.
Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι θα γίνει νομοθετική ρύθ-

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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μιση για επιμόρφωση – μετεκπαίδευση που θα αφορά όλες
τις ειδικότητες. Θα πραγματοποιείται σε όλα τα ΑΕΙ που σήμερα λειτουργούν Διδασκαλεία Μετεκπαίδευσης. Η διάρκειά
της θα είναι 3μηνη και 6μηνη εξ’ αποστάσεων και δια ζώσης
καθώς και ετήσια με εκπαιδευτική άδεια.

Ελλείψεις σχολικών βιβλίων
Η Δ.Ο.Ε. είχε έγκαιρα, μέσα στο καλοκαίρι, αναδείξει τα
τεράστια ζητήματα που θα προέκυπταν από τις ελλείψεις
των σχολικών βιβλίων εξαιτίας της απαράδεκτης ολιγωρίας
του Υπουργείου Παιδείας. Οι δεσμεύσεις της Υπουργού
προς την ελληνική κοινωνία πως το πρόβλημα θα έχει αποκατασταθεί μέχρι τις 15 Οκτώβρη 2011, αποδείχθηκε πως
δεν είχε καμία βάση. Το γεγονός ότι έφτασαν οι διακοπές
των Χριστουγέννων χωρίς όλα τα βιβλία να βρίσκονται σε
όλα τα σχολεία αποτελεί μαύρη σελίδα για το Υπουργείο
Παιδείας.
Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι είναι ένα δύσκολο και με
μεγάλες επιπτώσεις θέμα. Έκανε ιστορική αναδρομή της «δημιουργίας του προβλήματος» κάνοντας αναφορά στα προβλήματα
που υπήρξαν στον Ο.Ε.Δ.Β. και στο ελεγκτικό συνέδριο. Υπήρξαν
εγκληματικές πράξεις ολιγωρίας. Οι αρμοδιότητες του Ο.Ε.Δ.Β.
μεταφέρονται στις νέες δομές και έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες για την προμήθεια χαρτιού για την εκτύπωση των βιβλίων
για το 2012-13.

στην Ε.Α. αποτελεί θλιβερό γεγονός. Η επαναχορήγησή του
αποτελεί αίτημα της ΔΟΕ.
Η Υπουργός δεσμεύτηκε για τη διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ
για την ειδική αγωγή, το 1ο τρίμηνο του 2012. Οι οργανικές θέσεις
στην Π.Ε. και Δ.Ε. που αφορούν την ειδική αγωγή θα αυξηθούν.
Υπάρχει αύξηση πιστώσεων και για τους αναπληρωτές Ε.Α.
Το επίδομα Ε.Α. είναι κάτι που το βλέπει θετικά αλλά είναι
θέμα της κεντρικής οικονομικής πολιτικής.
Για τα ΚΕΔΔΥ, υπάρχει πλαίσιο συνέχειας λειτουργίας τους
που θα εκδόσει η αρμόδια Υφυπουργός.

Προβλήματα με τη σίτιση των μαθητών λόγω
της οικονομικής κρίσης
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας
την ανάληψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και την εκπαιδευτική κοινότητα προκειμένου με διακριτικότητα να στηριχτούν οι οικογένειες μαθητών που εξ αιτίας των δυσκολιών οικονομικών συνθηκών αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα.
Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε πως είναι ένα δύσκολο και
ευαίσθητο θέμα. Καταβάλλονται προσπάθειες και έχουν εξασφαλιστεί πόροι προκειμένου να στηριχτούν οι οικογένειες που
αντιμετωπίζουν προβλήματα. Μετά από προτάσεις των σχολείων και συνεργασία των Υπουργείων Απασχόλησης, Υγείας, Παιδείας καθώς και των Ο.Τ.Α.

Αναδιάρθρωση δομών στην εκπαίδευση
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζήτησε να πληροφορηθεί τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας για την αναδιάρθρωση των
δομών της εκπαίδευσης μετά την κατάργηση των γραφείων εκπαίδευσης και τις φήμες για τις υπερεξουσίες των Διευθυντών των σχολείων. Τόνισε πως ο κυρίαρχος ρόλος
του συλλόγου διδασκόντων δεν πρέπει να υποβαθμιστεί.
Η Υπουργός Παιδείας δεν έδωσε καμιά απάντηση για το θέμα το οποίο δήλωσε πως θα εξεταστεί στα πλαίσια της νέας κυβέρνησης. Μόνο εάν υπάρξει συνεννόηση θα προχωρήσει.

Θέματα Ειδικής Αγωγής
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. παρουσίασε στην Υπουργό, μια σειρά θεμάτων:
Εργασιακή ομηρία των αποφοίτων ΠΤΕΑ. Απαίτησε την
άμεση διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την ειδ. Αγωγή
Διατύπωσε την αγωνία για την τύχη των ΚΕΔΔΥ, θεσμού
που αποτελεί κομβικό κομμάτι της ΕΑΕ.
Καυτηρίασε το γεγονός «μεταφοράς» οργανικών θέσεων από την Π.Ε. στην Δ.Ε. Το αίτημα της ΔΟΕ είναι αύξηση των οργανικών θέσεων στην Π.Ε. και στην Δ.Ε.
Η κατάργηση του επιδόματος στους εργαζόμενους
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Μοριοδότηση αποσπάσεων
Η εφαρμογή για πρώτη φορά της μοριοδότησης των αποσπάσεων, ήταν ένα θετικό γεγονός. Τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν θα πρέπει να επιλυθούν μετά από
διάλογο και πριν από τις νέες αποσπάσεις.
Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε πως οι όποιες δυσλειτουργίες
δημιουργήθηκαν στην πρώτη εφαρμογή θα συζητηθούν στην αρμόδια επιτροπή και θα γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις.

Υγειονομική Περίθαλψη
Παρά το γεγονός ότι το θέμα της υγειονομικής περίθαλψης είναι αρμοδιότητα άλλου Υπουργείου, ζητήθηκε από την Υπουργό Παιδείας η παρέμβασή της γιατί το πρόβλημα έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις.
Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε πως είναι θέμα που αφορά όλους του Δημοσίους Υπαλλήλους και θα το αντιμετωπίσει συνολικά η Κυβέρνηση.

Κατάργηση αιρετών από τα Πειθαρχικά
Συμβούλια
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Είναι εμφανής η προσπάθεια της Κυβέρνησης να στα-

Ε ΓΓΡΑΦΑ
Δ.Ο.Ε.

ματήσει κάθε φωνή αντίστασης στις αντιεκπαιδευτικές της
πολιτικές. Η στοχοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος
ως δήθεν υπεύθυνου για τα δεινά της δημόσιας διοίκησης,
είναι άδικη και έχει ως στόχο να μην υπάρχει κανένα «ανάχωμα» στην ισοπέδωση του κοινωνικού κράτους και
στην οικονομική εξόντωση των μισθωτών. Η κατάργηση
των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων από τα Πειθαρχικά Συμβούλια είναι βαθιά συντηρητική πράξη, καθώς
σε όλες τις ευνομούμενες κοινωνίες, όποιος κατηγορείται
για κάποιο αδίκημα, έχει τη δυνατότητα υπεράσπισης.
Άλλωστε η πλειοψηφία των Συμβουλίων πάντα ήταν διορισμένη από την Κυβέρνηση.

Θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ΑΣΕΠ τον Φεβρουάριο του
2012 μόνο για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής.
Δημιουργείται κλάδος ΠΕ19 εκπαιδευτικών πληροφορικής
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με δημιουργία οργανικών θέσεων.

Συγχωνεύσεις
Η Υπουργός δήλωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε νέο κύκλο
συγχωνεύσεων αλλά θα εφαρμοστούν τα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία για τις μεταβολές των σχολείων.

Σχολική στέγη
Ζητάμε να μην αλλάξει η σύνθεση των Πειθαρχικών
Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε πως υπάρχει απόφαση που ισχύει για όλο το Δημόσιο να μη συμμετέχουν υπάλληλοι του ίδιου κλάδου στα πειθαρχικά συμβούλια.

Θέματα διορισμών
Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε ανέτοιμη να δώσει αριθμό διορισμών για την επόμενη σχολική χρονιά. Είπε ότι θεωρεί δύσκολη την πραγματοποίηση διαγωνισμού του ΑΣΕΠ το 2012.

Η Υπουργός δήλωσε ότι μόνο μέσα ΕΣΠΑ υλοποιούνται έργα γιατί δεν υπάρχουν πόροι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ εκτιμά ότι η Υπουργός δεν έδωσε καμιά ουσιαστική απάντηση στα κεντρικά ζητήματα της εκπαιδευτικής και οικονομικής πολιτικής και δηλώνει ότι θα
συνεχίσει τον αγώνα για την ανατροπή των πολιτικών που
διαλύουν τις ζωές μας. Ο αγώνας συνεχίζεται.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών και μετά τις 30-6-2010
Αθήνα 16/1/2012
Προς:
1. Την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου
2. Την Υφυπουργό Παιδείας κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου
3. Το Γενικό Γραμματέα του Υπ. Παιδείας κ. Βασίλη Κουλαϊδή
Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Στο άρθρο 9 , παρ. 2 του Ν. 3848/2010 προβλέπονται
τα εξής: «... Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η
Ιουλίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των πινάκων
που προβλέπονται στο άρθρο 3...»
Όπως έχουμε επισημάνει, πολλές φορές, η διάταξη
αυτή δημιουργεί τεράστιες αδικίες αφού, συνάδελφοί μας
αναπληρωτές και ωρομίσθιοι που εργάστηκαν και εργάζονται μετά την 1η Ιουλίου 2010 κατατάσσονται στους
πίνακες των αναπληρωτών με βάση την προϋπηρεσία που
είχαν ως τις 30-6-2010. Ουσιαστικά, δηλαδή, η προϋπη-

ρεσία τους χάνεται και υπολογίζεται μόνο μετά την επιτυχία τους στον επόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Παρατηρείται έτσι το φαινόμενο, συνάδελφοί μας που αποδέχτηκαν το διορισμό τους και πήγαν σε όλες τις άκρες της
χώρας να έχουν (πολλές φορές) χαμηλότερη σειρά στον
πίνακα από άλλους που δεν αποδέχτηκαν το διορισμό
τους ή δεν έχουν προϋπηρεσία. Ο πλήρης δηλαδή παραλογισμός του συστήματος διορισμών.
Είναι γνωστό ότι η Δ.Ο.Ε. με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ζητάει την κατάργηση του N.3848/2010. Μέχρι να
συμβεί αυτό και με δεδομένο το γεγονός ότι, σύμφωνα
με τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας, στη Συνάντηση
με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στις 22/12/2011, δε θα διεξαχθεί φέτος διαγωνισμός ΑΣΕΠ (πλην ειδικής αγωγής), όπως ο
Ν.3848 προέβλεπε, η διάταξη αυτή πρέπει άμεσα να
καταργηθεί και να υπολογίζεται η προϋπηρεσία των
αναπληρωτών και ωρομισθίων, μετά την 1-7-2010 , όπως υπολογιζόταν και πριν την ψήφιση του
Ν.3848/2010.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
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Διπλασιασμός του αριθμού των μορίων μετάθεσης
Αθήνα 16/1/2012
Προς:
1. Την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου
2. Την Υφυπουργό Παιδείας κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου
3. Το Γενικό Γραμματέα του Υπ. Παιδείας κ. Βασίλη Κουλαϊδή
Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Μετά την τελευταία συνάντηση που είχε μαζί σας το
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., προχωρήσατε στην κατάθεση τροπολογίας για την κατάργηση της υποχρεωτικής τριετούς
παραμονής στον τόπο διορισμού των νέων εκπαιδευτικών. Η κατάργηση αυτή συνοδεύεται με το διπλασιασμό του αριθμού μονάδων μετάθεσης (μορίων) για το
τρίτο και τέταρτο έτος, μόνο για τους διορισθέντες μετά το 2010.
Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι να ωφελούνται οι διορισθέντες του 2010 και οι νεότεροι και
να αδικούνται οι διορισθέντες προ του 2010, οι οποίοι ενώ θα παραμένουν στον τόπο διορισμού τους θα παίρνουν τα μισά μόρια έναντι των νεοτέρων. Η διάταξη της
τροπολογίας αυτής παρέχει κίνητρα παραμονής στους

νέους εκπαιδευτικούς αλλά ταυτόχρονα αδικεί κατάφωρα χιλιάδες άλλους οι οποίοι αν και υπηρετούν στον τόπο διορισμού τους βλέπουν την προοπτική μετάθεσής
τους να απομακρύνεται. Η μεγάλη πλειοψηφία των νέων
εκπαιδευτικών, λόγω και της μείωσης των οργανικών θέσεων, δεν έχει τη δυνατότητα, μέσα στην πενταετία, να
μετατεθεί, επομένως το κίνητρο αυτό δίνεται σε μια μερίδα εκπαιδευτικών σε βάρος των υπολοίπων.
Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Δεν τιμά μια ευνομούμενη πολιτεία, το κίνητρο για
τους νεότερους εκπαιδευτικούς να δημιουργεί αδικίες
στους παλαιότερους. Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα, λαμβάνοντας ίσα μόρια για τα ίδια κριτήρια. Για το λόγο αυτό θα πρέπει στην τροπολογία, που έχετε καταθέσει, να συμπεριλάβετε και
τους παλαιότερα (πριν το 2010) διορισμένους εκπαιδευτικούς που παραμένουν στον τόπο διορισμού
τους.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Επαναλειτουργία Επιτροπής για τα κριτήρια των αποσπάσεων
εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε.
Αθήνα 12/1/2012
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Συνάδελφοι,
Ύστερα από αίτημα της Δ.Ο.Ε., στην τελευταία συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, η ομάδα εργασίας που
επεξεργάστηκε το σύστημα μοριοδότησης των αποσπάσεων, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τη φετινή χρονιά, θα επαναλειτουργήσει από τις 23/1/2012, προκειμένου να επανεξετάσει το πλαίσιο ως προς τη μοριοδότηση των επί μέρους κριτηρίων, και να διορθώσει τυχόν
λάθη και αδικίες που παρατηρήθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος.
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Σας παρακαλούμε να αποστείλετε στη Δ.Ο.Ε. μέχρι
τις 23/1/2012 τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις – προτάσεις σας, πάνω στην εγκύκλιο που εφαρμόστηκε
πέρυσι, προκειμένου το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να καταλήξει σε
απόφαση, την οποία θα στηρίξουν οι εκπρόσωποί μας
στην Επιτροπή.
Υπενθυμίζουμε ότι από πλευράς Δ.Ο.Ε. στην ομάδα
εργασίας μετέχουν οι αιρετοί του ΚΥΣΠΕ Δημήτρης
Μπράτης και Βασίλειος Παληγιάννης.
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Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
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Ανακοίνωση
Σχετικά με την κατάταξη των αιρετών των κεντρικών Υπηρεσιακών
Συμβουλίων της Εκπαίδευσης στο βαθμό Α’
Αθήνα 11/1/2012
Προς: Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη του την επιστολή
των αιρετών του ΚΥΣΠΕ με αφορμή έγγραφο του Συλλόγου
Π.Ε. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» που αναφέρεται στην κατάταξη
των αιρετών των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο
βαθμό Α’, επισημαίνει τα εξής:
• Ο κλάδος σε καμία περίπτωση δε θεωρεί «προνόμιο»
την κατάταξη των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά
Συμβούλια στο βαθμό Α’, αφού αυτό ισχύει από το 1927
που καθιερώθηκε ο θεσμός του αιρετού στην εκπαίδευση για λόγους ισότιμης συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Τόσο οι αιρετοί στο ΚΥΣΠΕ (Δ.Ο.Ε.), όσο και στο ΚΥΣΔΕ
(Ο.Λ.Μ.Ε.) παίρνουν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το
βαθμό του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, προκειμένου να
είναι ομοιόβαθμοι, αφού συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής (εκπροσωπώντας τον κλάδο) των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συμβούλων, καθώς επίσης και στα
Πειθαρχικά Συμβούλια που αφορούν τα παραπάνω στελέχη εκπαίδευσης. Η διαδικασία αυτή είναι αυτοδίκαιη και κινείται με βάση τη Νομοθεσία, από το Υπουργείο Παιδείας,
χωρίς καμιά παρέμβαση των αιρετών και χωρίς να έχει δημιουργηθεί ποτέ ζήτημα από κανέναν. Είναι προφανές ότι,
με βάση τη Νομοθεσία, όπως κανείς συνάδελφος έτσι και
οι αιρετοί δεν μπορούν να αρνηθούν ή να αποποιηθούν την
κατάταξή τους σε βαθμό. Κάτι αντίστοιχο προβλέπεται
και για τους αιρετούς των ΠΥΣΠΕ και των ΑΠΥΣΠΕ.
• Οι αιρετοί κατέχουν το βαθμό Α’, μόνο για τη
διάρκεια της θητείας τους. Μετά κατατάσσονται στο
βαθμό που τους αντιστοιχεί με βάση τα χρόνια υπηρεσίας

τους όπως όλοι οι συνάδελφοι. Κανένα, επιπλέον, οικονομικό όφελος δεν υπάρχει για τους αιρετούς του
ΚΥΣΠΕ, των ΑΠΥΣΠΕ και των ΠΥΣΠΕ, αφού για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων δεν έχουν καμία απολύτως οικονομική αποζημίωση, όπως,
για λόγους σκοπιμότητας, κάποιοι ισχυρίζονται. Υπήρξαν στο παρελθόν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αιρετοί
στο ΚΥΣΠΕ είχαν μικρότερες αποδοχές από τις κανονικές τους, επειδή ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ήταν
νεότερος συνάδελφος και είχε μικρότερο μισθολογικό
κλιμάκιο.
Συνάδελφοι,
Η στοχοποίηση των εκπροσώπων των εργαζομένων σ’
αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε, η διασπορά αβάσιμων σχολίων και κατηγοριών για θέματα που υπάρχουν και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, τα 90 περίπου χρόνια της λειτουργίας του θεσμού του αιρετού,
μόνο σκοπιμότητες εξυπηρετούν, τη στιγμή, μάλιστα, που
ο κόσμος της εργασίας δέχεται απανωτά χτυπήματα και
χρειάζεται ενότητα για να μπορέσει να δημιουργήσει προϋποθέσεις αντεπίθεσης.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους συναδέλφους
την όποια δυναμική τους να την αφιερώσουν για την ανατροπή της βαρβαρότητας που έχει μετατρέψει σε κόλαση τη ζωή μας και όχι σε ανούσιες αντιπαραθέσεις.
Τέλος, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., απαιτεί από την πολιτική
ηγεσία του Υπ. Παιδείας την εφαρμογή της σχετικής
Νομοθεσίας και για τους αιρετούς των ΑΠΥΣΠΕ και
των ΠΥΣΠΕ όλης της χώρας.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Εισηγητική έκθεση προς τη Βουλή του Ν. 1566/1985
Ζ’ Υπηρεσιακά και γνωμοδοτικά όργανα
«... Στο κεφάλαιο αυτό (άρθρα 21 και 22) αναφέρονται τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, καθώς και τα λοιπά γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα που συνιστώνται για την πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Στο άρθρο 21 ορίζεται ότι τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης
και πειθαρχικού δικαίου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, κρίνονται κατά κανόνα από περιφερειακά υπηρεσιακά και
πειθαρχικά συμβούλια. Κατ’ εξαίρεση, τα θέματα που απαιτούν ενότητα κρίσης, κρίνονται από κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια. Στα
συμβούλια αυτά, κεντρικά ή περιφερειακά, εκτός από τα υπη-

ρεσιακά μέλη, μετέχουν και αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, στους οποίους για τη νομιμότητα της σύνθεσης των
συμβουλίων, απονέμεται ο βαθμός που κατέχει το πρώτο, μετά τον πρόεδρο, τακτικό μέλος του συμβουλίου, εφόσον βεβαίως ο αιρετός εκπρόσωπος δεν κατέχει το βαθμό αυτό.
Με το άρθρο 22 συνιστώνται τρία γνωμοδοτικά συμβούλια στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το συμβούλιο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το συμβούλιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το συμβούλιο ειδικής αγωγής, ο χαρακτήρας και ο ρόλος των οποίων έχει αναλυθεί στο γενικό μέρος της έκθεσης...»

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ανακοίνωση για τη θεατρική αγωγή στην Π.Ε.
Αθήνα 17/1/2012
Προς
1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Πανελλήνιο Επιστημονικό Σύλλογο Θεατρολόγων
3. Μ.Μ.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. συναντήθηκε τη Δευτέρα 16/1/2012
με αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων. Αφορμή αποτέλεσε έγγραφο του
Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα «Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του επιστημονικού πεδίου Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης», όπου αναφέρεται ότι θα διδάσκονται μόνο τα μαθήματα της Μουσικής και των Εικαστικών τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Δηλαδή το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής συρρικνώνεται πλέον στα Δημοτικά Σχολεία παρά το γεγονός ότι όχι μόνο εξυπηρετεί μορφωτικές ανάγκες αλλά και οι εντυπώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών για τη μέχρι τώρα προσφορά του,
ήταν πολύ θετικές.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στηρίζει την παράσταση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 στο ΥΠΕΠΘ και στην οποία θα παρευρεθεί και αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και ταυτόχρονα καλεί
τους εκπαιδευτικούς να δώσουν δυναμικά το παρόν.

Ζητάμε:
• Την προσθήκη του μαθήματος του Θεάτρου ως διακριτού γνωστικού αντικειμένου για την θεματική «Πολιτισμός»
στη πρόταση Α’ για το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
• Τη σύσταση κλάδου ΠΕ 32 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την δημιουργία οργανικών θέσεων.
• Άμεσο διορισμό των εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής που εργάζονται ήδη στα σχολεία μας. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Αθήνα 5/10/2011
Προς:
1. Την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου
2.Την Υφυπουργό Παιδείας κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου
ΚΟΙΝ:
1. Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κ. Αλεβίζο Γιώργο
2.Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κυρία Υπουργέ
Κυρία Υφυπουργέ
Ένα χρόνο μετά την απόφαση της Διυπουργικής
Επιτροπής, ο διαγωνισμός για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή δεν «ξεπαγώνει» από το
Υπουργείο Εσωτερικών, με άμεσο κίνδυνο να χαθούν
οι πιστώσεις. Το αίτημα της Δ.Ο.Ε. για μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή, όχι μόνο δε βρίσκει ανταπόκριση αλλά και ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ δεν πραγματοποιείται και ας είχαν εγκριθεί τα χρήματα! Καταδικάζει το
Υπουργείο λοιπόν τους συναδέλφους αποφοίτους των
Π.Τ.Ε.Α, να εργάζονται μόνο ως αναπληρωτές, πέρα από τη
δεκαετία που ήδη διανύουν.
Ταυτόχρονα, στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής
Αγωγής διαπιστώνονται σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν καταγγελίες στη ΔΟΕ που αφορούν μεταπτυχιακούς
τίτλους Ειδικής Αγωγής, που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Το αποτέλεσμα της «εισβολής των μεταπτυχιακών» είναι
πως η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, κάθε χρόνο, θα βρίσκεται σε κατώτερες θέσεις στον πίνακα αναπληρωτών, αφού στην Ειδική Αγωγή, όποιος αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο μπαίνει
πρώτος στον πίνακα και ας έχει μηδενική προϋπηρεσία (δηλαδή ξεπερνά στον πίνακα ανθρώπους που έχουν από 10
έως 80 μήνες προϋπηρεσία!!). Πρόκειται για μια άδικη
διάταξη του νόμου της Ειδικής Αγωγής 3699/2008 που
πρέπει ν’ αλλάξει.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ ζητά άμεσα να πραγματοποιηθεί ο
διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του
Υπουργείου και να δοθούν στη δημοσιότητα όλοι οι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών στην Ειδική Αγωγή.
Κυρία Υπουργέ
Κυρία Υφυπουργέ
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έγκαιρα και με την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς είχε καταγράψει, σε περισσότερα από χίλια, τα λειτουργικά κενά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ( ειδικά σχολεία και
Τμήματα Ένταξης).
Μετά το διορισμό των αναπληρωτών συναδέλφων ΠΕ71
και ΠΕ61, παραμένουν ακόμα εκατοντάδες λειτουργικά κενά του ειδικού και βοηθητικού προσωπικού με αποτέλε-

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Ε ΓΓΡΑΦΑ
Δ.Ο.Ε.

σμα πολλά Τ.Ε. να παραμένουν κλειστά και ειδικά σχολεία να υπολειτουργούν. Η κατάσταση αυτή όπως και το
κλείσιμο του ειδικού σχολείου Κωφών της Αθήνας αποδεικνύουν ότι:
Οι περικοπές στο χώρο της παιδείας υποβαθμίζουν
την παρεχόμενη ποιότητα εκπαίδευσης και ταυτόχρονα
καταργούν θεμελιώδη δικαιώματα ισότητας των πολιτών.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει χρόνος για
πειράματα. Υπάρχει μια κρίσιμη ηλικία ανάπτυξης δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της οποίας η εκπαιδευτική
παρέμβαση οφείλει να είναι σταθερή, δομημένη και να
εφαρμόζεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει αυτά τα γεγονότα που άπτονται και της παιδαγωγικής διαδικασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων και απαιτεί από το Υπουργείο Παιδείας:
• Να μείνει ο χώρος της παιδείας εκτός των μνημονίων και των περικοπών. Η κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών και η στελέχωση των ΣΜΕΑΕ με όλες
τις απαιτούμενες ειδικότητες (εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό) και η
πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής για την παράλληλη στήριξη, είναι το ελάχιστο δείγμα πολιτισμού
και σεβασμού στα άτομα με αναπηρία.
• Οποιαδήποτε σκέψη για υποβάθμιση ή κλείσιμο
Σ.Μ.Ε.Α.Ε είναι εγκληματική.
• Οι συνάδελφοι που εργάζονται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε προασπίζουν εκτός από τα εργασιακά δικαιώματά τους και τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία.
Κυρία Υπουργέ
Κυρία Υφυπουργέ
Η οικονομική κρίση και οι περικοπές που ανακοινώνονται έχουν πλήξει και την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των
ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν εξαιρεί τα άτομα με αναπηρία από την

Ψήφισμα

επιβολή αλλεπάλληλων φορολογικών επιβαρύνσεων αλλά
προχωράει και σε σημαντικές μειώσεις στα ποσά επιχορηγήσεων προς τους προνοιακούς υποστηρικτικούς φορείς
των ατόμων με βαριές αναπηρίες με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην ουσιαστική κατάργησή τους.
Η ανεργία χτυπάει την πόρτα των ατόμων με αναπηρία
και τις οικογένειές τους σε πολλαπλάσιο βαθμό από το γενικό πληθυσμό της χώρας. Παρ΄ όλα αυτά τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη των οικογενειών τους δεν έχουν εξαιρεθεί από το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, παρ ότι
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, μόνο ένα μέλος της οικογένειας εργάζεται.
Με αφορμή τα παραπάνω το ΔΣ της ΔΟΕ αποφάσισε :
• Να συνταχθεί στο πλευρό του ελληνικού αναπηρικού
κινήματος και να κάνει σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι τα
άτομα με αναπηρία δεν είναι παθητικοί δέκτες καταστάσεων και δεν μπορούν να πληρώσουν την κρίση για την οποία δεν ευθύνεται κανένας εργαζόμενος.
• Καλεί την κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια και
την προστασία των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους και όχι να τους επιβάλλει περαιτέρω βάρη.
Ο αγώνας για αξιοπρέπεια,
ενάντια στην περιθωριοποίηση, τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισμό θα συνεχιστεί μέχρι εσχάτων.
Η Ειδική Αγωγή είναι αναπόσπαστο
κομμάτι της εκπαίδευσης.
Η υποβάθμιση της παρεχόμενης Ειδικής Αγωγής
μας αφορά όλους.
Απαιτούμε Δημόσια και Δωρεάν Ειδική Αγωγή
για όλα τα άτομα με αναπηρία.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους εργαζόμενους
της εκτυπωτικής 3Ε
Αθήνα 17/1/2012

Προς
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Εργαζόμενους Εκτυπωτικής 3Ε
Το Δ.Σ.της ΔΟΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους της εκτυπωτικής 3 Ε, εταιρείας εκτύπωσης εντύπων και σχολικών βιβλίων. Η εν λόγω εταιρεία έχει αναλάβει την εκτύπωση 35 τίτλων βιβλίων δημοτικού και γυμνασίου. Από αυτούς τους τίτλους δεν έχει παραδώσει τους 13,
με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην τα έχουν στα χέρια τους.
Ο εργοδότης της συγκεκριμένης επιχείρησης (Αναστά-

σιος Γιαννακόπουλος), χρησιμοποιώντας τους αντεργατικούς νόμους που ψήφισαν τα τελευταία δύο χρόνια οι κυβερνήσεις και εφαρμόζοντας πλήρως τις επιταγές της Ε.Ε.
και του ΔΝΤ για απολύσεις, μειώσεις μισθών, ελαστική και
ανασφάλιστη εργασία, εργασία εκ περιτροπής, άφησε τους
εργαζόμενους απλήρωτους 6 μήνες και προχώρησε σε εκβιαστικές απολύσεις. Όταν οι εργαζόμενοι διεκδίκησαν
την ακύρωση των απολύσεων και την καταβολή των δεδουλευμένων, εκείνος έκλεισε το εργοστάσιο, έκοψε το
ρεύμα κι εξαφανίστηκε.
Προηγουμένως, φρόντισε να εκχωρήσει το ποσόν των
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600.000 ευρώ που χρωστάει ο οργανισμός σχολικών βιβλίων στην επιχείρηση, στους εμπόρους χάρτου.
Ο εργοδότης δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για τα χρέη
του απέναντι στους εργαζόμενους, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και ένα μήνα κλεισμένοι στο εργοστάσιο, περιφρουρώντας τα δικαιώματά τους. Οι εργαζόμενοι έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας και έχουν κινήσει ασφαλιστικά
μέτρα ενάντια στην εργοδοτική επίθεση, ενώ περιφρουρούν σε 24ωρη βάρδια το εργοστάσιο. Πέρασαν τις γιορτές των Χριστουγέννων εκεί, ενώ δεν έχουν πληρωθεί για
6 μήνες και δεν τους έχει καταβληθεί το δώρο.
Από την άλλη μεριά, ο οργανισμός σχολικών βιβλίων και
το Υπουργείο Παιδείας δείχνουν να μην τους αφορά το γεγονός ότι αυτά τα βιβλία θα έπρεπε να βρίσκονται ήδη
στα σχολεία. Το υπουργείο παιδείας και η κυβέρνηση όχι μόνο αδιαφορούν για τη μη έγκυρη παράδοση των
βιβλίων αλλά αφήνουν και τον εργοδότη ασύδοτο με αποτέλεσμα και τα βιβλία να μην εκτυπώνει και να στρέ-

φεται εναντίον των εργαζομένων. Να επισημάνουμε ότι
οι 13 τίτλοι σχολικών βιβλίων δημοτικού και γυμνασίου που
περιμένουν να τυπωθούν ή να βιβλιοδετηθούν στο κτίριο
της 3 Ε αφορούν όλους τους μαθητές της χώρας. Όσο η επιχείρηση παραμένει κλειστή, με ευθύνη του εργοδότη, αυτά τα βιβλία δεν θα φτάσουν σε κανένα σχολείο.
Δηλώνουμε την συμπαράστασή μας και κυρίως την ταξική μας αλληλεγγύη απέναντι στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της 3 Ε.
Απαιτούμε με κοινό αγώνα:
Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων
Την ολοκλήρωση της εκτύπωσης των σχολικών βιβλίων
Να μην προχωρήσει σε κλείσιμο της εταιρείας και την απόλυση των εργαζομένων.
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ
ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ
Από τη Δ.Ο.Ε.

μην υπογράψει κανείς συνάδελφος
Ανακοίνωση να
αναπληρωτής ΕΣΠΑ νέες συμβάσεις εργασίας
Αθήνα 17/1/2012
Προς:
1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2.ΜΜΕ
Με αφορμή διαμαρτυρίες συναδέλφων αναπληρωτών
ΕΣΠΑ από όλη την Ελλάδα για κάλεσμα από τις Διευθύνσεις Π.Ε. προκειμένου να υπογράψουν νέες συμβάσεις εργασίας το Δ.Σ. της ΔΟΕ καλεί :
• τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες αναπλη-

ρωτές ΕΣΠΑ να μην υπογράφουν καμιά νέα σύμβαση εργασίας
• Το Υπουργείο Παιδείας – επιτέλους – να κατανοήσει
ότι έχει οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς σε οικονομική εξαθλίωση, με το νέο μισθολόγιο – φτωχολόγιο,
με τραγικές συνέπειες για τους ίδιους και την εκπαίδευση και να τηρήσει τις συμβάσεις που υπέγραψαν
οι συνάδελφοι αναπληρωτές ΕΣΠΑ.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Παναττική στάση εργασίας 17 Γενάρη 2012
Αθήνα 11/1/2012
Προς: Τους Συλλόγους Π.Ε. Λεκανοπεδίου
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στηρίζοντας τον αγώνα των απεργών Χαλυβουργών και τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων που έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη 17 του Γενάρη 2012 κηρύσσει 2ωρη στάση εργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του Λεκανοπεδίου στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται
την ίδια ημέρα.
Οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι μπορούν να κηρύξουν επιπλέον στάση εργασίας για τη διευκόλυνση των συναδέλφων.
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ.
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ, ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
OΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ
Από τη Δ.Ο.Ε.
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Ψήφισμα να μην περάσει η απόλυση του Νίκου Βουρδουμπά
Αθήνα 21/12/2011
Προς
1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Η διοίκηση της Ελληνογερμανικής Σχολής στην Παλλήνη προχώρησε στην απόλυση του συναδέλφου δασκάλου
Νίκου Βουρδουμπά, συνδικαλιστή στο χώρο της ιδιωτικής
εκπαίδευσης.
Η απόλυση έγινε λίγες μέρες μετά τη Γενική απεργία της
ης
1 του Δεκέμβρη 2011 στην οποία ο συνάδελφος απήργη-

σε και μετά την άρνησή του να υπογράψει την εφαρμογή
του νέου μισθολογίου, που οι σχολάρχες προσπαθούν να
επιβάλουν και στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς πριν καν
ψηφιστεί αντίστοιχος νόμος.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τα μέλη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατολικής Αττικής να απορρίψουν την πρόταση της εργοδοσίας
για την απόλυση του συναδέλφου και απαιτεί την άμεση επαναπρόσληψη και επάνοδο στα καθήκοντά του.
Καμία εφεδρεία – απόλυση συναδέλφου, σε δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα.
Από τη Δ.Ο.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
για το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσπρωτίας
Αθήνα 8/12/2011
Προς: Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κοιν: 1. Ο.Λ.Μ.Ε. - 2. Μ.Μ.Ε.
Σε μια περίοδο που οι ζωές των εργαζομένων έχουν
ριχτεί στον Καιάδα της ανέχειας και της εξαθλίωσης και
επιχειρείται η επαναφορά σε λογικές εργασιακού μεσαίωνα, είναι απαράδεκτο στελέχη εκπαίδευσης, προερχόμενα μάλιστα από τον κλάδο, να ρίχνουν νερό στο μύλο
όσων επεξεργάζονται τέτοια απαράδεκτα σενάρια.
Οι προτάσεις του Διευθυντή Δ.Ε. Ν. Θεσπρωτίας εί-

ναι επικίνδυνες, απαράδεκτες, αντισυναδελφικές, ανιστόρητες αλλά και επιστημονικά και παιδαγωγικά ατεκμηρίωτες και βρίσκουν αντίθετο το σύνολο του κλάδου.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει όλες εκείνες τις λογικές που, ηθελημένα ή άθελα, ανοίγουν ζητήματα, λειτουργώντας ως προάγγελοι νέων αντιδραστικών και αντιεκπαιδευτικών μέτρων.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΑΠΟΦΑΣΗ
Για συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ την
1η Δεκεμβρίου 2011
Αθήνα 23/11/2011
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
ΚΟΙΝ: Μ.Μ.Ε.
Το ΔΣ της ΔΟΕ, αφού έλαβε υπόψη:
• Τα μηνύματα που έστειλαν με τη συμμετοχή
τους στην 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 1920/10/2011, οι εκπαιδευτικοί της βάσης

• Την άσχημη κατάσταση στα σχολεία, με τα εκατοντάδες κενά, τις ελλείψεις βιβλίων, τις σχολικές
επιτροπές χωρίς χρήματα για τις λειτουργικές τους
δαπάνες και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς απλήρωτους για 2 μήνες.
• Τις σχεδιαζόμένες απολύσεις 30.000 εργαζομένων στον ευρύτερο και το στενό Δημόσιο Τομέα, μέσα
από τον αντεργατικό θεσμό της εργασιακής εφεδρείας.
• Τη νέα οριζόντια αφαίμαξη των εισοδημάτων, α-
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κόμα και για όσους ζουν κάτω από το επίσημο όριο της
φτώχειας, όπως είναι οι άνεργοι. Εκεί οδηγεί η καθιέρωση του αφορολογήτου ορίου στα 5.000 ευρώ, από τον
Ιανουάριο του 2011.
• Τη νέα δραματική μείωση των μισθών των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά (20% - 40%), που οδηγεί στη
φτώχεια τους εργαζομένους. Υπενθυμίσουμε ότι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι έχουν ήδη χάσει έως και 40% των αποδοχών τους.
• Τη νέα μείωση κατά 20% για κύριες συντάξεις άνω των 1.200 ευρώ, καθώς και οριζόντια περικοπή των συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ (κατά 40%), σε δικαιούχους ηλικίας κάτω των 55 ετών. Οι δραματικές αυτές μειώσεις, ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, αγγίζουν χιλιάδες
εργαζόμενες με ανήλικα παιδιά, τρίτεκνες και πολύτεκνες
οικογένειες που καλούνται πλέον να ζήσουν με «συντάξεις- φιλοδώρημα».
• Τη νέα δραματική μείωση του εφάπαξ (τουλάχιστον κατά 20% και αναδρομική ισχύ), γεγονός που αποτελεί «αρπαγή» των εισφορών που κατέβαλλαν οι εργαζόμενοι για 35 -και πλέον- συνεχή χρόνια υπηρεσίας.
Θεωρεί ότι η ανάγκη συστράτευσης των δυνάμεων της εργασίας είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η αναγκαιότητα συγκρότησης ενός πανεκπαιδευτικού –
πανυπαλληλικού - πανεργατικού μετώπου είναι μονόδρομος. Ο κόσμος της εργασίας οφείλει να δώσει
την απάντηση μέσα από τους καθημερινούς αγώνες
του.
Το ΔΣ της ΔΟΕ με διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων, το πλαίσιο που αποφάσισε η 80η ΓΣ του κλάδου, απαιτεί:
• Άμεση κατάργηση του μνημονίου του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και του Ν.4024.
• Ενιαίο μισθολόγιο που θα αναβαθμίζει οικονομικά τον εκπαιδευτικό και θα αντιμετωπίζει ισότιμα εργαζομένους των ίδιων προσόντων. Καμιά μείωση μισθών. Να επιστραφούν ο 13ος και ο 14ος μισθός καθώς
και οι απώλειες από τις περικοπές της διετίας 2010-2011.
• 1.400€ καθαρά στο νεοδιόριστο εκπαιδευτικό.
• Δαπάνες για την Παιδεία στο 5% του Α.Ε.Π.
• 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
• Προσλήψεις αναπληρωτών για κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία
• Όχι στην κατάργηση των Διδασκαλείων και της Μετεκπαίδευσης
• Εισαγωγική επιμόρφωση πριν την έναρξη των μα-



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

θημάτων, πρόγραμμα επιμόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς
• Διορισμούς στην Ειδική Αγωγή, άμεσα - Ενιαίο Πλαίσιο υπηρεσιακών μεταβολών στην Ειδική Αγωγή ίδιο με
αυτό που ισχύει και για τη γενική
• Δίχρονη προσχολική Αγωγή
• Δημιουργία πολυθέσιων Νηπιαγωγείων - Σύσταση
θέσης Διευθύντριας
• Να μετακινούνται εντός ΠΥΣΠΕ κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων της Π.Ε. και μετά να
διατίθενται και να τοποθετούνται από τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
• Ολοήμερο Σχολείο για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα
αν εργάζονται και οι δυο γονείς. Ανάκληση των εγκυκλίων
του Υπ. Παιδείας.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αποφάσισε:
1. Να συμμετάσχει την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου,
στις 13:30 στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ έξω από το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Βασ. Σοφίας 15). Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας κηρύσσει δίωρη Στάση Εργασίας.
2. Τη συμμετοχή του κλάδου στην 24ωρη Γενική
Απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η
ΓΣΕΕστις 1 Δεκεμβρίου 2011 για το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, αντιδρώντας στη «μνημονιακή» πολιτική της νέας κυβέρνησης και στο νέο «μνημονιακό»
προϋπολογισμό, που επιτείνει τη λεηλασία των εισοδημάτων των εργαζομένων και των συνταξιούχων.

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,
Τα μεγάλα προβλήματα πρέπει να αποτελέσουν την
αφετηρία μεγάλων αγώνων και όχι αιτίες αδυναμίας αντίδρασης. Αν η απογοήτευση και η μη συμμετοχή γίνουν κυρίαρχες λογικές, είναι απόλυτα βέβαιο πως
θα ακολουθήσουν και άλλα νέα, ακόμη χειρότερα μέτρα.
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2011
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ
ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΣΕ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
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Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Ε ΓΓΡΑΦΑ
Δ.Ο.Ε.

Ανακοίνωση Πολυτεχνείο 2011
Αθήνα 14/11/2011
Τριάντα οχτώ
χρόνια μετά τη μεγαλειώδη εξέγερση
των φοιτητών, τα
μηνύματα του Πολυτεχνείου όχι απλά
παραμένουν επίκαιρα αλλά αποτελούν
και σύγχρονα αιτήματα της ελληνικής
κοινωνίας, η οποία
δοκιμάζεται από τα
απίστευτα άδικα οικονομικά μέτρα που έχουν εξοντώσει
τον κόσμο της εργασίας.
Η ιδιότυπη οικονομική κατοχή που έχουν επιβάλλει τα
μνημόνια, το ΔΝΤ και η Ε.Ε. στον ελληνικό λαό, με τη συνενοχή των Κυβερνήσεων που υλοποιούν τις πολιτικές
τους, μπορεί να ανατραπεί μόνο με μαζικούς κοινωνικούς
πανεργατικούς αγώνες, οι οποίοι θα έχουν άμεση αναφορά και συσχέτιση με τα αιτήματα της εθνικής ανεξαρτησίας
και της λαϊκής κυριαρχίας.
Το Πολυτεχνείο αποκτά τις δύσκολες αυτές ώρες μια
ξεχωριστή διάσταση, δεν είναι μια απλή επέτειος. Είναι μια
ιστορία γραμμένη στις καρδιές και τη σκέψη μας, ένα σταθερό σημείο αναφοράς του αγώνα για δημοκρατία, ένα διαχρονικό σύμβολο.
Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τι-

μούν τους ήρωες του
Πολυτεχνείου που έκαναν πράξη τα μεγάλα ιδανικά, που απέδειξαν πως η βαθιά πίστη στη δημοκρατία
και την εθνική ανεξαρτησία, μπορεί να ανατρέψει κάθε μορφής
τυραννία.
Καλύτερη τιμή στο
Νοέμβρη είναι σήμερα
η πάλη για τα δικαιώματα των εργαζομένων, η πάλη για υλοποίηση του διαχρονικού συνθήματος «ΨΩΜΙ- ΠΑΙΔΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».
Ας κατέβουμε λοιπόν όλοι στους δρόμους.
Ας διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν.
Ας ανατρέψουμε τις επικίνδυνες αντιλαϊκές πολιτικές
Ας θυμηθούμε εκείνους τους νέους, ας μιμηθούμε το
παράδειγμά τους.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΠΟΥ
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ
O ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Ε.

Πληρωμή αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Αθήνα 14/11/2011
Προς:
1. Το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
2. Διευθύνσεις Π.Ε.
Κοιν:
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του
προς το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο δεν είναι σε θέση
να εκπληρώσει ούτε τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του απέναντι στους εργαζόμενους. Αν και πέρασαν δυο μήνες
από την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αυτοί δεν
έχουν λάβει ακόμη το μισθό τους με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης, αδυνατώ-

ντας να καλύψουν ακόμα και βασικές ανάγκες τους (ενοίκιο, θέρμανση, φαγητό, κλπ.).
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τα στελέχη Διοίκησης της
Εκπαίδευσης να πάψουν να επικαλούνται γραφειοκρατικά εμπόδια και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να καταβληθούν άμεσα
τα δεδουλευμένα στους συναδέλφους μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα υπάρξει δυναμική αντίδραση του κλάδου με κάλεσμα των απλήρωτων συναδέλφων να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
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Ψήφισμα για τους απεργούς της Ελληνικής Χαλυβουργίας
Αθήνα 14/11/2011
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει ομόφωνα τη συμπαράστασή του στο δίκαιο αγώνα των εργατών της Ελληνικής Χαλυβουργίας Α.Ε., οι οποίοι απεργούν για τρίτη εβδομάδα ενάντια στις απολύσεις και στην προσπάθεια κατάργησης
των Συλλογικών Συμβάσεων.
Είναι αντικειμενική διαπίστωση ότι οι εργαζόμενοι δεχόμαστε μια ανελέητη επίθεση από την Ε.Ε. και τις κυβερ-

νήσεις για να σωθούν τα κέρδη των μονοπωλίων και το καπιταλιστικό σύστημα. Σε αυτή τη λαίλαπα έχουμε χρέος να
αντισταθούμε.
Ζητάμε να παρθούν πίσω οι απολύσεις και ταυτόχρονα
παλεύουμε για να ανατραπούν όλες οι αντεργατικές – αντικοινωνικές πολιτικές που εξοντώνουν τους εργαζόμενους.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Ανακοίνωση για την άσκηση δίωξης εις βάρος συναδέλφου
Αθήνα 2/11/2011
Προς
Το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κ. Σωτηρίου
Κοιν:
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταδικάζει την άσκηση δίωξης από
το 2ο Γραφείο Π.Ε. της Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής κατά του συναδέλφου Κ. Τουλγαρίδη.
Ο συνάδελφος κλήθηκε σε απολογία για «απείθεια», «αναξιοπρεπή διαγωγή υπαλλήλου εντός υπηρεσίας» και «άσκηση αδικαιολόγητης κριτικής των πράξεων της προϊστάμενης αρχής». Η απλή ανάγνωση του «κατηγορητηρίου»
παραπέμπει σε άλλες εποχές και επιστρέφει την εκπαίδευ-

ση δεκαετίες πίσω.
Είναι αδιανόητο να διώκεται συνάδελφος, μέλος του Δ.Σ.
Συλλόγου, επειδή ζήτησε ενημέρωση από το Διευθυντή του
σχολείου για υπηρεσιακά θέματα και για ζητήματα που αφορούσαν τα δικαιώματα του Συλλόγου διδασκόντων.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί να σταματήσει άμεσα κάθε
δίωξη εις βάρος του συναδέλφου. Εκπρόσωπος του Δ.Σ.
θα παραβρεθεί στην παράσταση διαμαρτυρίας στο 2ο Γραφείο Π.Ε. Ανατολικής Αττικής που θα πραγματοποιήσει ο
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Κ. Σωτηρίου».
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Ανακοίνωση
Για τα επιμορφωτικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών των πιλοτικών Σχολείων
Αθήνα 1/11/2011
Προς: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
ΚΟΙΝ: ΜΜΕ
Με αφορμή την εκπόνηση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων από το υπουργείο Παιδείας, για τα πιλοτικά ολοήμερα σχολεία, διαπιστώνουμε για μια ακόμα φορά, ότι
γίνεται προσπάθεια από την πλευρά του υπουργείου να καταστρατηγηθούν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
Η απόφαση για πραγματοποίηση επιμορφωτικών
σεμιναρίων των εκπαιδευτικών των πιλοτικών Σχολείων, εκτός του εργασιακού ωραρίου (Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή) και χωρίς οικονομική α-
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ποζημίωση για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν,
όταν μάλιστα η χρηματοδότηση είναι από το ΕΣΠΑ και υπάρχει πρόβλεψη μόνο για αποζημίωση όσων συμμετέχουν
στις συγγραφικές ομάδες, είναι τουλάχιστον προκλητική,
ιδιαίτερα τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε.
Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής οι συνάδελφοι στα συγκεκριμένα πιλοτικά σχολεία δεν είχαν καμία απολύτως ενημέρωση, δείχνει την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται και το συγκεκριμένο εγχείρημα.
Το ΔΣ της ΔΟΕ καλεί:
• Το Υπουργείο Παιδείας να σταθεί επιτέλους στο ύψος
των περιστάσεων και να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της εκπαίδευσης με σοβαρότητα αλλά και με τον απαιτούμενο
σεβασμό των λειτουργών της
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• Τους συλλόγους εκπαιδευτικών να ενημερώσουν τους
συναδέλφους και οι σχολικές μονάδες που έχουν επιλεγεί
για την παραπάνω διαδικασία να συγκαλέσουν άμεσα συλλόγους διδασκόντων και να μη δεχτούν καμιά καταστρατήγηση του εργασιακού τους ωραρίου (ενημέρωση απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα)

• Τους συναδέλφους να μην υποκύψουν σε πιέσεις που
τυχόν θα τους γίνουν και να ενημερώνουν άμεσα τα μέλη
των τοπικών Δ.Σ.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Να σταματήσει η δίωξη των εκπαιδευτικών του 20ου Δ.Σ. Καλλιθέας
Αθήνα 1/11/2011
Προς
1. Σύλλογο εκπαιδευτικών Π.Ε Καλλιθέας – Μοσχάτου
2.Εκπαιδευτικούς του 20ου Δ.Σ. Καλλιθέας
3. Γονείς μαθητού του 20ου Δ.Σ. Καλλιθέας
Κοιν: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, αφού
ενημερώθηκε από το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καλλιθέας Μοσχάτου σχετικά με τις μηνύσεις που έχουν κατατεθεί, εις βάρος των συναδέλφων του 20ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας, Ιωάννη Κουφόπουλου, Θεοδώρας Μάνεση και Ουρανίας Τσάμη, ομόφωνα, δηλώνει τα εξής:
• Τα ζητήματα που ανακύπτουν στα σχολεία, πρέπει να
αντιμετωπίζονται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής κοινότητας
και όχι στα δικαστήρια. Η λειτουργία του σχολείου δε ρυθμίζεται με μηνύσεις και διώξεις.
• Υπερασπίζεται την παιδαγωγική ελευθερία, το δικαίωμα των εκπαιδευτικών να διαχειρίζονται παιδαγωγικά τα ζητήματα του σχολείου με κριτήριο τη διαφύλαξη του παιδαγωγικού κλίματος και την άρση φαινομένων προκαταλήψεων και βίας. Είναι απαράδεκτο οι εκπαιδευτικοί να είναι

αναγκασμένοι να εγκαταλείπουν τους μαθητές και τα σχολεία τους, προσερχόμενοι στα δικαστήρια, για να αποκρούσουν τη σωρεία των αστήρικτων και αβάσιμων μηνύσεων που κατατίθενται εις βάρος τους.
• Θεωρεί ότι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των ζητημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινή ζωή του σχολείου είναι ο γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
κοινότητας.
Καλούμε τους Γονείς να ανακαλέσουν τις μηνύσεις
εις βάρος των εκπαιδευτικών του 20ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας και να επιλέξουν το δρόμο της δημιουργικής διαλεκτικής σύνθεσης.
Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας προσφέρει πλήρη συνδικαλιστική, νομική και ηθική στήριξη
στους διωκόμενους συναδέλφους του 20ου ΔΣ Καλλιθέας.
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα παραστεί στο δικαστήριο προκειμένου να καταδειχτεί η απόλυτη στήριξη
και αλληλεγγύη του.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Ψήφισμα
για τη δολοφονική επίθεση εναντίον της συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ
στο Σύνταγμα
Αθήνα 21/10/2011
Το ΔΣ της ΔΟΕ χαιρετίζει τις εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζόμενους που συμμετείχαν στη 48ωρη απεργία
και στις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Ο λαός μας, με τη
μαζική συμμετοχή στην απεργία και στη διαδήλωση, έστειλε περήφανη, εργατική, ταξική απάντηση στην κυβέρνηση,
στην Τρόικα, στην πλουτοκρατία.
Ταυτόχρονα, το ΔΣ της ΔΟΕ καταγγέλλει την οργανωμένη, δολοφονική επίθεση εναντίον της διαδήλωσης του
ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα, που ήταν και επίθεση σε όλους τους

εργαζόμενους που μετείχαν στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο
στις 20/10/11, από παρακρατικούς μηχανισμούς, που κρύβονται κάτω από την «κουκούλα»,στους οποίους συνυπάρχουν
αναρχοφασιστοειδή, ακροδεξιοί, χούλιγκανς από τους συνδέσμους των ποδοσφαιρικών ομάδων.
Δεν τα κατάφεραν! Απωθήθηκαν από την περιφρούρηση της διαδήλωσης, παρά το γεγονός ότι εκτόξευσαν εναντίον της μολότοφ, πέτρες και μάρμαρα, χειροβομβίδες
κρότου-λάμψης, δακρυγόνα, δηλαδή όπλα που έχουν στα
χέρια τους οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του κράτους!
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Πρόκειται για οργανωμένη δολοφονική επίθεση που
στόχο έχει να φοβίσει τους εργαζόμενους να σκύψουν το
κεφάλι και να δεχτούν τον εργασιακό μεσαίωνα που θέλουν να τους επιβάλουν κυβέρνηση, ΕΕ, πλουτοκρατία.
Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ο επικίνδυνος, προβοκατόρικος ρόλος των κουκουλοφόρων στο κίνημα. Το
θέμα δεν έχει να κάνει με ορισμένα νέα παιδιά που παρασύρονται μέσα στην «κουκούλα». Το θέμα έχει να κάνει με
την οργανωμένη δράση παρακρατικών μηχανισμών, με σκοπό το τσάκισμα του εργατικού-λαϊκού κινήματος. Μέσα
τους δραστηριοποιούνται, υπηρεσίες και ασφαλίτες, έτοιμοι
για κάθε προβοκάτσια και αποπροσανατολισμό.
Η περιφρούρηση του εργατικού κινήματος μας α-

φορά όλους! Αποτελεί υποχρέωση κάθε συνδικάτου,
κάθε Ομοσπονδίας, κάθε πολιτικής και συνδικαλιστικής
δύναμης να καταδικάσει τον προβοκατόρικο ρόλο της
«κουκούλας». Κάθε δύναμη κρίνεται από την στάση που
κρατάει στο ζήτημα αυτό.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του
στην οικογένεια του νεκρού οικοδόμου συνδικαλιστή
του ΠΑΜΕ Δημήτρη Κοτζαρίδη που έπεσε στον αγώνα για το δίκιο της τάξης του. Ταυτόχρονα εκφράζει τη
συμπαράστασή του στους πάνω από 80 τραυματίες διαδηλωτές του ΠΑΜΕ που χτυπήθηκαν κατά την ώρα της διαδήλωσης.
Από τη Δ.Ο.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 18/10/11
Προς:
Μ.Μ.Ε.
Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
Ε.Λ.Μ.Ε.

Μόνη λύση είναι η άμεση ανατροπή αυτής της πολιτικής,
κυβέρνησης και τρόικας.
Θα είμαστε τις επόμενες μέρες στους δρόμους μαζί με
όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
για να απαιτήσουμε να φύγουν τώρα κυβέρνηση και τρόικα.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 18/10/2011 συμβολικός αποκλεισμός του Υπουργείου Παιδείας από τα Διοικητικά Συμβούλια Δ.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε., εκπαιδευτικούς των Ε.Λ.Μ.Ε.
και των πρωτοβάθμιων συλλόγων καθώς και εργαζόμενους
στο Υπουργείο Παιδείας.
Με την κίνησή μας αυτή διαμαρτυρηθήκαμε για την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας αλλά και της κυβέρνησης
που διαλύει τη δημόσια εκπαίδευση και φτωχοποιεί τους
εκπαιδευτικούς.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ –
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΗ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
Προσυγκεντρώσεις ΟΛΜΕ /ΔΟΕ:
Τετάρτη 19/10/2011 10.30π.μ. Πολυτεχνείο
Πέμπτη 20/10/2011 11π.μ. Ερμού Σύνταγμα
Συνεχίζουμε μέχρι την ανατροπή
Δ.Ο.Ε. - Ο.Λ.Μ.Ε.

Διοργάνωση σεμιναρίων σε μη εργάσιμες ημέρες
Αθήνα 14/10/2011
Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων, για συμμετοχή
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τους σε σεμινάρια που διοργανώνονται, εκτός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δηλώνει για άλλη μια φορά τα εξής:
• Οι Σχολικοί Σύμβουλοι, εφόσον πράγματι έχουν ως
στόχο την ουσιαστική επιμόρφωση των συναδέλφων, μπο-
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ρούν να πραγματοποιούν τα σεμινάρια σε εργάσιμες
ημέρες και ώρες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ώστε να μην παραβιάζονται τα εργασιακά δικαιώματα των
εκπαιδευτικών.
• Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποχρεωμένοι σε καμία περίπτωση να παρακολουθούν σεμινάρια που

πραγματοποιούνται, εκτός του εργασιακού τους ωραρίου.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Μείωση κατά 20% της συνδρομής προς τη Δ.Ο.Ε. για τη
συνδικαλιστική χρονιά 2011-2012
Αθήνα 13/10/2011
Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Συνάδελφοι,
1. Σας ενημερώνουμε ότι η συνδρομή των συναδέλφων
προς τη Δ.Ο.Ε., με απόφαση της 80ης Γ.Σ., για τη συνδικαλιστική χρονιά 2011-2012 μειώθηκε κατά 20%. Συγκεκριμένα η συνδρομή κατά μέλος που πρέπει να αποδοθεί στη
Δ.Ο.Ε. από 34 ευρώ μειώθηκε στα 27 ευρώ. Η συνδρομή
για τους Συλλόγους του εξωτερικού προς τη Δ.Ο.Ε. ανέρχεται στα 32 ευρώ.
2. Όσον αφορά τη συνδρομή των ωρομισθίων προς τη
Δ.Ο.Ε., αυτή διαμορφώνεται στα 10 ευρώ. Οι Σύλλογοι πρέπει να στείλουν στη ΔΟΕ ειδικές καταστάσεις συνδρομής
για τους ωρομίσθιους.
3. Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρέωση των μελών του κάθε Συλλόγου γίνεται από το λογιστήριο της Δ.Ο.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. ζ του καταστατικού της. Όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο, οι Σύλλογοι πρέπει
να αποστείλουν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2011 καταστάσεις μελών ανά σχολείο και στη συνέχεια να γνω-

στοποιούν στη Δ.Ο.Ε. κάθε νέα εγγραφή ή διαγραφή. Σε
περίπτωση που δεν αποσταλούν καταστάσεις εντός της
προθεσμίας, η νέα χρέωση θα γίνει με βάση τον προηγούμενο αριθμό μελών.
4. Σας παρακαλούμε, να καταθέσετε όσο το δυνατόν συντομότερα και όχι πέραν της 31ης/12/2011, το ποσό των οφειλομένων συνδρομών (τουλάχιστον κατά το
½) στους παρακάτω λογαριασμούς της Δ.Ο.Ε.:
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος: αρ. λογ. 017-01-005548-96
Alpha Bank: αρ.λογ. 120-002101-040191
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζεται στους συναδέλφους
Ταμίες των Συλλόγων, ότι πρέπει να αποστέλλονται
στη Δ.Ο.Ε., μέσω FAX, αντίγραφα των αποδείξεων κατάθεσης των συνδρομών, στα οποία να αναγράφεται
οπωσδήποτε η ονομασία του Συλλόγου. (FAX Δ.Ο.Ε.:
210.3238981, 210.3312760).
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Κατάταξη των αναπληρωτών στο νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο με
βάση την προϋπηρεσία
Αθήνα 25/1/2012
Προς
1. Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
2. Την Υπουργό Παιδείας
κ. Άννα Διαμαντοπούλου
Κιν:
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Κύριε Υπουργέ,
Κυρία Υπουργέ,
Η εφαρμογή του νέου μισθολόγιου – βαθμολόγιου πέρα από τη μετατροπή του μισθού των εκπαιδευτικών σε

προνοιακό επίδομα, δημιουργεί και μια σειρά μεγάλων αδικιών εις βάρος τους.
Η ένταξη των αναπληρωτών στον εισαγωγικό βαθμό,
χωρίς να τους αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία, είναι απαράδεκτο γεγονός, που συρρικνώνει ακόμα περισσότερο το
μισθό εξαθλίωσης που εισπράττουν.
Ζητάμε, άμεσα, την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου προς τους εκκαθαριστές αποδοχών, η οποία θα
ξεκαθαρίζει, πως η κατάταξη των αναπληρωτών γίνεται
με βάση τα χρόνια υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο
28 παρ.1 του Ν.4024/2011.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
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Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2012
Αθήνα 26/1/2012
Προς
Την Υπουργό Παιδείας
κ. Άννα Διαμαντοπούλου
Κοιν:
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κυρία Υπουργέ,
Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν την
προηγούμενη χρονιά ήταν υπερβολικά μικρός και σε καμιά
περίπτωση δεν ανταποκρινόταν στις πραγματικές ανάγκες
των εκπαιδευτικών περιοχών (ΠΥΣΠΕ) της χώρας. Οι αιτίες
που δημιούργησαν αυτή την κατάσταση ήταν:
α) Η επιμονή των υπηρεσιών του Υπουργείου στην
πραγματοποίηση μεταθέσεων μόνο στα οργανικά κενά που
υπήρχαν το Μάρτιο του 2011.
β) Η άρνηση του Υπουργείου να προβλέψει τον αριθμό
των συνταξιοδοτήσεων του καλοκαιριού παρά την κατάθεση δήλωσης πρόθεσης για συνταξιοδότηση από τους εκπαιδευτικούς.
Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2011

να υπάρχουν εκατοντάδες οργανικά κενά σε πολλές περιοχές τα οποία καλύφθηκαν με αποσπάσεις ή πρόσληψη
αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μάλιστα μετά την έναρξη
του σχολικού έτους.
Κυρία Υπουργέ,
Με αφορμή την επικείμενη έναρξη διαδικασίας πραγματοποίησης των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών για τη
σχολική χρονιά 2012-2013, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά να υπάρξει πρόβλεψη από τις υπηρεσίες σας, για τις κενές θέσεις που θα προκύψουν λόγω συνταξιοδοτήσεων, ώστε
αυτές να δοθούν στο σύστημα και να καλυφθούν άμεσα με μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς.
Η οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει την ελληνική
κοινωνία καθώς και τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, είναι ένας ακόμη λόγος που επιβάλλει την υλοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος, καθώς θα απαλλάξει από επιπλέον δυσβάστακτα έξοδα πολλούς συναδέλφους μας.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Ανακοίνωση για την «κατάργηση» της ιατρικής περίθαλψης
Αθήνα 26/1/2012
Προς
1.Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Tα αντιλαϊκά – αντικοινωνικά μέτρα της Κυβέρνησης και
της Τρόικας δεν έχουν σταματημό, στερώντας ακόμη και τα
πλέον αυτονόητα, όπως το κοινωνικό κράτος και τη δωρεάν υγειονομική περίθαλψη.
Στις μειώσεις μισθών, τη μείωση του αφορολόγητου, τα
χαράτσια που μας έχουν εξοντώσει, προστίθεται και το ζήτημα της ουσιαστικής “κατάργησης” της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.
Η ενοποίηση από τις αρχές του χρόνου των ασφαλιστικών Οργανισμών που παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους εργαζόμενους (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και
ΟΓΑ), έχει κυριολεκτικά διαλύσει και τις ελάχιστες δυνατότητες που υπήρχαν για αξιοπρεπή αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουμε.
Οι συμβεβλημένοι με το νέο Οργανισμό (ΕΟΠΥΥ) γιατροί, όλων των ειδικοτήτων, πανελλαδικά, δεν ξεπερνούν
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τις 5.000, αριθμός που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να
καλύψει τα εκατομμύρια ασφαλισμένους του Οργανισμού.
Σε πολλούς νομούς της Ελλάδας, υπάρχει μόνο ένας γιατρός συγκεκριμένης ειδικότητας προκειμένου να καλύψει
τις δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους της περιοχής του.
Ο κάθε συμβεβλημένος γιατρός έχει μέγιστο αριθμό επισκέψεων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, μέχρι 10 την ημέρα
ή 50 την εβδομάδα. Με τη συμπλήρωση του αριθμού αυτού,
δεν του επιτρέπεται να «μπει» στο σύστημα και έτσι ο ασθενής πρέπει να πληρώσει. Επίσης, επίσκεψη σε μη συμβεβλημένους γιατρούς δεν καλύπτεται από τον Οργανισμό
και πρέπει και πάλι ο ασθενής να πληρώσει. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στη χορήγηση φαρμάκων, καθώς οι μη
συμβεβλημένοι γιατροί, δεν έχουν τη δυνατότητα συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Η κατάσταση, όπως διαμορφώνεται μετά την ενοποίηση των ασφαλιστικών οργανισμών αντί να βελτιώσει, επιδεινώνει περαιτέρω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
εργαζόμενοι καθώς έρχεται να προσθέσει προβλήματα
στην ήδη ανεπαρκή περίθαλψη σε τομείς της υγείας όπως
η οδοντιατρική. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν φέρει σε πλήρη
απόγνωση τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες οι οποίοι είναι απολύτως «εξαρ-
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τημένοι» από το σύστημα υγείας.
Όλοι εμείς, που έχουμε υποστεί την πιο βάρβαρη επίθεση στις αποδοχές μας, εξακολουθούμε να καταβάλλουμε ανελλιπώς τις εισφορές μας για υπηρεσίες που ουσιαστικά δεν μας παρέχονται. Σε μια σύγχρονη κοινωνία, η πιο
απάνθρωπη πολιτική, είναι αυτή που στερεί από τους εργαζόμενους το αγαθό της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την ανάδειξη του θέματος αποφάσισε την πραγματοποίηση πανελλαδικής (πλην
Αττικής) 2ωρης στάσης εργασίας, την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012, ώρα 12:00-14:00. Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί συμβολική κατάληψη στα κατά τόπους
γραφεία του ΕΟΠΥΥ. Τα Δ.Σ. των Συλλόγων της χώρας, μπορούν για οργανωτικούς λόγους να εξαγγείλουν

επιπλέον στάσεις εργασίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους, να συμμετέχουν.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας προκειμένου να παρουσιαστούν όλες οι παράμετροι του προβλήματος και να απαιτηθούν αμέσως
λύσεις. Για τους εκπαιδευτικούς του Λεκανοπεδίου, η
στάση θα ορισθεί την ημέρα συνάντησης με τον
Υπουργό.
Απαιτούμε το αυτονόητο. Δωρεάν ιατρική κάλυψη
για όλους τους εργαζόμενους. Να δώσουμε όλοι δυναμικό παρόν στη στάση και τη συμβολική κατάληψη των
γραφείων του ΕΟΠΥΥ.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Κατάργηση της «ποινής» των 2 ετών διαγραφής από τους πίνακες
των αναπληρωτών
Αθήνα 31/1/2012
Προς
Την Υπουργό Παιδείας
κ. Άννα Διαμαντοπούλου
Κoιν:
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Κυρία Υπουργέ,
Στο άρθρο 59 παρ.17 του Ν.3966/11 μεταξύ άλλων, προβλέπεται διετής ποινή αποκλεισμού των αναπληρωτών
συναδέλφων μας, από τους πίνακες, εφόσον δεν αναλά-

βουν υπηρεσία, εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση της
πρόσληψή τους.
Σε μια εποχή που η ανεργία καλπάζει, η οικονομική εξαθλίωση μαστίζει τους εργαζόμενους και η εφαρμογή του νέου μισθολόγιου – βαθμολόγιου μετατρέπει τους
μισθούς των εκπαιδευτικών σε προνοιακό επίδομα, η διάταξη αυτή είναι ανεδαφική και τιμωρητική και γι’ αυτό το
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά, άμεσα, την κατάργησή της.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Ανακοίνωση για συγχωνεύσεις
Αθήνα 31/1/2012
Προς
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με αφορμή την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (10112/Δ4 – 30-1-2012) με θέμα «Μεταβολές
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012 -2013» και αφού έλαβε
υπόψη του:
Τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας, στη συνάντηση με
το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στις 22/12/2011, ότι δε θα υπάρξει νέος
κύκλος συγχωνεύσεων – καταργήσεων σχολείων για το
σχολικό έτος 2012-2013.
Τις δυσμενείς διαπιστώσεις, για την εκπαίδευση και τους
εκπαιδευτικούς, των συγχωνεύσεων την προηγούμενης

χρονιάς.
Δηλώνει κατηγορηματικά ότι δε θα ανεχτεί, σε καμιά περίπτωση, ένα νέο κύκλο συγχωνεύσεων – καταργήσεων σχολικών μονάδων και οργανικών θέσεων.
Μια τέτοια εξέλιξη, κατ’ εντολήν των πολιτικών που επιβάλουν τα μνημόνια και οι πολιτικές των περικοπών, θα έρθει
να συσσωρεύσει επιπλέον προβλήματα στην ποιότητα του
παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Δηλώνουμε ότι θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του
θέματος και θα προχωρήσουμε σε δυναμική αντίδραση εάν διαπιστώσουμε δυσμενή για τη Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση εξέλιξη.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
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Μπαλάγκας Γιάννης
Ειδικός συνεργάτης Δ.Ο.Ε.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Με αφορμή απορίες και ερωτήματα συναδέλφων, που προέκυψαν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα που έλαβαν, σχετικά με τη
διαμόρφωση των βασικών μισθών του νέου μισθολογίου και τις ασφαλιστικές εισφορές- κρατήσεις που καταβάλλονται, διευκρινίζουμε τα εξής:
Η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων έγινε σύμφωνα
με το άρθρο 28 του ν. 4024/2011 με βάση το συνολικό χρόνο
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
Ειδικότερα, υπάλληλος Π.Ε κατηγορίας, ο οποίος κατέχει τον ελάχιστο χρόνο ετών που απαιτούνται για την ένταξή του στον οικείο βαθμό, κατατάσσεται μισθολογικά στο βασικό μισθό του βαθμού αυτού. Όταν έχει χρόνο μεγαλύτερο από τον ελάχιστο χρόνο
που απαιτείται για την ένταξή του στον οικείο βαθμό εξελίσσεται
στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού ανά διετία για τους
βαθμούς Ε-Δ-Γ και ανά τριετία για τους βαθμούς Β και Α.
Παράδειγμα: Εκπαιδευτικός με 19,5 έτη υπηρεσίας κατατάσσεται στο Γ Βαθμό. Στο Γ Βαθμό κατατάσσονται όσοι έχουν από 15
έτη υπηρεσίας και μία ημέρα ως ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο. Δεδομένου ότι έχει 4,5 έτη επιπλέον χρόνο από τον ελάχιστο που απαιτείται, θα καταταγεί στο Μ.Κ. 2 του βαθμού αυτού.
Μετά την ανωτέρω βαθμολογική κατάταξη τυχόν πλεονάζων
χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης σύμφωνα
με την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η ανωτέρω εγκύκλιος δεν διευκρινίζει ούτε πότε θα γίνουν
αυτές οι βαθμολογικές προαγωγές μετά την κατάταξη ούτε
πώς θα γίνουν ούτε πώς θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες
ποσοστώσεις με το ισχύον μέχρι τώρα σύστημα βαθμολογικών
προαγωγών που συνέδεε το βαθμό με τα έτη υπηρεσίας.
Για όλα αυτά τα ερωτήματα για την προαγωγή των υπαλλήλων
μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς η εγκύκλιος παραπέμπει σε αναλυτικές οδηγίες που θα δοθούν εγκαίρως με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο της υπηρεσίας.
Ως προς τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, μετά την ένταξη στο Μ.Κ του βαθμού στο οποίο κατατάχτηκαν με βάση τα
χρόνια υπηρεσίας, ο νόμος 4024/2011, άρθρο 1 εδάφιο 2, προέβλεπε ότι τυχόν πλεονάζων χρόνος στο ΜΚ δεν λαμβάνονταν υπόψη
για τη μισθολογική εξέλιξη στο επόμενο Μ.Κ.
Με τροπολογία που κατατέθηκε στο άρθρο 34 παρ. 3 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών “Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015” η διάταξη αυτή καταργείται
και επομένως ο πλεονάζων χρόνος στο Μ.Κ. θα προσμετράται.
Πολλοί συνάδελφοι παίρνοντας στα χέρια τους τα εκκαθαριστικά σημειώματα δεν είδαν το βασικό μισθό του βαθμού
στον οποίο κατατάχτηκαν με βάση τα χρόνια υπηρεσίας. Αυτό συνέβη διότι η παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 ρυθμίζει τη διαφορά των αποδοχών που προκαλούνται λόγω εφαρμογής των διατάξεων του νέου μισθολογίου.
Ειδικότερα:
Α. Εφόσον με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου προκληθεί
αύξηση στις αποδοχές του (κάτι που θα συμβεί σε ελάχιστες πε-
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ριπτώσεις) σε σχέση με τις αποδοχές που έπαιρνε στις 31-10-2011,
η αύξηση αυτή χορηγείται ως εξής:
α) Εάν η αύξηση είναι μέχρι 50 €, καταβάλλεται άμεσα με την
έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου από 1-11-2011. Στην περίπτωση
αυτή θα εμφανιστεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα ο νέος βασικός
μισθός του βαθμού στον οποίο κατατάχτηκε.
π.χ εκπαιδευτικός με 28 έτη υπηρεσίας την 1-11-2011 κατατάσσεται στο Β΄ Βαθμό και στο Μ.Κ 2 του βαθμού αυτού με βασικό
μισθό 1983 €
Ο ανωτέρω εκπαιδευτικός είχε στις 31-10-2011 με το παλιό μισθολόγιο το Μ.Κ 4 με τις παρακάτω αποδοχές:
1546 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ
+50 Επίδ. Εξομ= =1969,15 €
(Το ΤΕΑΔΥ εργοδότη δεν αλλοιώνει τη διαφορά γιατί προστίθεται το
ίδιο ποσό και με το παλιό και με το νέο μισθολόγιο και γι αυτό δεν αναφέρεται)
Διαφορά 1983 -1969,15=14,85 €
Επειδή η αύξηση αυτή είναι κάτω από 50 € θα τη λάβει άμεσα
και στο εκκαθαριστικό σημείωμα θα εμφανιστεί Β.Μ. 1983 €
β) Εάν η αύξηση είναι μεγαλύτερη από 50 € και μέχρι τα 100 €
καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών.
Π.χ. : εκπαιδευτικός με 21,5 χρόνια υπηρεσίας κατατάσσεται την
1-11-2011 στο Β΄ Βαθμό με Β.Μ 1906 €
Στις 31-10-2011 ο ανωτέρω εκπαιδευτικός είχε το Μ.Κ 7 και είχε
τις παρακάτω αποδοχές:
1425 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ
+50 Επίδ. Εξομ =1848,15 €
Αύξηση 1906-1848,15 =57,85 €
Επειδή η αύξηση αυτή είναι πάνω από 50 €, θα δοθεί ισόποσα
σε 2 έτη. Το ήμισυ της αύξησης (57,85 :2)=28,93 θα δοθεί από 1-112011, και το άλλο ήμισυ από 1-11-2012.
Συνεπώς από 1-11-2011 έως 31-10-2012 ο Β.Μ θα διαμορφωθεί:
1906 – 28,93 =1877,07 € και από 1-11-2012 και εφεξής
1877,07+28,93 =1906 €
γ) ) Εάν η αύξηση είναι μεγαλύτερη των 100 € καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα 3 ετών.
Π.χ. : Εάν ο ανωτέρω εκπαιδευτικός της περίπτωσης β΄ με 21,5
έτη υπηρεσίας την 1-11-2011 ελάμβανε και το επίδομα του διευθυντή,
οι αποδοχές του θα ήταν
Β.Μ 1906 + 300 Επίδομα Διευθυντή =2206 €
Οι αποδοχές του στις 31-10-2011 ήταν
1425 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ
+50 Επίδ. Εξομ +235,59 Επίδομα Διευθυντή =2083,74 €
Αύξηση 2206 – 2083,74 =122,26 €
Επειδή η αύξηση αυτή είναι πάνω από 100 €, θα δοθεί ισόποσα σε 3 έτη ως εξής:
122,26 :3 =40,75 € η κάθε δόση και επομένως ο Β.Μ θα διαμορφωθεί ως εξής
1906 - 81,50 =1824,50 € από 1-11-2011
1824,75 + 40,75= 1865,25 € από 1-11-2012
1865,25 +40,75 =1906 € από 1-11-2013. Δηλ. νέος του Β.Μ θα εμφανιστεί την τρίτη χρονιά.
Β. Εφόσον με τις νέες διατάξεις προκληθεί μείωση στις αποδο-
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χές του υπαλλήλου (κάτι που συμβαίνει στη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών), η μείωση αυτή γίνεται ως εξής:
Εάν η μείωση είναι μέχρι 25% των αποδοχών που ελάμβανε ο
εκπαιδευτικός στις 31-10-2011, η μείωση αυτή γίνεται άμεσα από 1-112011.
Π.χ. : εκπαιδευτικός με 8 έτη υπηρεσίας, την 1-11-2011 κατατάσσεται στον Ε΄ Βαθμό και στο Μ.Κ 2 του βαθμού με Β.Μ 1250 €
Στις 31-10-2011 είχε το Μ.Κ 14 και οι αποδοχές του ήταν με το
παλιό μισθολόγιο
1144 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ
+50 Επίδ. Εξομ =1567,15 €
Μείωση με το νέο μισθολόγιο
1250 -1567,15 = -317,15 €
Επειδή η μείωση αυτή είναι κάτω από το 25% των αποδοχών
που είχε στις 31-10-2011 (1567,15 χ 25% =391,88), θα γίνει άμεσα από
1-11-2011
Εάν η μείωση είναι μεγαλύτερη από το 25% των αποδοχών που
ελάμβανε στις 31-10-2011, αυτή κατανέμεται ως εξής:
α) 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβανε στις 31-10-2011
από 1-11-2011
β) Η υπερβάλλουσα μείωση κατανέμεται ισόποσα σε χρονικό
διάστημα 2 ετών από 1-11-2012 και εφεξής.
Π.χ.: Εάν ο ανωτέρω εκπαιδευτικός με τα 8 έτη υπηρεσίας έπαιρνε και το Επίδομα Ειδικής Αγωγής (157,85€), το οποίο δεν παίρνει με το νέο μισθολόγιο, οι αποδοχές του στις 31-10-2011 ήταν:
1144 Β.Μ +288,14 Εξωδ. Επίδομα + 85,01 Επίδ. Διδ/κής Προετ
+50 Επίδ. Εξομ +157,85 Επίδομα Ειδικής Αγωγής =1725€
Μείωση 1250 – 1725 = -475 €
Επειδή η μείωση αυτή είναι μεγαλύτερη από το 25% των αποδοχών που είχε στις 31-10-2011 (1725 χ 25% =431,25), η υπερβάλλουσα μείωση θα κατανεμηθεί ισόποσα σε 2 έτη δηλ 475-431,25=
43,75 και 43,75 : 2 =21,88 €
Επομένως ο Β.Μ θα διαμορφωθεί ως εξής:
1725 – 431,25=1293,75 € από 1-11-2011
1293,75 – 21,88 = 1271,87 € από 1-11-2012
1271,87 – 21,87 = 1250 € από 1-11-2013

Ασφαλιστικές εισφορές- κρατήσεις
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν.4024/2011 η σύνταξη των προσώπων που εντάσσονται στο νέο μισθολόγιο εξακολουθεί να υπολογίζεται μέχρι την 31-12-2015 με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί
στις 31-10-2011
Όταν λέμε συντάξιμες αποδοχές εννοούμε τις μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων γίνονται κρατήσεις για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια. Κατά συνέπεια και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31-10-2011.
Ο νόμος προβλέπει ότι και η υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει
να υπολογίζεται με τις αποδοχές του παλιού μισθολογίου αλλά η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών τις υπολογίζει με βάση τις
αποδοχές του νέου μισθολογίου.
Οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου υπολογίζονται
διαφορετικά για τους παλιούς ασφαλισμένους και διαφορετικά για τους νέους ασφαλισμένους.

Α. ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
(όσοι έχουν ασφαλιστεί πριν την 1-1-1993)
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤ.

6,67% επί του Β.Μ +140,80 € + Επίδομα Θέσης
του παλιού μισθολογίου (π.μ.)
Μ.Τ.Π.Υ.
4% επί του Β.Μ +140,80 € + Επίδομα Θέσης του
π.μ.
1% επί των υπόλοιπων αποδοχών του π.μ.
Τ.Ε.Α.Δ.Υ
3% επί του Β.Μ του π.μ. για τον ασφαλισμένο και
3% από τον εργοδότη
2% επί των υπόλοιπων αποδοχών του π.μ. πλην
Κινήτρου Απόδοσης
Τ.Π.Δ.Υ
4% επί του Β.Μ του π.μ..
1% Ειδική Εισφορά επί όλων των αποδοχών του
νέου μισθολογίου
ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. άρθρο 38 ν.3986/2011 2% επί όλων των αποδοχών του ν.μ.
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. άρθρο 29 ν.3986/2011 (από 1-1-2012)
1% για ετήσιο καθαρό εισόδημα από 12001-20000 και
2% για εισόδημα από 20001-50000
ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘ. 2,55% επί όλων των αποδοχών του νέου μισθολογίου
( Στα εκκαθαριστικά σημειώματα εμφανίζεται στις αποδοχές ως έσοδο
από τον εργοδότη για υγειονομική περίθαλψη ποσό που είναι 5,10% επί
όλων των αποδοχών του ν.μ. και ως κράτηση για υγειονομική περίθαλψη
ποσό που είναι 7,65% επί όλων των αποδοχών του Ν.Μ. Στην πραγματικότητα ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με ποσό που είναι 2,55% επί όλων
των αποδοχών του νέου μισθολογίου.)
ΦΟΡΟΣ. Με βάση την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική κλίμακα
Β. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
(όσοι έχουν ασφαλιστεί μετά την 1-1-1993)
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ:

6,67% επί όλων των αποδοχών του π.μ.
πλην Κινήτρου Απόδοσης + 140,80 €
Μ.Τ.Π.Υ.
4% επί του Β.Μ +140,80 € + Επίδομα Θέσης π.μ.
1% επί των υπόλοιπων αποδοχών του π.μ.
Τ.Ε.Α.Δ.Υ
3% επί όλων των αποδοχών του π.μ. πλην
Κινήτρου Απόδοσης και
3% επί του Β.Μ του π.μ. από τον εργοδότη
Τ.Π.Δ.Υ
4% επί όλων των αποδοχών του π.μ. πλην
Κινήτρου Απόδοσης
1% Ειδική Εισφορά επί όλων των αποδοχών
του νέου μισθολογίου
ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ.
άρθρ.38 ν.3986/2011
2% επί όλων των αποδοχών του νέου μισθολογίου
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. άρθρ 29 ν.3986/2011 (από 1-1-2012)
1% για ετήσιο καθαρό εισόδημα από 1200120000 και
2% για εισόδημα από 20001-50000
ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘ.
2,55% επί όλων των αποδοχών του νέου
μισθολογίου.
ΦΟΡΟΣ.
Με βάση την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική κλίμακα
Αθήνα 1 του Φλεβάρη 2012

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ε ΓΓΡΑΦΑ
Δ.Ο.Ε.

Νέα απεργιακή κινητοποίηση 10/2/2012
τριήμερο αγωνιστικών κινητοποιήσεων 10-11-12/2/2012
Αθήνα 9/2/2012
Προς
1.Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2.Μ.Μ.Ε.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σας καλεί να πάρετε μαζικά μέρος
στην αυριανή (10/2/2012) απεργιακή κινητοποίηση που
κήρυξαν εκτάκτως ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ, λόγω της ψήφισης των
μέτρων που αποφάσισαν ΤΡΟΪΚΑ και ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, σε
βάρος των εργαζομένων του Δημόσιου και του Ιδιωτικού
τομέα (απολύσεις στο Δημόσιο, μείωση συντάξεων, μείωση κατώτατου μισθού, κλπ.).

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 11:00 Π.Μ. ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
• ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 5:00 Μ.Μ. ΕΞΩ
ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΚΑΛΕΣΜΑ
ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Αθήνα 6/2/2012
Προς
1. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
2.Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
3. Μ.Μ.Ε.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ, καλεί τους εκπαιδευτικούς της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας να συμμετέχουν δυναμικά και μαχητικά στην 24ωρη Γενική
Απεργία αύριο Τρίτη, 7 του Φλεβάρη 2012, για να μη περάσουν τα νέα μέτρα που αποφάσισαν ΤΡΟΪΚΑ και
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, σε βάρος των εργαζομένων του Δημόσιου
και του Ιδιωτικού τομέα (απολύσεις στο Δημόσιο, μείωση
συντάξεων, μείωση κατώτατου μισθού, κλπ.).
Ταυτόχρονα καλεί την ΑΔΕΔΥ να προχωρήσει σε ά-

μεση κλιμάκωση των κινητοποιήσεωνμέσα από ένα
πρόγραμμα αγωνιστικής συνεννόησης, συμπόρευσης και
κοινού αγώνα όλων των εργαζομένων, για την ανατροπή
αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής.
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
Κεντρική απεργιακή συγκέντρωση,
ώρα 11:00 π.μ. στο Σύνταγμα.
Συγκέντρωση ΔΟΕ Φιλελλήνων και Μητροπόλεως.
Από τη ΔΟΕ

24ωρη απεργιακή κινητοποίηση 7/2/2012
Αθήνα 6/2/2012
Προς
1.Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2.Μ.Μ.Ε.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σας καλεί να πάρετε μαζικά μέρος
στην αυριανή (7/2/2012) 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που κήρυξαν εκτάκτως ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ, λόγω των νέων μέτρων που αποφάσισαν ΤΡΟΪΚΑ και ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, σε
βάρος των εργαζομένων του Δημόσιου και του Ιδιωτικού
τομέα (απολύσεις στο Δημόσιο, μείωση συντάξεων, μείωση κατώτατου μισθού, κλπ.).



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
Κεντρική απεργιακή συγκέντρωση,
ώρα 11:00 π.μ. στο Σύνταγμα.
Η προγραμματισμένη για αύριο δίωρη στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΟΠΥΥ θα γίνει σε χρόνο που θα σας ανακοινωθεί.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Ε ΓΓΡΑΦΑ
Δ.Ο.Ε.

Κινητοποιήσεις
Αθήνα 2/2/2012
Προς
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη συνεδρίασή του την 1η Φλεβάρη 2012,
εκτίμησε την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται από:
• Το γεγονός ότι με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου στο
Δημόσιο οι αποδοχές μας μειώνονται από 20% μέχρι 40%
και οι Δημόσιοι Υπάλληλοι οδηγούμαστε στη φτώχεια και την εξαθλίωση.
• Την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι
νέοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προσλαμβάνονται με μισθούς πείνας (630€ μηνιαίως), για να υπηρετήσουν στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της πατρίδας μας, πολλές φορές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους.
• Την κατάσταση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την ενοποίηση των ασφαλιστικών
οργανισμών στον ΕΟΠΥΥ και την περαιτέρω επιδείνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε στις ήδη υποβαθμισμένες έως ανύπαρκτες παροχές στον τομέα της υγείας.
και αποφάσισε:
Με αιχμή του δόρατος όλα τα παραπάνω και χωρίς να απεμπολούμε το σύνολο των αιτημάτων του κλάδου, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί με το διεκδικητικό πλαίσιο που ψηφίστηκε

στην 80η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε., για το προσεχές διάστημα να πραγματοποιήσει τις παρακάτω δράσεις:
• Να κηρύξει 2ωρη στάση εργασίας για τα θέματα περίθαλψης, την Τρίτη 7 του Φλεβάρη 2012 και να πραγματοποιήσει
παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας στη 1:00 το μεσημέρι, μαζί με την ΟΛΜΕ (δείτε σχετική κοινή ανακοίνωση).
• Να απαιτήσει από την ΑΔΕΔΥ να προχωρήσει σε κήρυξη Γενικής Απεργίας Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα μέχρι τις 15
του Φλεβάρη, προκειμένου να διεκδικήσουμε λύσεις για τα οξυμένα προβλήματα.
• Μετά την κινητοποίηση να σταλεί εισήγηση προς τις Γενικές
Συνελεύσεις των Συλλόγων προκειμένου να καθορισθεί η παραπέρα αγωνιστική στάση του κλάδου.
• Να πραγματοποιηθεί Ολομέλεια Προέδρων αμέσως μετά την
ολοκλήρωση των Γενικών Συνελεύσεων.
• Όλη αυτή την περίοδο θα αναληφθούν πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση του συντονισμού όλων των εργαζομένων, για την
από κοινού διεκδίκηση λύσεων στο σύνολο των ζητημάτων που
αντιμετωπίζουμε.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΕΩΝ
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Δ.Ο.Ε. -Ο.Λ.Μ.Ε.

Κινητοποίηση για τη δραματική υποβάθμιση
της υγειονομικής μας περίθαλψης
Αθήνα, 1/2/12.
Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών καθημερινά υποβαθμίζεται. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Νοσοκομείων σε συνδυασμό με τις περικοπές στη χρηματοδότηση του νέου φορέα υγειονομικής περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ οδηγούν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας να βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της κατάρρευσης.
Η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ, ο νέος κανονισμός παροχών
δεν έρχεται να συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών αντίθετα η δημιουργία του κινείται στην κατεύθυνση του περιορισμού των παροχών προς τους πολίτες και της
περικοπής της χρηματοδότησης του κράτους για την υγεία.
Οι περικοπές στη χρηματοδότηση έχουν οδηγήσει σε μια
ιδιότυπη στάση πληρωμών με αποτέλεσμα να καλούνται οι ασφαλισμένοι, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι να πληρώνουν από την τσέπη τους για γιατρούς φάρμακα και παροχές υγείας.
Ο νέος Οργανισμός ξεκινά με ελλείμματα ενώ η χρηματοδότηση με 1,2 δις ευρώ δεν μπορεί να καλύψει ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες για υγειονομική περίθαλψη.

Την ίδια ώρα τα Δημόσια Νοσοκομεία στενάζουν από τις
ελλείψεις και την υποστελέχωση ενώ υπηρεσίες υγείας καθημερινά οδηγούνται στο κλείσιμο.
Για εμάς η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα
και διεκδικούμε το δικαίωμα ο κάθε εργαζόμενος, άνεργος, συνταξιούχος να έχουν δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.
Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς σε συγκέντρωση
διαμαρτυρίας την ΤΡΙΤΗ 7-2-12 στις 13.00΄ στο Υπουργείο
Υγείας στην Αθήνα (Αριστοτέλους 17)
Καλούμε τις ΕΛΜΕ και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
να οργανώσουν ανάλογες διαμαρτυρίες.
Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων
κηρύσσουμε δίωρη στάση εργασίας (12– 2 μ.μ. και 2 –4 μ.μ.).
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
Για το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Νίκος Παπαχρήστος
Θεμιστοκλής Κοτσιφάκης

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Αγγέλων Βήμα



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
Ο χορός του θανάτου

Άλμα

Την Τρίτη στο σουπερμάρκετ
Σεσουάρ για δολοφόνους
Η Θεία κι Εγώ
Fucking games
Με τη βούλα
Θα σε κάνω βασίλισσα
Να ζει κανείς ή να μη ζει

Από Μηχανής
Αποθήκη
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Βασιλάκου

Βικτώρια
Βικτώρια
Γκλόρια
Δανδουλάκη

19.

28.

27.

26.

25.

21.
22.
23.
24.

20.

18.

Χορός Μεταμφιεσμένων

Εθνική Λυρική Σκηνή

Όλοι χορεύουν Βαλς

Κατάδικος μου

Εθνική Λυρική Σκηνή

Διάνα

1.Κόκκινο
2.Γυάλινος κόσμος

Ο πατέρας

Alarme

Δημήτρης Χόρν

Βαφείο

Αττίς

Βαγόνι στα νερά

16.
17.

15.

Απλό Θέατρο

Ιδιωτικές Ζωές
Δεν πληρώνω..Δεν πληρώνω τίποτα
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ

Άλμα – Σκηνή Βʼ
Άλφα
Άνεσις – Σκηνή Ανδρέας Βουτσινάς

12.
13.
14.

11.

Αλκμήνη
Διάφορες παραστάσεις

Διάφορες παραστάσεις
Σλούθ
Ζωή Ποδήλατο
Τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού
Τα κορίτσια με τα μαύρα

Αθηνά
Αθηνών
Ακάδημος
Αλέκος Αλεξανδράκης
Αλίκη

Διάφορες παραστάσεις

Ζητείται δολοφόνος
Grimm
Τέρμα τα γκάζια

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

10.

5.
6.
7.
8.
9.

@Roof
Rabbithole
Rabbithole

4.

1.
2.
3.

ΘΕΑΤΡΟ

Α/Α

17

20

22

25

17
15

15

20

15
22

25 πλατεία
20 άνω θεωρείο

40 πλατεία
30 άνω θεωρείο

15

18

14
12
15
18

15 ευρώ τα δύο άτομα
10 ευρώ το άτομο

15

15

10
18

10 €
10
11

20

15

15
Παρασκευή 10

Φοιτητικό εισιτήριο

18 €
16
17
12
18

10 για όλες τις παραστάσεις

13/δύο άτομα
10
7

ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

20

25
25
18
25

13/άτομο
15
10

ΚΑΝ. ΤΙΜΗ

Η τιμή ισχύει για ομαδικά εισιτήρια

Η τιμή ισχύει για ομαδικά εισιτήρια

Ισχύει μόνο για τις παραστάσεις της Τετάρτης και της
Πέμπτης. Κατά τη διάρκεια των εορτών και για τις
υπόλοιπες ημέρες δεν ισχύει η έκπτωση.

Εκτός βραδινής Σαββάτου και εορτών

Ειδική προσφορά για γκρουπ 12€
Εκτός βραδινής Σαββάτου και εορτών

Ειδική προσφορά για γκρουπ 12€

Η έκπτωση ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη παράσταση

Εκτός βραδινής Σαββάτου και εορτών

Ισχύει μόνο για τις παραστάσεις της Παρασκευής και της
Κυριακής

Η έκπτωση ισχύει για γκρουπ 30 ατόμων και άνω

Ισχύει για τις παραστάσεις της Τετάρτης, Πέμπτης και
Κυριακής. Ειδική προσφορά για γκρουπ 12€

Η τιμή του φοιτητικού εισιτηρίου διαμορφώνεται ανάλογα
με την παράσταση

Εκτός βραδινής Σαββάτου και εορτών

Εκτός από τη βραδινή παράσταση του Σαββάτου
Η έκπτωση ισχύει για γκρουπ 20 ατόμων και πάνω

Αθήνα, Δεκέμβριος 2011

Εκτός για το χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο σόου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΑ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

Ε ΓΓΡΑΦΑ

Δ.Ο.Ε.

1.Το δωμάτιο της Βερόνικα
2.Είμαι χάλια
3.Φαλακρή τραγουδίστρια
Η Γάζα είναι…
Η κακομοίρα της Νάπολι
Απλά περίπλοκος
Ο Αμερικάνος
Γίνε το μωρό μου

Επί κολωνώ – black box
Επί κολωνώ – black box
Θέατρο Τέχνης – Καρόλου Κουν (Υπόγειο)

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Καρέζη

35.
36.
37.

39.

25

Συμπέθεροι από τα τίρανα
Μαράν Αθά
Ράους

Κιβωτός

Μεταξουργείο

Πειραιώς 131

46.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

54.

53.

52.

51.

50.

Τόπος Αλλού

Το τρένο στο Ρουφ

Στοά

Πρόβα

Πορεία

Περίακτοι

49.

48.

Μικρό Παλλάς

Λαμπέτη

47.

45.

Κεφαλληνίας

Διάφορες παραστάσεις

Ένας Όμηρος

20

22

15

Φαύστα

1. La Lupa
2. Χωρίς επιστροφή

20

25

25

22

25

Αμερικάνικος Βούβαλος

Διάφορες παραστάσεις

Γυναίκες στα πρόθυρα
νευρικής κρίσης

Ζείτε παίδες Ελλήνων

22
19

44.

43.

Διάφορες παραστάσεις

17

Ανοιχτό ζευγάρι… εντελώς
ορθάνοιχτο

42.

41.

Κάππα

40.
18

20

15
13,5

17,5

Κάτω από τη γέφυρα

Διάφορες παραστάσεις

La chunga

22

Θέατρο του Νέου Κόσμου

Επί κολωνώ

15

16
21

26, 21, 18

1.Αθώος ή ένοχος
2.Η ζωή της Μπέλλου

38.

34.

Διάφορες παραστάσεις
Ήρωες

Εξʼ αρχής

Εθνικό Θέατρο – Νέα Σκηνη
Εμπορικόν

33.

31.
32.

Διάφορες παραστάσεις

Η Κρητικοπούλα

Εθνικό Θέατρο – Κεντρική Σκηνή

Εθνική Λυρική Σκηνή

30.

29.

Η τιμή ισχύει για ομαδικά εισιτήρια

Εκτός βραδινής Σαββάτου και εορτών
18

10

15

10

12

15

15% έκπτωση
στην αρχική τιμή

Ισχύει μόνο για την παράσταση της Τετάρτης
Ισχύει από Τετάρτη έως Κυριακή εκτός της
παράστασης του Σαββάτου. Επικοινωνήστε με το
ταμείο για έγκαιρες κρατήσεις.
Ισχύει για όλες τις παραστάσεις

Με ποτό

Εκτός βραδινής Σαββάτου και εορτών

Μόνο Κυριακή
18

15

Εκτός από την βραδινή παράσταση του Σαββάτου
και του 15νθήμερου των εορτών

Εκτός βραδινής Σαββάτου και εορτών

Για όλες τις παραστάσεις εκτός Τετάρτης απόγευμα
που είναι 10€

Εκτός βραδινής Σαββάτου

Γενική είσοδο για τις παραστάσεις εκτός από αυτή των 20€
είναι 15€. Την Τετάρτη και Πέμπτη η είσοδος είναι 12€.

Ισχύει για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 21:00
Ισχύει για Παρασκευή στις 23:15 και Κυριακή στις 19:00

Δεν ισχύει για τη βραδινή παράσταση του Σαββάτου και
την απογευματινή παράσταση της Κυριακής

Από 8 άτομα και πάνω στα 2 εισιτήρια το 1 δωρεάν

Εκτός Σαββατοκύριακου και αργιών
Εκτός βραδινής Σαββάτου και εορτών

18

18

19
16

12

13

17

10

17

12
10
15

13,5

10

13
15

16 €
(Τετάρτη απόγευμα, Πέμπτη 13) Εκτός Σαββατοκύριακου και αργιών

22 πλατεία
20 άνω θεωρείο

Ε ΓΓΡΑΦΑ
Δ.Ο.Ε.
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«Ο Τζακ και η φασολιά»
Διάφορες παραστάσεις
Δωδέκατη Νύχτα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

1. Παραμύθια φύτρωσαν στον κήπο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΝΙΡΒΑΝΑ

ΝΑΝΑ

8)

7)

Κινηματογράφοι Odeon

ΑΘΗΝΑΙΟΝ CINEPOLIS (Γλυφάδα)

ΑΘΗΝΑΙΟΝ (Αμπελόκηποι)

ΑΕΛΛΩ

Gazarte

Cine Plex (Πύργος)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

6)

5)

4)

3)

2)

1)

Α/Α

Γ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

7

7

8,5

8,5

7

1€ έκπτωση επί της τιμής
του εισιτηρίου

6,5
8,5 (3D)

6,5
8,5 (3D)

8,5
12 (3D)

8
12 (3D)

8,5

7

9

5
7

ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

10

13

15

18

14

14

ΚΑΝ. ΤΙΜΗ

ΚΑΝ. ΤΙΜΗ
8
10

«Της φωτιάς του ανέμου και του δρόμου
δίχως γυρισμό»

2. Του φεγγαριού η τράτα στων αστεριών τη
στράτα

« Μια γιορτή στου Νουριάν»

Πρόβα

Πορεία

« Η ιστορία του γάτου που έμαθε σʼ ένα
γλάρο να πετάει»

Κάτω από τη γέφυρα

10) Τόπος Αλλού

9)

8)

7)

Τα ζουζούνια έρχονται

Γκλόρια
Εθνικό Θέατρο
Θεμέλιο

Αλίκη

4)
5)
6)

3)

«Τουραντό, η σκληρόκαρδη βασιλοπούλα
της Κίνας»

Πλατς – Μουτς

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Αλέκος Αλεξανδράκης

Ακάδημος

ΘΕΑΤΡΟ

2)

1)

Α/Α

Β. ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Ισχύει και για τις προβολές 3D και για τους
κινηματογράφους odeon σε όλη την Ελλάδα

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Ε.

Με κάθε ενήλικα ένα παιδί δωρεάν

Ειδική τιμή για γκρουπ 8€
Γενική είσοδος για παιδιά και ενήλικες

Η τιμή ισχύει κατʼ άτομο για έναν εκπαιδευτικό
και 2 παιδιά. Το τρίτο παιδί ή άλλος ενήλικας θα
πληρώσει κανονικό εισιτήριο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η έκπτωση ισχύει μόνο για τους εκπαιδευτικούς
και μόνο για τις παραστάσεις της Παρασκευής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

5

8

10

10
10
5

15

7

9

ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ε ΓΓΡΑΦΑ

Δ.Ο.Ε.

Ε ΓΓΡΑΦΑ
Σ ΥΛΛΟΓΩΝ

Βύρωνας 14 Ιανουαρίου 2012
Προς τη ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κύριοι,
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την έμπρακτη συμπαράστασή σας στο βαρύ πένθος μας.
Ο Δημήτρης μας υπήρξε συνδικαλιστής για περισσότερα από τριάντα χρόνια, δηλαδή πέρασε όλη τη σύντομη ζωή
του στον αγώνα για το δίκιο των εργαζομένων και θεωρούσε όλους τους εργαζόμενους ταξικά αδέλφια του.
Η στάση σας -όπως αυτή και χιλιάδων άλλων συναδέλφων-απέδειξε ότι όσα πίστεψε είχαν στέρεες βάσεις, ότι η
εργατική αλληλεγγύη είναι πάντοτε ζωντανή αλλά και κανένας αγώνας δεν μένει χωρίς αποτέλεσμα.
Για όλα αυτά, για μια ακόμη φορά σας ευχαριστούμε.
Η σύζυγος Ελένη Κοτζαρίδου
Οι κόρες του Δέσποινα & Αθανασία Κοτζαρίδου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ/Ν ΣΤ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Πλεονάζων χρόνος σε βαθμό και Μ.Κ.
Νεάπολη, 10-1-2012
Προς: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κοινοποίηση: Μέλη μας στις έδρες τους
Το Δ.Σ του Συλλόγου μας στην τελευταία του συνεδρίαση προβληματίστηκε έντονα για το μη υπολογισμό του
πλεονάζοντος χρόνου για την κατάταξη των εκπαιδευτικών
σε βαθμό και Μ.Κ.
Αποτελεί μια ακόμη καταλήστευση των εργαζομένων
του δημόσιου Τομέα.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
Με ομόφωνη Απόφασή μας σας καλούμε, σε συντονισμό με την ΑΔΕΔΥ ή και χωρίς, να υποβάλλετε δικαστική προσφυγή άμεσα ενάντια στην «κλοπή» του
πλεονάζοντος χρόνου της προϋπηρεσίας μας.
Περιμένουμε τις ενέργειές σας άμεσα.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ Ζ. ΣΒΩΛΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ»

Σε άθλια κατάσταση οι σχολικές μονάδες λόγω της υποχρηματοδότησης
των Σχολικών Επιτροπών
(ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ)
Παλλήνη: 19-1-2012
Με ευθύνη της Κυβέρνησης και των Μνημονιακών περικοπών που εφαρμόζονται, τα σχολεία της περιοχής μας
αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία τους.
Οι μειωμένες κατά 60%, σε σχέση με το 2010, δαπάνες για
τα λειτουργικά έξοδα, δε διασφαλίζουν ούτε στοιχειωδώς
την αξιοπρεπή λειτουργία των σχολείων, τα οποία στερούνται πόρους για βασικές ανάγκες τους. Η κατάσταση γίνεται τραγικότερη ιδιαίτερα τώρα λόγω των αυξημένων αναγκών για θέρμανση.
Επιπλέον της υποχρηματοδότησης γραφειοκρατικές δυ-

σκολίες που προκύπτουν σε περιοχές νέων καλλικρατικών
δήμων, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα συγκροτήσει τις σχολικές επιτροπές, με αποτέλεσμα να μην έχουν προχωρήσει
οι διαγωνισμοί για την προμήθεια πετρελαίου όπως προβλέπονται από την καινούργια νομοθεσία, την υπογραφή
των συμβάσεων των καθαριστριών κτλ. Πολλοί ΟΤΑ της
περιοχής δεν έχουν οργανώσει τις υπηρεσίες τους ώστε
να ανταποκρίνονται στις νέες δομές της τοπικής Αυτοδιοίκησης και έτσι ακόμα και οι κουτσουρεμένες επιχορηγήσεις για τις λειτουργικές δαπάνες δεν μπορούν να φτάσουν
στα σχολεία τα οποία βρίσκονται σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση «στάσης προμηθειών». Επίσης σε αρκετούς Δή-

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ε ΓΓΡΑΦΑ
Σ ΥΛΛΟΓΩΝ
μους (π.χ. Δήμος Μαραθώνα) οι καθαρίστριες εργάζονται χωρίς καν να έχουν υπογράψει ακόμη συμβάσεις
και παραμένουν απλήρωτες εδώ και πέντε μήνες.
Το Δ.Σ. καταγγέλλει την απόφαση των αρμόδιων υπουργείων να παρατείνουν και πάλι τις υφιστάμενες συμβάσεις για τη μεταφορά των μαθητών, μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου, συμβάσεις που είχαν υπογράψει οι νομαρχίες,
ενώ τώρα την αρμοδιότητα την έχουν οι δήμοι, διατηρώντας έτσι τα υπερβολικά υψηλά κόμιστρα των εταιρειών μεταφοράς, εξυπηρετώντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τα
συμφέροντά τους.

Ο πολύπαθος χώρος της Παιδείας έχει ήδη πολλά προβλήματα και δεν μπορεί να αντέξει και νέα που οφείλονται
στην υποχρηματοδότηση της Παιδείας και σε δυσλειτουργίες υπηρεσιών. Καλούμε τους αρμόδιους (κυβέρνηση,
ΟΤΑ) να αντιμετωπίσουν με προσοχή και σοβαρότητα τα
προβλήματα και να δώσουν άμεσα γενναίες λύσεις αυξάνοντας την χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών και
των δαπανών για την εκπαίδευση.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Σεχίδης Σάββας
Καρράς Γιώργος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Κατάργηση ολοήμερων τμημάτων των ολιγοθέσιων δημοτικών
σχολείων
Ρέθυμνο 9/1/2012
Προς:
Υπουργό Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου
Κοινοποίηση:
- Περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης Κρήτης κ. Απόστολο Κλινάκη
- Διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνου
κ. Ευστάθιο Κοντογιάννη
- Όλα τα μέλη του συλλόγου μας
- ΔΟΕ
- ΜΜΕ

Το Δ.Σ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνου με αφορμή επιστολή που μας κοινοποιήθηκε από τους γονείς του δημοτικού σχολείου Πρινέ Ρεθύμνου και από αντίστοιχα
προφορικά αιτήματα γονιών άλλων ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων, αποφάσισε να αναδείξει για άλλη μια
φορά το μείζων πρόβλημα της ουσιαστικής κατάργησης των ολιγοθέσιων ολοήμερων δημοτικών σχολείων.
Η ανάλγητη στάση του υπουργείου απέναντι στην εκπαίδευση φάνηκε για ακόμη μια φορά από την κατάpγηση
των τμημάτων σε σχολεία με μαθητές κάτω 60 και 15 εγγεγραμμένους στο τμήμα. Η υπουργική αυτή απόφαση του
Ιουνίου στερεί σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση που ευαγγελίζεται το «νέο σχολείο». Είναι προφανές ότι με την
τακτική αυτή δημιουργούνται μαθητές, οικογένειες και
σχολεία δύο ταχυτήτων, το οποίο παραβιάζει κατάφορα το σύνταγμα.
Με το κλείσιμο των ολοήμερων τμημάτων έρχεται
να προστεθεί ακόμα ένα πρόβλημα στα ήδη υπάρχοντα των ολιγοθέσιων δημοτικών (υποχρηματοδότηση, υλικοτεχνικός εξοπλισμός, κτιριακές υποδομές, πλήρωση λειτουργικών κενών κ.λ.π). Στο βωμό της εξοικονόμησης οι-
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κονομικών πόρων, με τη μείωση οργανικών θέσεων στερεί
από τους μαθητές της υπαίθρου ένα θεσμό τον οποίο προφανώς έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από τους αντίστοιχους
μαθητές των πόλεων, με αποτέλεσμα να ενισχύει την πεποίθησή μας ότι το ολοήμερο τμήμα λογίζεται ως παιδοφυλακτήριο και όχι ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πόσο μάλλον όταν οι κοινωνικές ανάγκες απαιτούν την ύπαρξη του ολοήμερου δημοτικού
σχολείου στην ύπαιθρο και καλούνται οι γονείς να καλύψουν την ανεπάρκεια της πολιτείας πληρώνοντας οι
ίδιοι, από τους πενιχρούς τους μισθούς, τους εκπαιδευτικούς που απαιτούνται. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη πολιτεία στα πλαίσια της οποίας οι πολίτες
πληρώνουν τους πλέον δυσβάστακτους φόρους, είναι
απαράδεκτο να μην παρέχεται δωρεάν στα παιδιά
τους, τη νέα γενιά, το αγαθό της εκπαίδευσης.
Κατόπιν των παραπάνω ΖΗΤΑΜΕ:
• Την άμεση κατάργηση της υπουργικής απόφασης
που διαβρώνει τις δομές του δημόσιου δωρεάν ολοήμερου δημοτικού σχολείου της υπαίθρου.
• Την άμεση λειτουργία όλων των ολοήμερων δημοτικών σχολείων ανεξαρτήτως αριθμού στο πρωινό πρόγραμμα.
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Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε
ένα πραγματικά δημόσιο, δωρεάν σχολείο
με ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες
για όλα τα παιδιά.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Γιώργος Τρούλης
Κατερίνα Βαρδάκη

Ε ΓΓΡΑΦΑ
Σ ΥΛΛΟΓΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Διαμαρτυρία για τις υγειονομικές καλύψεις μέσω ΕΟΠΥΥ
Δευτέρα 16-01-2012
ΠΡΟΣ:
ΕΟΠΥΥ
κ. Πρόεδρο της Βουλής
Βουλευτή Καστοριάς κ. Ζ. Τζηκαλάγια
Διδασκαλική Ομοσπονδία ΜΜΕ
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εκφράζει την αγανάκτησή
του για την κατάσταση που επικρατεί στις παροχές υγείας
με το νέο ασφαλιστικό φορέα (ΕΟΠΥΥ).
Η Κυβέρνηση συνεχίζοντας με συνέπεια τα αντιλαϊκά
μέτρα πιστή στις προσταγές της τρόικας γονατίζει καθημερινά τον εργαζόμενο στερώντας του ακόμη και τα πλέον αυτονόητα για ένα κοινωνικό κράτος όπως είναι η δωρεάν υγειονομική περίθαλψη.
Παράλληλα με τις μειώσεις μισθών, τη μείωση του αφορολόγητου, τα χαράτσια, καλούμαστε τώρα να πληρώνουμε και τις επισκέψεις στους γιατρούς μας. Οι συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ στο νομό Καστοριάς, μετά από
ένα διάστημα όπου η λίστα άλλαζε καθημερινά με εισερχόμενους και αποχωρούντες, είναι μόλις πέντε, μόλις ένας
παιδίατρος, ένας παθολόγος, δύο καρδιολόγοι, ένας πνευμονολόγος, ούτε ένας γυναικολόγος, ούτε ένας μικροβιο-

λόγος και για όλες τις άλλες ειδικότητες δεν το συζητάμε.
Αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν αυτοί οι γιατροί να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες ασφαλισμένους. Μα υπάρχει το
ΙΚΑ και το νοσοκομείο, φυσικά εκεί πρέπει να προνοήσουμε να κλείσουμε ραντεβού τουλάχιστον ένα μήνα πριν.
Όλοι αναρωτιόμαστε γιατί κάθε μήνα γίνονται τόσες κρατήσεις στο μισθό μας.
Διαμαρτυρόμαστε γι’ αυτήν τη βάρβαρη μεταχείριση από την κυβέρνηση.
Καλούμε τον Πρόεδρο της Βουλής και τον τοπικό
βουλευτή να προβούν σε ενέργειες έτσι ώστε να λυθεί
το σοβαρό αυτό θέμα.
Καλούμε το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας , το Υπουργείο Οικονομικών και τους ιατρικούς
συλλόγους να θέσουν νέες βάσεις στις διαπραγματεύσεις τους έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση στην έλλειψη
συμβεβλημένων γιατρών.
Καλούμε τη Διδασκαλική Ομοσπονδία να πάρει θέση και να στηρίξει το δίκαιο αίτημά μας.
Ζητάμε το αυτονόητο: Δωρεάν Υνειονομική Κάλυψη για όλους τους ασφαλισμένους.
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τάνια Κορμά
Θάλεια Κώστα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ
«ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ»

Καταγγελία των αναπληρωτών ΕΣΠΑ για τη νέα σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου
Μολάοι, 19/1/2012
ΠΡΟΣ: Δ.Ο.Ε
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κων «Γιάννης Ρίτσος», ύστερα από ενημέρωση συναδέλφων αναπληρωτών ΕΣΠΑ, οι οποίοι έχουν υπογράψει σύμβαση ιδιωτικού δικαίου και εργάζονται στην 3η εκπαιδευτική περιφέρεια Λακωνίας, καταγγέλλει ότι από το μήνα Νοέμβριο, οι μηνιαίες τους αποδοχές ήταν μειωμένες σε σχέση με τη σύμβαση που είχαν υπογράψει.
Οι εν λόγω συνάδελφοι, ουδέποτε υπέγραψαν νέα σύμβαση που να προβλέπει νέες μηνιαίες αποδοχές και αναρωτιόμαστε με ποια αιτιολογία μειώθηκαν οι μισθοί τους;

Οι αναπληρωτές ΕΣΠΑ δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό γιατί χρηματοδοτούνται και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Ζητούμε την άμεση διευθέτηση του αιτήματός τους και
να τους επιστραφούν αναδρομικά τα ποσά που τους παρακρατήθηκαν. Καθώς και να ασκηθεί πίεση προς τους διευθυντές εκπαίδευσης ώστε να μη δεχθούν από το υπουργείο Παιδείας νέες συμβάσεις στις οποίες θα υπάρχει
μείωση των μισθών.

Η Πρόεδρος
Παπαδοπούλου Ελισάβετ
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Η Γεν. Γραμματέας
Μουσκεντέρη Μυρτώ
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Ε ΓΓΡΑΦΑ
Σ ΥΛΛΟΓΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
«ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ»

Οι προτάσεις του Συλλόγου «Γιάννης Ρίτσος» για την επαναλειτουργία της
Επιτροπής για τα κριτήρια των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε.
Μολάοι, 19/1/2012
ΠΡΟΣ: Δ.Ο.Ε
Κοινοποίηση προς: 1. Τους αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Π.Ε
Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των συναδέλφων και
συνεξετάζοντας τα με την περσινή εγκύκλιο, το Δ.Σ., όπως
καταγράφηκε στο πρακτικό 1/2012, κατέληξε στις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν τα κριτήρια των αποσπάσεων,
χωρίς να αναιρεί κανένα από τα κριτήρια που εμπεριείχε η
περσινή εγκύκλιος:
1. Με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν θα πρέπει να εξετάζονται κριτήρια που θα αφορούν την οικονομική κατάσταση της οικογένειας του συναδέλφου, π.χ. σε
περιπτώσεις όπου ο/η σύζυγος είναι άνεργος/η (όχι μόνο
οι μακροχρόνιοι άνεργοι), σε περιπτώσεις αγαμίας να εξετάζεται αν ο εκπαιδευτικός είναι το μόνο μέλος της οικο-

γένειάς του το οποίο διατηρεί μόνιμη εργασία, σε περιπτώσεις που ο συνάδελφος είναι δανειολήπτης (π.χ. για δάνειο πρώτης κατοικίας) κλπ.
2. Η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ οργανικής θέσης
και μόνιμης κατοικίας θα πρέπει να μοριοδοτείται αναλόγως.
3. Επιπλέον προτείνουμε σε περιπτώσεις όπου ο συνάδελφος υπηρετεί σε «δυσπρόσιτα» σχολεία, να έχει το δικαίωμα (ανεξαρτήτου διετίας) να ζητά απόσπαση για σοβαρούς ψυχολογικούς ή άλλους λόγους εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.
4. Να μοριοδοτούνται οι αποσπάσεις με τα ίδια μόρια
που μοριοδοτούνται και οι μεταθέσεις.
Η Πρόεδρος
Παπαδοπούλου Ελισάβετ

Η Γεν. Γραμματέας
Μουσκεντέρη Μυρτώ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Ε. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ
ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ - ΚΑΝΕΝΑΣ/ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΣΠΑ ΝΑ
ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Μαρούσι 11-1-2012
Προς: Τα μέλη του Συλλόγου μας
Κοινοποίηση: Δ.Ο.Ε.
Τις τελευταίες μέρες του Νοέμβρη του 2011 έγινε
γνωστό από πολλούς αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ ότι
τους έγινε περικοπή μισθού του Νοέμβρη κατά 20%
από το ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση που υπέγραψαν. Ανεπίσημα τους είπαν πως η περικοπή αφορά την εναρμόνισή τους με το νέο μισθολόγιο.
Αυτό είναι παράνομο, αφού υπάρχει αναφορά συγκεκριμένου ποσού στη σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ
αναπληρωτών ΕΣΠΑ και δημοσίου και οποιαδήποτε παραπάνω κράτηση από αυτές που αναφέρονται δεν στηρίζεται
πουθενά.
Παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοί μας αναπληρωτές ΕΣΠΑ διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την εξέλιξη αυτή (μάλιστα ο Σύλλογός μας προκήρυξε και στάση εργασίας για το θέμα αυτό) καλούνται τώρα από τις
Δ/νσεις Π. Ε. να υπογράψουν νέες συμβάσεις εργασίας,
αποδεχόμενοι τη μείωση των αποδοχών τους.
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Για το θέμα αυτό το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ομόφωνα αποφασίζει:
Καλούμε τους συναδέλφους μας αναπληρωτές
ΕΣΠΑ να μην υπογράψουν καμία νέα σύμβαση με την
οποία θα αποδέχονται την περικοπή των αποδοχών
τους αλλά σε συνεννόηση με το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
και την Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών
να προβαίνουν σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στον
Δ/ντή Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας.
Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ να σταματήσει την πολιτική της κοροϊδίας απέναντι στους συναδέλφους μας αναπληρωτές ΕΣΠΑ.
Καλούμε τη Δ.Ο.Ε. να επιληφθεί άμεσα του θέματος
των συμβάσεων των αναπληρωτών ΕΣΠΑ.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας θα προβεί άμεσα σε παράσταση διαμαρτυρίας στον Δ/ντή Εκπαίδευσης Β’
Αθήνας.
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Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Πολυχρονιάδης Δ.

Ο Γραμματέας
Λαγομιτζής Ν.

Ε ΓΓΡΑΦΑ
Σ ΥΛΛΟΓΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
«Ο ΕΜΜ. ΠΑΠΑΣ»

Αίτημα επαναλειτουργίας αλλά και αναγνώρισης ως μεταπτυχιακού
τίτλου του πτυχίου του Διδασκαλείου
Σέρρες 19-12-2011
ΠΡΟΣ: ΔΟΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Νομού Σερρών «Ο Εμμανουήλ Παπάς» σε
συνεδρίασή του στις 5-12-11 ασχολήθηκε με το παραπάνω
θέμα και ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω:
Είναι αδιανόητο, ιδιαίτερα σήμερα που η χώρα μας βιώνει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση, αντί να επενδύσουμε
στη εκπαίδευση, να την αποδυναμώνουμε καταργώντας θεσμούς με μακρόχρονη προσφορά και υποβαθμίζοντας την
ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Η επιμόρφωση είναι αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του
εκπαιδευτικού, όμως και στον τομέα αυτό η χειρότερη πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ για τα τελευταία χρόνια εξακολουθεί να εμπαίζει και να κοροϊδεύει τους εκπαιδευτικούς. Αφού εξήγγειλε μεγαλόπνοα προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης, δημιούργησε επιτροπές ζητώντας προτάσεις και εκπροσώπους από τη ΔΟΕ δήθεν για
να αναβαθμίσει το θεσμό, ήρθε στη συνέχεια και με απαράδεκτο τρόπο τον κατήργησε. Τα Διδασκαλεία αποτέλεσαν καρπό πολύχρονων αγώνων των εκπαιδευτικών για την
επιστημονική, την επαγγελματική τους αναβάθμιση καθώς

και τη βελτίωση της παρεχομένης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ζητά:
1) Την επαναλειτουργία των Διδασκαλείων και την αναβάθμιση της μετεκπαίδευσης τόσο ως προς το επίπεδο
σπουδών με τη δημιουργία κατευθύνσεων, όσο και ως προς
το χορηγούμενο τίτλο (μεταπτυχιακός).
2) Να ισχύσουν και για τους αποφοίτους των Διδασκαλείων τα δυο πλασματικά χρόνια που δίδονται στους κατόχους Μεταπτυχιακών τίτλων διότι:
α) η εισαγωγή σε αυτά έγινε με αδιάβλητες πανελλαδικές εξετάσεις β) Η παρακολούθηση των μαθημάτων απαιτούσε τη φυσική τους παρουσία με διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα με μαθήματα, εργασίες και έρευνες εφάμιλλα των
μεταπτυχιακών γ) Στο τέλος της φοίτησής τους εκπόνησαν
διπλωματικές εργασίες όπως και οι κάτοχοι Μεταπτυχιακών
Τίτλων.
Ως απόρροια των παραπάνω θεωρούμε εντελώς άδικο
να απαξιώνεται και να μην αναβαθμίζεται ο τίτλος σπουδών και η εξειδίκευση των Διδασκαλείων διότι έτσι ακυρώνεται η επίπονη προσπάθεια που οι συνάδελφοι κατέβαλαν σε αυτά.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Στρίκας Κων/νος
Στεφάνου Πασχάλης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ»

Χωρίς σχολικά βιβλία....
Ντροπή σας
Ο πρωθυπουργός να στείλει στο σπίτι τους όλους τους υπεύθυνους
Παλλήνη 3-9-2011
Η εκτύπωση του συνόλου των σχολικών βιβλίων δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το Νοέμβριο. Κάποιες
άλλες, πιο απαισιόδοξες προβλέψεις, κάνουν λόγο ότι όλα
τα σχολικά βιβλία θα μοιραστούν στους 1,5 εκατ. μαθητές τα
Χριστούγεννα. Για άλλη μια φορά το Υπουργείο Παιδείας
και η κυβέρνηση δείχνουν την αδυναμία τους να συντονισθούν για τα πιο στοιχειώδη, απλά και αυτονόητα. Η έλλειψη ορθού προγραμματισμού και η ανικανότητα, με τις απρόβλεπτες συνέπειές τους, γίνονται πλέον αδυναμίες πολύ επικίνδυνες. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, την «ανακοι-

νοποίηση στο ορθό» των μεταθέσεων, των αποσπάσεων,
των τόσων εγκυκλίων που καθημερινά ξαναστέλνονται με
την επισήμανση «ορθή επανάληψη», τα λάθη στα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, τις αλληλοσυγκρουόμενες διευκρινίσεις για τις επιλογές στελεχών, για τις εγγραφές των μαθητών μας στα Ολοήμερα Σχολεία και για τις
υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών;
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα βιβλία που έχουν έως
σήμερα εκτυπωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας δεν
ξεπερνούν το ...10%. Λίγες ημέρες πριν την έναρξη των
σχολείων μάλιστα και σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργα-

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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νισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ), στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Εύβοια δεν έχει γίνει διανομή
βιβλίων, στη Βοιωτία έχει σταλεί μόλις το 10%, στην Ευρυτανία το 4%. Στις νησιωτικές περιοχές και την Πελοπόννησο έχει αποσταλεί από το 70 έως το 90% των βιβλίων. Έτσι,
από τους 183 τίτλους για το δημοτικό σχολείο έτοιμοι είναι μόνο οι 15. Στα Γυμνάσια από τους 178 τίτλους είναι έτοιμοι μόνο οι 5! Στο Λύκειο από τους 207 τίτλους έτοιμοι
είναι οι 13. Τέλος, για την τεχνική εκπαίδευση, από τους 419
τίτλους έτοιμοι είναι μόλις οι 26. Στα κέντρα διανομής της
δικής μας περιοχής δεν έχει φτάσει ούτε ένα βιβλίο.
Η όλη κατάσταση είναι πράγματι πρωτοφανής και πρωτόγνωρη. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία το τελευταίο διάστημα προκαλεί διαρκώς με τις δηλώσεις της, προσπαθεί να υποβαθμίσει το πρόβλημα, σαν
να πρόκειται για ένα συνηθισμένο ασήμαντο γεγονός.
«Τώρα είναι ώρα ευθύνης για να δώσουμε λύσεις»!!!, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, χτες στα Μ.Μ.Ε.
Όχι κ. Διαμαντοπούλου δεν είναι τώρα η ώρα της
ευθύνης, η ώρα της ευθύνης, η δική σας ώρα ευθύνης,
ήταν πολλούς μήνες πριν, έτσι ώστε να βρίσκονται σήμερα τα βιβλία στα σχολεία. Σήμερα είναι η ώρα της απόδοσης ευθυνών και των παραιτήσεων, τουλάχιστον
από ευθιξία, αν έχει μείνει καθόλου από δαύτη.
Η κατάσταση στις σχολικές μονάδες θα είναι για γέλια
και για κλάματα. Οι εκπαιδευτικοί θα συνωστίζονται καθημερινά μπροστά στο παλαιάς τεχνολογίας και μισοχαλασμένο φωτοτυπικό για να βγάλουν φωτοαντίγραφα. Θα
πρέπει καθημερινά να αναπαράγονται περίπου 5000 -7000
φωτοτυπίες σε κάθε σχολική μονάδα. Οι συνάδελφοι που
θα περιμένουν στην ουρά θα προσεύχονται να μη χαλάσει
ή να μην τελειώσει το μελάνι πριν έρθει η δική τους σειρά
γιατί αν συμβεί αυτό πού να βρεθούν τα χρήματα για επισκευή ή για αγορά αναλώσιμων.
Στο σημείο αυτό το Δ.Σ. του Συλλόγου προτείνει στο
Υπουργείο, αντί για τη διανομή Dvd, να μοιραστεί σε κάθε
μαθητή ειδική πλάκα και κονδύλι, έτσι ώστε πλέον η τσάντα του να μένει στο σχολείο, σύμφωνα και με τις διακηρύξεις της κυβέρνησης, αφού έτσι και αλλιώς δε θα έχει τί-

ποτε να βάλει μέσα.
Ο εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καλείται διαρκώς από την πολιτική ηγεσία να προσφέρει με αντικίνητρα και όχι με κίνητρα. Είναι ο πιο χαμηλόμισθος στο
δημόσιο, κάθε μήνα περικόπτονται εκ νέου οι «υψηλές» αποδοχές του, βλέπει την Υπουργό Παιδείας καθημερινά να
τον στοχοποιεί, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να φορτώσει
στις πλάτες του την ευθύνη, που ανήκει αποκλειστικά στο
Υπουργείο Παιδείας, μέσα στα πλαίσια της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, της έμμεσης παραγωγής των σχολικών βιβλίων.
Από τη μια βαρύγδουπες δηλώσεις και εκφράσεις «Σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος» , «Σχολεία
Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών», «Καινοτόμες Δράσεις», «Καινοτόμοι
Δάσκαλοι», «Ψηφιακό Σχολείο», «Νέο Σχολείο», «Ανοιχτό
Σχολείο» και τόσα άλλα λόγια του αέρα, προς χάριν εντυπωσιασμού ως εκθέσεις ιδεών και από την άλλη μείωση δαπανών για την παιδεία, συγχωνεύσεις σχολείων, μείωση διορισμών, αποσπάσεων, μεταθέσεων, λεηλασία μισθών, μείωση
της επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών κτλ.Φτάνει πια.
Κανένας γονιός, μαθητής και εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος και δεν πρέπει να κατανοεί και να αποδέχεται αυτήν την εκπαιδευτική πολιτική και αυτά τα φαινόμενα της ανικανότητας, της γραφειοκρατίας, της ολιγωρίας και
της απαξίωσης. Οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί
δεν έχουν κανένα περιθώριο ανοχής για τη μόρφωση των
μαθητών τους, από την οποία το τελευταίο καιρό αφαιρείται κομμάτι κομμάτι οτιδήποτε θετικό. Η όλη κατάσταση
μετατρέπει τα σχολεία μας σε τριτοκοσμικά καταλύματα
όπου μαθητές και δάσκαλοι θα κάνουν μάθημα με φυλλάδια, στην καλύτερη περίπτωση.
Η ευθύνη είναι αποκλειστικά της κυβέρνησης.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΚΑΙ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Ο Πρόεδρος
Σάββας Σεχίδης

Για το Δ.Σ.
Ο Γενικός Γραμματέας
Γρηγόρης Γρηγορόπουλος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
«Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Σίτιση Νηπίων στα ολοήμερα
Καλαμαριά 29/11/2011
Προς:
Τις συναδέλφισσες τους συναδέλφους στα σχολεία τους
Κοιν:
Δ/ντή Π.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης
Δ.Ο.Ε.



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Το Δ.Σ. του συλλόγου σε συνεδρίασή του για το συγκεκριμένο θέμα αποφάσισε τα παρακάτω:
Η σίτιση των νηπίων αποτελεί σύμφωνα και με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Φ.32/ 288/ 108599 /Γ1/0309-2010, μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν υποχρεούνται οι Νηπιαγωγοί να κάνουν
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την τραπεζοκόμο και την καθαρίστρια (προετοιμασία, ζέσταμα φαγητών, καθαριότητες, κλπ).
Η διαδικασία αυτή για να πραγματοποιηθεί προϋποθέτει κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, όπου δεν θα υφίσταται κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των νηπίων. Στα
Νηπιαγωγεία μας τέτοιοι χώροι δεν υφίστανται σήμερα.
Στις σημερινές συνθήκες λειτουργίας των Νηπιαγωγείων η πιο πρόσφορη λύση κατά την άποψή μας θα είναι, είτε οι γονείς προαιρετικά να φροντίζουν για τη διαδικασία
της σίτισης μέσω του συλλόγου γονέων, είτε τα παιδιά να
φέρνουν μαζί τους τροφή που δεν απαιτεί ζέσταμα.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας άμεσα να προχωρήσει
στην πρόσληψη τραπεζοκόμων, με μόνιμη σχέση εργασίας
στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (πάγια
θέση του κλάδου) και να μη φορτώνει τις δικές του αδυναμίες και παραλήψεις στις/στους εκπαιδευτικούς οι οποίες/οι κάτω από αντίξοες συνθήκες καθημερινά αγωνίζονται
για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος
Ο γραμματέας
Σερμπίνης Χρήστος
Ζιάκος Βαγγέλης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ!
ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Μαρούσι 7-12-2011
Προς: Τα μέλη του Συλλόγου μας
Κοινοποίηση: Δ.Ο.Ε.
Στην έναρξη της σχολικής χρονιάς η υπουργός Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου ζήτησε συγνώμη για την έλλειψη σχολικών βιβλίων, χωρίς να αναλάβει η ίδια ευθύνες τις
οποίες επέρριψε στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο γ. γραμματέας του υπουργείου Παιδείας σε δηλώσεις του τόνιζε ότι τα
βασικά βιβλία θα έχουν σταλεί σε όλα τα σχολεία μέχρι τα
μέσα του Οκτώβρη. Προφανώς τα σχολικά βιβλία δεν συγκαταλέγονται στα βασικά. Αν και συμπληρώνουμε ήδη το
πρώτο τέταρτο της σχολικής χρονιάς, και κάποια βιβλία ήρθαν στα σχολεία υπάρχουν ακόμα ελλείψεις βιβλίων στα
σχολεία με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο εκπαιδευτικών και μαθητών.
Οι παραδόσεις βιβλίων στα σχολεία γίνονται με το
«σταγονόμετρο», ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου με την αρχή του 2012 η κυβέρνηση θα διακόψει τη
λειτουργία του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων - πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ούτε ένας υπάλληλος για τη διανομή των σχολικών βιβλίων στους
μαθητές.
Χρειάζεται άραγε να εξηγήσουμε ότι οι πιο απλές προϋποθέσεις για τη μόρφωση της νέας γενιάς θυσιάζονται στο
βωμό των μνημονίων; Χρειάζεται άραγε να χρησιμοποιήσουμε δραματικούς τόνους για να γίνει κατανοητό ότι το φιλότιμο μας, το φιλότιμο των εκπαιδευτικών, δεν
αρκεί; Χρειάζονται πολλά λόγια για να γίνει ξεκάθαρο ότι
το έντυπο δωρεάν σχολικό βιβλίο είναι απαραίτητο εργα-

λείο για τη δουλειά μας;
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου φέρει ακέραιη
την ευθύνη για την πρωτόφαντη κατάντια του δημόσιου σχολείου. Όσοι ευθύνονται για την ατιμωρησία της
ηγεσίας αυτής είναι συνυπεύθυνοι. Όσοι επιβραβεύουν την πολιτική ηγεσία που συνειδητά υπονομεύει το
δωρεάν χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου έχουν ανοίξει λογαριασμούς με την εκπαιδευτική κοινότητα.
Θα πληρώσουν.
Μέχρι τότε συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέσα και έξω από τις σχολικές αίθουσες για να υπερασπιστούμε τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των μαθητών μας.
Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να αναδείξει το θέμα των
σχολικών βιβλίων. Η έκδοση σχετικής αφίσας, η παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο, η διοργάνωση
σχετικής εκδήλωσης, η συγκρότηση ενός μετώπου
πνευματικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών φορέων
για το θέμα αυτό είναι δική της δουλειά. Αν δεν αγωνιστούμε τώρα για το δωρεάν έντυπο σχολικό βιβλίο, του
χρόνου οι εκπτώσεις στα μορφωτικά δικαιώματα των
μαθητών θα είναι αδιανόητες.
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΕΔΒ
ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΕΙΠΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΡΑ
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Πολυχρονιάδης Δ.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Ο Γραμματέας
Λαγομιτζής Ν.
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Σ ΥΛΛΟΓΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
«ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 16 Δεκέμβρη 2011 με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου συνάντηση με την κ. Ψαρρά, προϊστάμενη του
ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας.
Στη συνάντηση γνωστοποιήθηκαν οι αποφάσεις της Γ.Σ.
του συλλόγου και ζητήθηκαν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα των σχολείων του Περιστερίου. Επισημάνθηκαν οι
επιπτώσεις στη δημόσια εκπαίδευση από την εφαρμογή
των επιταγών της EE και του ΔΝΤ, οι τραγικές μειώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού σε υγεία- παιδεία και υπόλοιπα
κοινωνικά αγαθά, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, η εφεδρεία, καθώς και τα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα από
την εφαρμογή του μνημονίου στις ζωές των μαθητών μας
και των οικογενειών τους. Το ΔΣ γνωστοποίησε επίσης αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων του συλλόγου μας σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δημόσιου και δωρεάν σχολείου για το οποίο παλεύουμε.
Από πλευράς της διοίκησης δεν δόθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις στα ζητήματα που τέθηκαν.
Εκτιμάται ότι οι διαπιστώσεις που έγιναν από πλευ-

ράς της διοίκησης δεν συνιστούν δράσεις για την επίλυση προβλημάτων της εκπαίδευσης. Απεναντίας υπάρχουν αποφάσεις που πάρθηκαν όχι με γνώμονα τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών (είναι πρόσφατη η απόφαση για «μοίρασμα εκπαιδευτικών» της παράλληλης στήριξης σε δυο μαθητές με αναπηρία) αλλά στοχεύοντας στην
εφαρμογή οικονομικών κριτηρίων στην εκπαίδευση (εξοικονόμηση εκπαιδευτικών).
Το ΔΣ του συλλόγου εκτιμά επίσης ότι η εκπαιδευτική
πολιτική του μαύρου μετώπου της συγκυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και ΛΑΟΣ το επόμενο διάστημα θα εντείνει
την προσπάθεια εφαρμογής αυταρχικότερου μηχανισμού
στην εκπαίδευση (εδώ εντάσσεται το σχέδιο νόμου για τη
διοίκηση). Στην προσπάθεια για να εδραιωθεί το σχολείο
της αγοράς, η επιλογή των στελεχών που θα το υπηρετήσουν γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, εκείνα της εφαρμογής της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής.
Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα χρειάζεται να υψωθεί μέτωπο αγώνα, ρήξης και ανατροπής.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α’ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κανένας μόνος του απέναντι στην κρίση - Δίκτυο Αλληλεγγύης
σε όλα τα σχολεία
Ακούω πως στη Νέα Υόρκη
Στη γωνιά της 26ης Οδού και του Μπρόντγουαίη
Στέκει ένας άντρας κάθε βράδυ τους μήνες του χειμώνα
Και στους άστεγους που μαζεύονται βρίσκει ένα καταφύγιο για
τη νύχτα
Κάνοντας εκκλήσεις στους διαβάτες.
Ο κόσμος έτσι δε θ’ αλλάξει.
Δε θα καλυτερέψουνε ανάμεσα στους ανθρώπους οι σχέσεις
Δε συντομεύει έτσι η εποχή της εκμετάλλευσης
Μα ωστόσο λίγοι άνθρωποι βρίσκουνε καταφύγιο για τη νύχτα
Για μια νύχτα τους φυλάγεις απ’ τον άνεμο
Το χιόνι που προορίζονταν γί αυτούς πέφτει στο δρόμο.
Σαν διαβάσεις τούτο ’δω, μην κλείσεις το βιβλίο, άνθρωπε.
Λίγοι άνθρωποι βρίσκουνε καταφύγιο για τη νύχτα
Για μια νύχτα τους φυλάγεις απ’ τον άνεμο
Το χιόνι που προορίζονταν γι αυτούς πέφτει στο δρόμο
Μα ο κόσμος έτσι δε θ’ αλλάξει
Δε θα καλυτερέψουνε ανάμεσα στους ανθρώπους οι σχέσεις
Δε συντομεύει έτσι η εποχή της εκμετάλλευσης.
Μπέρτολτ Μπρεχτ, «Καταφύγια για τη νύχτα»
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Στα σχολεία της περιοχής μας, η συνολική εικόνα,
η καθημερινή ζωή, οι όροι διαβίωσης και η επίδοση των
μαθητών αποτελούν αντανάκλαση της ραγδαίας φτωχοποίησης που προκαλούν στα εργαζόμενα λαϊκά
στρώματα οι αντιλαϊκές πολιτικές κυβέρνησης - Ε.Ε. ΔΝΤ. Η κατάσταση αυτή, που όπως διαπιστώνουμε
καθημερινά διαρκώς επιδεινώνεται καθώς η φτώχεια
και η ανέχεια απλώνεται γύρω μας, απαιτεί την ένταση
των λαϊκών και κοινωνικών αγώνων για την αντατροπή
των αντιλαϊκών πολιτικών. Απαιτεί ακόμα, τη συγκρότηση ενός δικτύου λαϊκής αλληλεγγύης, αντίστασης και
αυτοοργάνωσης, στο οποίο τα σχολεία μπορούν και
πρέπει να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο.
Ήδη σε σχολεία του Συλλόγου μας, εκφράζονται με
αυθόρμητο τρόπο καθημερινά, από συναδέλφους και
Συλλόγους Γονέων, πρωτοβουλίες και πράξεις αλληλοβοήθειας ή στήριξης μαθητών και οικογενειών. Αυτό
το αυθόρμητο ρεύμα κοινωνικής αλληλοβοήθειας που
ενεργοποιήθηκε ως τώρα αντανακλαστικά και στηρίχθηκε και από το Σύλλογό μας και από Συλλόγους Δι-
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Ε ΓΓΡΑΦΑ
Σ ΥΛΛΟΓΩΝ
δασκόντων, θεωρούμε ότι πρέπει να αποκτήσει μορφή, δομή και κοινωνική υπόσταση.
Σε αυτή την κατεύθυνση και υλοποιώντας την απόφαση
της τελευταίας Γ.Σ. συγκροτούμε Δίκτυο Αλληλεγγύης σε
κάθε σχολείο με επιτροπές αγώνα του Συλλόγου και των
Συλλόγων Γονέων ή με πρωτοβουλία των Συλλόγων Διδασκόντων.
Προτείνουμε το δίκτυο αλληλεγγύης, ανεξάρτητα από
τη μορφή που θα πάρει σε κάθε σχολείο, να προχωρήσει
στις εξής πρωτοβουλίες:
• Καταγραφή των μαθητών και των οικογενειών που έχουν
πρόβλημα από τους εκπαιδευτικούς και το Σύλλογο Γονέων
• Καταγραφή των μαθητών που έχουν δυσκολία να καλύψουν ανάγκες ένδυσης ή υπόδησης (π.χ. αθλητικά παπούτσια, μποτάκια, μπουφάν)
• Καταγραφή των μαθητών που υπάρχει ανάγκη να ενισχυθούν π.χ. με ένα σάντουιτς σε καθημερινή βάση
• Καταγραφή οικογενειών που πρέπει να ενισχυθούν με
τρόφιμα ή ρούχα ή ακόμα (σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις) και με χρήματα
• Συγκέντρωση τροφίμων και ρούχων από εκπαιδευτικούς
και γονείς και διανομή τους
• Συννενόηση με το κυλικείο του σχολείου ώστε με χρηματοδότηση από τη Σχολική Επιτροπή να παρέχει π.χ. ένα σάντουιτς σε συγκεκριμένα παιδιά. Συννενόηση με τις
υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων ώστε να παρέχεται δωρεάν σισίτιο σε παιδιά που το έχουν ανάγκη.
• Δωρεάν συμμετοχή στις επισκέψεις σε μουσεία, θέατρα
κλπ. συγκεκριμένων παιδιών. Επιδιώκουμε να πετύχουμε
εκπτώσεις με τα πούλμαν και τους χώρους επίσκεψης
στην παραπάνω λογική.
• Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες για σχολεία αλληλεγγύης
μαζί με τη Β’ ΕΛΜΕ. Ήδη δυο συνάδελφοι προθυμοποιήθηκαν εθελοντικά να συμβάλλουν στη λειτουργία Σχολείου Αλληλεγγύης στο 8° Δημ. Σχ. Αθηνών ώστε σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων να λειτουργήσει Σχολείο
Αλληλεγγύης για εκμάθηση ελληνικών σε μετανάστες γονείς (υπενθυμίζουμε τη λειτουργία με ευθύνη του Συλλόγου μας για πέντε χρόνια αντίστοιχου σχολείου στο σχολικό συγκρότημα Αχαΐας με πέντε εκπαιδευτικούς και 100

γονείς την τελευταία χρονιά). Αντίστοιχα, όσοι-ες συνάδελφοι επιθυμούν, μπορούν να ενισχύσουν εθελοντικά
την προσπάθεια τοπικού φορέα στου Ζωγράφου για λειτουργία δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές.
• Ανταλλαγή, ή συλλογή παλιών παιχνιδιών και βιβλίων και
διανομή τους.
• Τα παζάρια που συνήθως οργανώνονται στα σχολεία μπορούν να συμβάλλουν στη στήριξη αυτής της προσπάθειας.
• Δικτύωση και κοινή δράση με τους τοπικούς φορείς για
τη συνολική κοινωνική στήριξη. Στήριξη και συνεργασία με
κάθε αντίστοιχη τοπική πρωτοβουλία. Για παράδειγμα, ο
Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΙΛΙΣΟΣ», κάθε
Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη και από ώρα 6.00 μ.μ. - 8.00
μ.μ. θα γίνεται στα γραφεία του, Βακχυλίδου 20-22 και
Διον. Αιγινήτου, συγκέντρωση τροφίμων από την επιτροπή αλληλεγγύης του συλλόγου, τα οποία θα προορίζονται
για άπορες οικογένειες ή άτομα της περιοχής.
Το Δίκτυο Αλληλεγγύης δεν αποτελεί ένα ακόμα φορέα
φιλανθρωπίας, αλλά μια κοινωνική προσπάθεια αλληλοβοήθειας των μελών της σχολικής κοινότητας ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση με όρους αλληλεγγύης, συλλογικότητας, αξιοπρέπειας, αυτοοργάνωσης και λαϊκής αντίστασης.
Είναι αυτονόητο ότι όλη η πρωτοβουλία έχει δημόσιο
και ανακοινώσιμο χαρακτήρα, αλλά οι οικογένειες ή τα παιδιά που βοηθούνται πρέπει να προσεγγίζονται με πλήρη
διακριτικότητα τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο
και σε επίπεδο ευρύτερης δημοσιότητας. Καλούμε τους
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. και τις ΕΛΜΕ σε κοινή δράση και συντονισμό για τα παραπάνω ζητήματα.
Καλούμε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να πάρει σαφή θέση πάνω
στο καυτό ζήτημα της ραγδαίας φτωχοποίησης των μαθητών
μας που πλέον παίρνει πανελλαδικά χαρακτηριστικά (βλ.πρόσφατες καταγγελίες σε Μεσολόγγι και Ηράκλειο) και την ανάγκη να συγκροτηθούν δομές αυτοοργάνωσης, αλληλεγγύης και αντίστασης σε επίπεδο σχολικών κοινοτήτων.
ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Μαριόλης Δημήτρης
Καππής Γιώργος

Ζ’ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ»

Διευκρινίσεις για την παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής
για τη χρονιά 2011-12
Αμπελόκηποι, 21/12/2011
Προς: Τα μέλη του Συλλόγου μας
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι η συνδικαλιστική εισφορά πα-

ρακρατείται, σύμφωνα με το Νόμο 2303/95 και με την αριθμ. 2/77200/0022/25.10.1999 Κοινή Υπουργική Απόφαση
και σύμφωνα με αποφάσεις Γ.Σ. της ΔΟΕ και του Συλλόγου
μας.
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Ε ΓΓΡΑΦΑ
Σ ΥΛΛΟΓΩΝ
Η 80η Γ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας
τον Ιούνιο αποφάσισε τη μείωση της συνδικαλιστικής
συνδρομής μας κατά 20%.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας αποφάσισε ομόφωνα τη μείωση και της δικής μας συνδικαλιστικής
συνδρομής από 50 ευρώ που ήταν την περσινή χρονιά στα
36 ευρώ συνεκτιμώντας τη δεινή οικονομική θέση των συναδέλφων μας.
Από το συνολικό ποσό των 36 ευρώ τα 27 ευρώ καταβάλλονται στη ΔΟΕ και ΑΔΕΔΥκαι τα 9 ευρώ μένουν στο
Σύλλογό μας.
Το ποσό των 10 ευρώ της συνδρομής των ωρομισθίων
-αναπληρωτών ΑΜΩ αποδίδεται στο σύνολό του στη ΔΟΕ
χωρίς να κρατάει τίποτε ο Σύλλογος.
Δηλαδή το μήνα, κάθε μόνιμος-αναπληρωτής συνάδελφος δίνει 0,75 ευρώ για το σύλλογο και 2,25 ευρώ
για τη ΔΟΕ, ενώ κάθε ωρομίσθιος δίνει 0 ευρώ για το
σύλλογο και 0,83 ευρώ για τη ΔΟΕ.
Τα 36 ευρώ της συνδικαλιστικής σας εισφοράς αναλύονται ως εξής:
Τα 27 ευρώ αποστέλλονται σε ΔΟΕ και ΑΔΕΔΥ.
Τα υπόλοιπα 9 ευρώ που μένουν στο. Σύλλογό μας κατανέμονται ως εξής:
Ένα ευρώ δίνουμε ετησίως στην ΕΔΟΘ, 7 ευρώ μένουν
το ταμείο του Συλλόγου μας από τα οποία τα 3 ευρώ είναι
για το ταμείο αλληλοβοήθειας, 3 ευρώ στο ταμείο του Συλλόγου και ένα ευρώ για την έκδοση της μισθοδοσίας μας.
(Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι και πέρσι υπήρχε παρακράτηση στο μισθό μας 1,50 ευρώ για την έκδοση της
μισθοδοσίας μας του κάθε μήνα και επιπλέον 1,50 ευρώ για τα επιδόματα Χριστουγέννων -Πάσχα -καλοκαιριού και αναδρομικών, κάτι που καταργήθηκε, αφού πλέον τη μισθοδοσία μας την εκδίδει το οικονομικό τμήμα της Δ/νσης και όχι ιδιωτικό γραφείο ). Η παρακράτηση της συνδρομής σας θα γίνει σε δύο δόσεις
των 18 ευρώ τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
Καταβάλλοντας τη συνδρομή μας:
• Είμαστε μέλη του Συλλόγου, της Δ.Ο.Ε. και της ΑΔΕΔΥ.
• Έχουμε τη συνδικαλιστική κάλυψη και προστασία της
ΔΟΕ και του Συλλόγου μας σε θέματα που άπτονται εργασιακών και θεσμικών δικαιωμάτων μας.
• Έχουμε τη συνδικαλιστική κάλυψη και προστασία της
ΔΟΕ και του Συλλόγου μας σε περιπτώσεις αυθαιρεσιών
της διοίκησης,γονέων,τοπικής αυτοδιοίκησης.
• Έχουμε την αρωγή του νομικού συμβούλου της ΔΟΕ
και το δικαίωμα ομαδικών δικαστικών προσφυγών μέσω
του Συλλόγου μας.
• Συμμετέχουμε στις αιμοδοσίες του Συλλόγου μας ενισχύοντας την Τράπεζα αίματος των Συλλόγων Π.Ε.
• Αποκτούμε το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι»
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στα όργανα του Συλλόγου και της ΔΟΕ.
• Αποκτούμε την κάρτα μέλους της ΔΟΕ που μας δίνει
το δικαίωμα δωρεάν εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και έκπτωση σε θέατρα και κινηματογράφους.
Παρακαλούνται οι αποσπασμένοι συνάδελφοι που
υπηρετούν τη φετινή χρονιά στα σχολεία ευθύνης μας
να ζητήσουν από τους ταμίες των Συλλόγων που ανήκουν οργανικά, τη διαγραφή τους με αίτησή τους, για
να εγγραφούν στο Σύλλογό μας και να συμμετέχουν
στις δράσεις του.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Κατανοούμε τη δύσκολη οικονομική κατάσταση των μελών του Συλλόγου μας από την ασκούμενη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, άλλωστε αυτήν τη βιώνουμε όλοι
μας, όπως επίσης και το γεγονός ότι τα χρήματα δε φτάνουν για να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας με αποτέλεσμα να σκεφτόμαστε και την εξοικονόμηση του κάθε ευρώ. Αλλά, σε μια εποχή που οι επιθέσεις ενάντια στα εργασιακά μας δικαιώματα εντείνονται, η βαθμολογική και μισθολογική μας εξέλιξη θα εξαρτάται από τις κρίσεις ολιγομελών συμβουλίων ελεγχόμενων απόλυτα από τη
διοίκηση, και σε λίγο καιρό, σύμφωνα με το προσχέδιο, θα
ψηφιστεί νόμος που θα δίνει υπεραρμοδιότητες στον εκάστοτε διευθυντή, καταργώντας τον κυρίαρχο ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων, επιβάλλεται να είμαστε ενωμένοι.
Οι «υποχρεώσεις μας» απέναντι στην υπηρεσία διαρκώς
αυξάνονται και τα δικαιώματά μας λιγοστεύουν γι αυτό είναι απαραίτητο να συσπειρωθούμε όλοι γύρω από το Σύλλογό μας και κανείς να μην είναι μόνος και απροστάτευτος
σε οποιαδήποτε μορφή αυθαιρεσίας και καταστρατήγησης
των εργασιακών μας δικαιωμάτων και της παιδαγωγικής ελευθερίας στα σχολεία.
Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε η συλλογικότητα είναι η δύναμή μας!!!
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ,ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ,
ΚΑΛΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ!!!
Για το Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΕΓΚΟΥΛΗΣ

Ε ΓΓΡΑΦΑ
Σ ΥΛΛΟΓΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Προσμέτρηση υπηρεσίας εκπαιδευτικών Μειονοτικών Σχολείων
Ξάνθη 19 Δεκεμβρίου 2011
Προς:
1 .Την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου
2. ΔΟΕ
3. Μέλη Συλλόγου
Κυρία Υπουργέ,
Με τη θέσπιση και την εφαρμογή του νόμου 2341/1995
περί μειονοτικής εκπαίδευσης για την εύρυθμη λειτουργία
και οργάνωση των μειονοτικών σχολείων, δόθηκαν κίνητρα
στους εκπαιδευτικούς των σχολείων αυτών, με απώτερο
σκοπό την αποτροπή της συνεχούς εναλλαγής του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων και τη στελέχωσή τους
με σταθερό και μόνιμο προσωπικό κατάλληλων εκπαιδευτικών.
Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου
παρ. 16 άρθρο 1: «η υπηρεσία των εκπαιδευτικών στα
μειονοτικά σχολεία, λογίζεται αυξημένη, για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατά τις ισχύουσες διατάξεις πραγματικού χρόνου».
Κατ’ εφαρμογή λοιπόν και εκτέλεση του νόμου
2341/1995, στις Διαπιστωτικές Πράξεις για «Αυτοδίκαιη Βαθμολογική κατάταξη εκπαιδευτικού», που κοινοποιήθηκαν
από τα αρμόδια Γραφεία εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς των μειονοτικών σχολείων το Μάιο του 2010, αναγράφονταν ρητά και η αυξημένη για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατά τις ισχύουσες διατάξεις πραγματικού
χρόνου υπηρεσία στα μειονοτικά σχολεία.
Στην απόφαση ανακοίνωσης, όμως, της Δ/νσης Α/θιας
Εκπ/σης Ξάνθης, «οι νέοι βαθμοί των εκπαιδευτικών
σύμφωνα με το ΦΕΚ 226/27-11-2011 Νόμος 4024», δεν
προσμετρήθηκε η παραπάνω υπηρεσία των εκπαιδευτικών
των μειονοτικών σχολείων, δημιουργώντας έτσι σύγχυση
και αναστάτωση στους συναδέλφους.
Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο
2341/95, με το υπ‘ αριθμ. Ζ2/425/31/10/2000 έγγραφο της
Δ/νσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, το οποίο θεωρεί
την παραπάνω υπηρεσία πραγματική για κάθε είδους δικαιωμάτων, εκτός της συντάξιμης, αλλά και με τις γνωμοδοτήσεις 260/2001 και 321/2009 του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους οι οποίες γνωμοδοτούν, ομοφώνως, επί
του τεθέντος ερωτήματος, ότι η παρεχόμενη, και μετά

την ισχύ των διατάξεων του Ν.3205/2003. του π.δ/τος
50/1996 και της υπ’ αριθμ. Ζ2/412/8.11.1995 απόφασης
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπηρεσία
των εκπαιδευτικών σε μειονοτικά σχολεία εξακολουθεί, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 16 του άρθρου 1 του Ν.2341/1995, να υπολογίζεται αυξημένη για
τη συμπλήρωση του απαιτούμενου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, πραγματικού χρόνου υπηρεσίας, τόσο
για τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη, όσο
και για τη χορήγηση επιπλέον μορίων μετάθεσης.
Επίσης, στην εγκύκλιο με αρ. Πρωτ. 89867/Δ2/05-082010/ΥΠΔΒΜΘ με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων της
παρ. 7 του άρθρου 5 του Νόμου 3848/2010 προαγωγή των
εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε., αναφέρεται:
Ειδικές περιπτώσεις προαγωγής
1. Οι ιεροδιδάσκαλοι «δάσκαλοι θρησκείας ή δόγματος
και γλώσσας» είναι αδιαβάθμητοι (σχετ.: άρθρο 85 παρ. 4
Ν. 1566/85 και η με αριθ. 2/20009/0022/ 27.4.2004 Κ.Υ.Α.
«Καθορισμός αποδοχών των δασκάλων θρησκείας, γλώσσας και δόγματος-Φ.Ε.Κ. 652/τ. Β7 2004).
2. Στα μειονοτικά σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 παρ. 16 του Ν. 2341/1995 - Φ.Ε.Κ. 208 τ.Α’), η υπηρεσία των εκπαιδευτικών λογίζεται αυξημένη για τη συμπλήρωση του απαιτουμένου κατά τις ισχύουσες διατάξεις
πραγματικού χρόνου, ως εξής: (ι) για την πρώτη πενταετία
και εφόσον συμπληρωθεί αυτή, κάθε έτος πραγματικής υπηρεσίας πολλαπλασιάζεται με 1,20, (ιι) κατά τη διάρκεια
της δεύτερης πενταετίας κάθε έτος πολλαπλασιάζεται επί
1,30, (ιιι) μετά τη συμπλήρωση δεκαετίας κάθε έτος πολλαπλασιάζεται επί 1,50.
Κυρία Υπουργέ,
Για όλους τους παραπάνω λόγους, και για το δίκαιο του
αιτήματός μας, παρακαλούμε για τη θετική διευθέτηση του
θέματος και την προσμέτρηση τής αυξημένης πραγματικής
υπηρεσίας των εκπαιδευτικών των μειονοτικών σχολείων
για την κατάταξή τους στο νέο Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Ντούμος Δημήτρης
Ταμπάκης Θεολόγος
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Ε ΓΓΡΑΦΑ
Σ ΥΛΛΟΓΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

Υπηρεσία σε μειονοτικά σχολεία
Ξάνθη 10 Ιουνίου 2008
ΠΡΟΣ: Μέλη Συλλόγου μας
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 1 του
νόμου 2341/1995 (ΦΕΚ 208 Α’), περί μειονοτικής εκπαίδευσης, η υπηρεσία των εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία, λογίζεται αυξημένη, για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατά τις ισχύουσες διατάξεις πραγματικού χρόνου
και αναγνωρίζεται για τη μισθολογική τους εξέλιξη.
Σύμφωνα όμως, με σχετικά έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η λογιζόμενη ως αυξημένη υπηρεσία των
εκπ/κών στα μειονοτικά σχολεία, που προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις, του νόμου 2341/1995, δεν αναγνωρίζεται για
μισθολογική εξέλιξη κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.
3205/2003 (ΦΕΚ297Α’).
Για την υπηρεσία σε μειονοτικά σχολεία προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 12 εδ.α του νεότερου αυτού νόμου,
Ν. 3205/2003, η χορήγηση ειδικών επιδομάτων στο εκπαιδευτι-

κό προσωπικό.
Τα ειδικά επιδόματα όμως του νόμου, που επικαλείται
το Γ.Λ.Κ., καταβάλλονταν στους εκπαιδευτικούς των μειονοτικών σχολείων και πριν την εφαρμογή του ν. 3205/2003,
η δε αυξημένη υπηρεσία λογίζεται ως πραγματική και όχι
πλασματική.
Επειδή θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή είναι πέρα για
πέρα άδικη και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δίνει εσφαλμένη ερμηνεία των σχετικών διατάξεων των συγκεκριμένων νόμων και επειδή οι ευεργετικές διατάξεις του ν.
2341/1995 αποτελούν κίνητρο για τη στελέχωση των σχολείων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με έγγραφο
του στη ΔΟΕ, στον Υπουργό Παιδείας και στο Συντονιστή
Μ/κών Σχολείων, ζητά τη θετική διευθέτηση του παραπάνω θέματος.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Ντούμος Δημήτρης
Καραγκιόζη Θεογνωσία

Ν ΟΜΙΚΟΣ Σ ΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κλήση Δ/ντή για γραπτές εξηγήσεις εκπ/κού
Για Σύλλογο «Κώστα Σωτηρίου»
Και με το παρόν επαναλαμβάνω όσα και προφορικά εξήγησα για το θέμα σε σχετική τηλεφωνική επικοινωνία. Ότι δηλαδή κατ’ αρχήν δεν φαίνεται από τις ειδικές διατάξεις που
περιγράφουν τα καθήκοντα του Δ/ντή του σχολείου να υπάρχει δυνατότητα τέτοιας μορφής ελέγχου του εκπ/κού της δύναμης του σχολείου του. Τέτοιο ενδεχομένως δικαίωμα θα
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι υφίσταται από τη διοικητική
αρχή της σχέσης προϊσταμένου προς υφιστάμενο. Στην υπό
κρίση πάντως περίπτωση, όπως περιγράφεται, πέραν του γεγονότος ότι κρίνεται υπερβολική η κλήση για έγγραφη αναφο-

ρά για τέτοιο ζήτημα, που έχει να κάνει και με λειτουργία θεσμικών παραγόντων, κρίνεται και μη νόμιμη αφού υπεύθυνος
για το συντονισμό και τη διεξαγωγή των σχολικών γιορτών είναι ο Δ/ντής του σχολείου και ο ίδιος αναφέρει ότι την ευθύνη αυτή την είχε εκχωρήσει στην εκπ/κό της Δ’ Τάξης, («υπεύθυνη της εορτής», αναφέρει στο έγγραφό του. Άρα με αυτήν την αρμοδιότητα μπορούσε να λειτουργήσει, κατά τη γνώμη μας, και με τον τρόπο που λειτούργησε στη συγκεκριμένη
γιορτή. Πάντως και εν κατακλείδι, επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε προθέσεις, αν κριθεί πως μπορεί να τελειώσει το ζήτημα χωρίς παραπέρα διατάραξη σχέσεων, ας δοθούν οι ζητούμενες εξηγήσεις και δε χάλασε ο κόσμος.

Βαθμολογική Κατάταξη των Εκπ/κών
Αθήνα 15-12-2011
Με δεδομένο ότι οι διατάξεις του ν. 4024/2011 ισχύουν χωρίς εξαιρέσεις για όλους τους Υπαλλήλους του Δημοσίου (βλ.
άρθρο 4 και Εισηγητική Έκθεση), και για τους εκπαιδευτικούς,
οι βαθμοί πλέον ορίζονται κατά το άρθρο 6 σε Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ.
Στο άρθρο 28 ορίζεται ότι οι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά
την έναρξη ισχύος του νόμου κατατάσσονται αυτοδικαίως

στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με βάση το
συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του
Υπαλληλικού Κώδικα και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη, σε συνδυασμό
και με τις περιγραφόμενες σ’ αυτό λεπτομέρειες. Κάθε άλλη
επομένως ερμηνεία ή παρερμηνεία δεν μπορεί να ευσταθεί.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
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Ν ΕΑ Δ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Σ ΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΣΑΝΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΡΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΣΑΒΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΜΟΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β’ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
«Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΜΠΟΣΔΕΛΕΚΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ/Ν ΚΥΘΗΡΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΚΑΡΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΕΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΓΡΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΖΙΟΥΜΠΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΘΗΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΛΑΒΑΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΣΙΓΑΛΑ ΘΕΩΝΗ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. «Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΡΟΥΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. «Η ΑΘΗΝΑ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΚΑΡΤΣΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΟΤΖΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΤΣΟΡΙΔΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΑΤΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΖΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ/Ν ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΟΥΦΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΚΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΣΥ
ΖΑΡΚΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΗΡΑ ΑΓΑΘΗ
ΜΕΡΑΜΠΕΛΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΚΛΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΡΕΠΠΑ ΝΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΑΝΘΗ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΛΗ ΒΑΣΩ
ΓΚΑΓΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΒΑΚΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΧΛΙΒΕΡΟΥ ΝΤΙΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΝΤΑΛΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΖΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΟΥΛΕΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ/Ν ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ
ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΟΣ:

ΑΡΝΑΡΕΛΛΗ ΑΝΝΑ
ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΝΙΑΟΥΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΤΕΒΑΙΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ/Ν ΒΑΔΗΣ - ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΧΑΤΖΗΠΑΛΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΚΑΒΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΡΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ/Ν ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΓΟΥΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΤΙΝΑ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΠΙΤΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΚΩΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΣΚΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΚΟΥΤΣΑΒΛΗ ΓΙΩΤΑ
ΤΣΙΟΛΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΡΟΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΟΠΗ
ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΙΛΛΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011



Ν ΕΑ Δ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Σ ΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΪΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΚΑΜΝΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΗΝΑΝΙΑΣ
ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ:
ΥΠ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ:
ΥΠ. ΣΧΟΛΙΚΟΥ:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΤΡΙΚΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΣΑΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΡΚΑ ΙΠΠΟΛΥΤΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΙΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΡΟΥΜΠΗΣ ΤΑΚΗΣ
ΛΑΒΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΙΝΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΟΥΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΟΥΡΛΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ/Ν ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΘΕΡΜΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΑΔΑΜΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΔΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΗ ΠΕΝΝΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΤΑΜΙΑΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΤΖΕΛΑ ΒΑΣΩ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΒΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΕΛΛΙΣΑΡΓΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ
ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΜΑΤΟΥΛΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΕΛΑΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ

ΒΑΪΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΡΙΖΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΤΡΑΓΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΣΑΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΣΣΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΖΕΡΝΙΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΟΥΛΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΤΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΜΑΝΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΠΠΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ/Ν ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΨΑΡΡΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΛΟΛΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΡΙΑΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΪΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΣΕΧΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΣ ΖΩΗΣ
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ»
ΝΤΟΥΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔ.
ΑΝΤΙΚΟΥΛΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΡΕΓΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ»

ΓΡΟΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΑΛΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΒΥΡΩΝΑ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ»



ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΣΑΚΟΥΛΟΓΕΩΡΓΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΡΑΝΙΑ
ΚΙΚΙΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΥ ΖΩΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΑΣΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΤΣΩΝΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΑΤΑΣΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΠΡΙΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΣΟΚΑ ΚΑΙΤΗ

Ν ΕΑ Δ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Σ ΥΜΒΟΥΛΙΑ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΒΟΥΖΑΛΗ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΚΛΙΑΦΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΞΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΣΙΚΥΩΝΑΣ - ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΠΑΚΛΩΡΗ ΜΠΕΤΤΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΑΛΑΧΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΟΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΑΓΟΜΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΑΣΑΚΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΕΛΕΔΑΚΗ ΡΟΥΛΑ
ΤΟΛΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΙΛΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
«Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ ΖΕΤΤΑ
ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΝΗΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΟΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
«ΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΚΑΛΛΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ/Ν ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΑΣΟΛΑ ΔΟΜΝΑ
ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΠΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ/Ν Ν. ΑΡΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΟΥΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΕΡΒΕΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ/Ν ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΖΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΠΑΝΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΙΚΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΚΟΥΣΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ/Ν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΜΑΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΓΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΕΝΙΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΖΑΝΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΥΠ. ΤΥΠΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ:
ΜΕΛΗ:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΕΓΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΣΚΑΝΔΑΜΗ ΑΘΗΝΑ
ΜΕΣΑΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΟΣ:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΙΝΑΚΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ/Ν ΛΕΧΑΙΝΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΡΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΟΣΧΟΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΑΓΙΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΥΔΗ ΜΑΡΘΑ
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ.
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΟΥΣΚΕΝΤΕΡΗ ΜΥΡΤΩ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΣΑΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011



Ν ΕΑ Δ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Σ ΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΜΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΡΑΣΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑΡΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΣΟΥΗΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΛΟΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ/Ν ΝΑΞΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΠΟΣΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ/Ν ΣΑΜΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΣΤΑΝΕΛΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΛΛΙΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΛΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΝΔΗΛΑΡΗ ΧΡΥΣΑ
ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ/Ν ΣΤ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΒΩΛΗΣ Ζ. ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γ’ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΠΛΑΤΩΝ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΔΙΟΥ ΦΙΛΙΩ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΗ ΒΑΝΑ

ΥΠ. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΟΣ:

ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΧΑΔΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΖΑΜΠΕΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΥΠ. ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:



ΜΠΕΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΚΟΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΜΕΤΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΑ
ΓΛΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΕΩΝΗ
ΚΑΡΑΒΕΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΧΑΡΙΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑΪΠΛΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Μ.Ε.Ρ.)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ:

ΜΑΝΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΒΔΕΛΑ ΑΘΗΝΑ
ΦΡΑΓΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΔΙΠΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΛΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΠΑΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Δ. ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΥΠΕΥΘ. ΤΥΠΟΥ:
ΥΠΕΥΘ. ΕΚΔΟΣΕΩΝ:
ΜΕΛΗ:

Α’ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ & ΦΟΥΡΝΩΝ

ΠΛΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΝΟΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΠΙΝΘΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΤΖΕΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΛΙΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ «Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΒΟΥΡΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΗΤΣΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΓΑΤΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΕΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ - ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

της 80ης Γ.Σ. της ΔΟΕ
Αθήνα 27/6/2011
Προς :Τα M.M.Ε.(συντάκτες εκπ/κού ρεπορτάζ)
Κοιν. : Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αθήνα 21/6/2011
η

Η 80 Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ αποφασίζει τη
διακοπή των εργασιών της και τη συμμετοχή των α-

Πραγματοποιήθηκαν στις 24/6/2011 αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας,
καθώς και για αντιπροσώπους στο συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Στις εκλογές έλαβαν μέρος επτά (7) παρατάξεις, ψήφισαν 600
αντιπρόσωποι και τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής :

ντιπροσώπων στο παλαιϊκό συλλαλητήριο την Τετάρτη 21/6 στο Σύνταγμα για:
Να μην πάρει ψήφο εμπιστοσύνης η νέα κυβέρνηση και να μην ψηφιστεί το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.

1) Π.Α.Σ.Κ./ Π.Ε. : 212 ψήφους, 4 έδρες στο Δ.Σ., 2 έδρες
στην Ελεγκτική Επιτροπή και 58 αντιπροσώπους για την
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
Γκούμας Θανάσης
Φασφαλής Νίκος
2) Δ.Α.Κ.Ε./ Π.Ε. : 179 ψήφους, 4 έδρες στο Δ.Σ. 2 έδρες
στην Ελεγκτική Επιτροπή και 47 αντιπροσώπους για την
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Κόκκινος Χαράλαμπος
Κικινής Θανάσης
Οικονόμου Τριαντάφυλλος
Ανδρουλάκης Μάνος
3) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ/ Π.Ε.:
91 ψήφους, 2 έδρες στο Δ.Σ. 1 έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και
23 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Καλούσης Ακρίτας
Παπασπύρου Νίκος
4) Ε.Σ.Α.Κ– Δ.Ε.Ε./ Π.Ε. : 68 ψήφους, 1 έδρα στο Δ.Σ. και 19
αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκλέγεται για το Δ.Σ.: Δριμάλα Θεοδώρα
5) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.: 36
ψήφους, καμία έδρα στο Δ.Σ. και 9 αντιπροσώπους για την
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
6) ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ: 5 ψήφους, καμία
έδρα στο Δ.Σ. και 2 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
7) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 2 ψήφους, καμία έδρα στο Δ.Σ. και κανέναν αντιπρόσωπο για την
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Οι πρώτες συνεδριάσεις για τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα πραγματοποιήθηκαν στις 25 και στις 26 Ιουνίου 2011, στα γραφεία της Δ.Ο.Ε., χωρίς να προκύψει συγκρότηση, οι συνεδριάσεις θα επαναληφθούν τις επόμενες ημέρες.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Ένα χρόνο μετά το Μνημόνιο και τις υποσχέσεις
ότι δε θα παρθούν άλλα μέτρα είμαστε αντιμέτωποι
με το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα της κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ που στοχεύει στη νέα ακόμα πιο βάρβαρη λεηλασία των δικαιωμάτων
και των εισοδημάτων των εργαζομένων, στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, την κατεδάφιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και υπηρεσιών
(παιδεία, υγεία, ασφάλιση κλπ) και την ενίσχυση
της κερδοφορίας της οικονομικής ολιγαρχίας.
Η 80η Γ.Σ. καλεί όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο και
το λαό να συμμετέχει αποφασιστικά στο λαϊκό κίνημα που αναπτύσσεται στους χώρους δουλειάς και
στις λαϊκές συνελεύσεις στις πλατείες για να ΜΗΝ
περάσει ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
Καλεί σε αποφασιστική συμμετοχή:
• Στο συλλαλητήριο στις 23 Ιούνη, στην πανευρωπαϊκή κινητοποίηση ενάντια στη σύνοδο
του Eurogroup και το Σύμφωνο του Ευρώ.
• Στα συλλαλητήρια και την περικύκλωση της
Βουλής τις μέρες συζήτησης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος κατά την 48ωρη Γενική
Απεργία.
Το ΝΕΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,
λαιμητόμος των δικαιωμάτων μας, ΔΕ ΘΑ
ΠΕΡΑΣΕΙ.
Κλιμακώνουμε αποφασιστικά τους αγώνες
μας για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ των Μνημονίων, της
κυβέρνησης και τρόικας και κάθε επίδοξου διαχειριστή αυτής της πολιτικής.
Από τη Δ.Ο.Ε.

