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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011 – 2012 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε., που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 

24
ης

 Ιουνίου 2011, παρουσιάζει, σύμφωνα με το καταστατικό της Δ.Ο.Ε., την έκθεση 

πεπραγμένων για τον πρώτο χρόνο της θητείας του (2011-2012), προκειμένου αυτή 

να συζητηθεί στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

Η σύνθεση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τη διετία 2011-2013 είναι: Πρόεδρος: Μαντάς 

Κομνηνός, Αντιπρόεδρος: Κόκκινος Χαράλαμπος, Γενικός Γραμματέας: Πετράκης 

Σταύρος, Ειδικός Γραμματέας – Υπεύθυνος Τύπου: Φασφαλής Νίκος, Οργανωτικός 

Γραμματέας: Γκούμας Θανάσης, Ταμίας: Οικονόμου Τριαντάφυλλος, Υπεύθυνος 

Βιβλιοθήκης: Ανδρουλάκης Μάνος Μέλη: Κικινής Θανάσης, Παπασπύρου Νίκος, 

Καλούσης Ακρίτας, Δριμάλα Θεοδώρα. 

 

Η δράση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για τη συνδικαλιστική χρονιά 2011-2012: 

      Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αυτή τη συνδικαλιστική χρονιά πορεύτηκε λαμβάνοντας 

πάντα υπόψη του τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Κλάδου, τις 

οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, αλλά και την 

κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται με: 

 το γεγονός ότι οι έλληνες εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι βιώνουν 

καταστάσεις οικονομικής εξαθλίωσης, βλέποντας τις αποδοχές τους να 

εξανεμίζονται και ταυτόχρονα νέοι φόροι και χαράτσια να απειλούν την 

προσωπική και οικογενειακή τους επιβίωση. 

 

 το γεγονός ότι οι στρατιές των ανέργων αυξάνονται επικίνδυνα, με τη νέα 

γενιά να είναι καταδικασμένη στη φτώχεια και την εξαθλίωση και να αναζητά 

διέξοδο με τη φυγή στο εξωτερικό. 

 

 το γεγονός ότι ο έλληνας Εκπαιδευτικός, για πολλά χρόνια ο χειρότερα 

αμειβόμενος δημόσιος υπάλληλος, έχει υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο. Ο 

μισθός των 630€ του νέου Εκπαιδευτικού μόνο ως προνοιακό επίδομα μπορεί 

να χαρακτηριστεί και όχι ως αποδοχές για αξιοπρεπή διαβίωση. Καθώς 

μάλιστα είναι υποχρεωμένος για πολλά χρόνια να εργαστεί εκατοντάδες 

χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, είναι καταδικασμένος στην απόλυτη 

εξαθλίωση.  

 

 το γεγονός ότι η Εκπαίδευση στην πατρίδα μας είναι το μεγάλο θύμα των 

μνημονιακών πολιτικών βιώνοντας μια πρωτοφανή περίοδο όπου ακόμη και 

«αυτονόητες ανάγκες» έχουν μπει στη μέγγενη των περικοπών (χωρίς βιβλία 

μέχρι το Φλεβάρη, χωρίς θέρμανση στην καρδιά του χειμώνα, Εκπαιδευτικοί 

που είναι αναγκασμένοι να αγοράζουν ακόμη και τις κιμωλίες) ενώ 
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ταυτόχρονα δεκάδες τιμωρητικές διατάξεις κάνουν ακόμη δυσκολότερη τη 

ζωή των Εκπαιδευτικών (2ετής υποχρεωτική παραμονή στην οργανική, 

περιορισμένες μεταθέσεις και αποσπάσεις, αναστολή των μισθολογικών και 

βαθμολογικών προαγωγών, συνέχιση της επιστημονικής υποβάθμισης, 

απουσία ουσιαστικής και οργανωμένης επιμόρφωσης κ.ά.) 

 

 το γεγονός ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης και της Τρόικας (ΔΝΤ, Ε.Ε., 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) είναι σκληρές, άδικες και αντικοινωνικές. Την 

κρίση δεν πληρώνουν οι έχοντες και κατέχοντες, αλλά για μια ακόμη φορά οι 

μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα 

της πατρίδας μας.  

 

 τη δραματική κατάσταση στην οποία έχουν οδηγηθεί τα ταμεία των 

εργαζομένων στο δημόσιο εξαιτίας της χρόνιας καταλήστευσης των 

αποθεματικών τους από το κράτος, τη χρησιμοποίηση των αποθεματικών τους 

για κάλυψη εισοδηματικών πολιτικών χωρίς την ανάλογη ενίσχυση αλλά και 

της εμπλοκής τους σε χρηματιστηριακές συναλλαγές με τα δομημένα ομόλογα. 

 

 τη μείωση των δαπανών για την Παιδεία σε ποσοστό, για άλλη μια χρονιά, 

κάτω από το 3% του ΑΕΠ, (2,75%) με αποτέλεσμα την υποχρηματοδότηση 

των σχολικών επιτροπών, που αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμη και στις 

στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων.  

 

 τη δραματική κατάσταση στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

των εκπαιδευτικών, οι οποίοι στην ουσία δεν έχουν ασφάλιση, και στην πιο 

δύσκολη οικονομική συγκυρία, έχουν ένα ακόμη αβάσταχτο βραχνά να 

σφίγγει περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό τους 

 

 τις σαρωτικές αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση  

 

Προχώρησε σε αγωνιστικές δράσεις ανάδειξης όλων των προβλημάτων της 

εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Παρά την ανέχεια στην οποία έχουν 

καταδικαστεί από τις μνημονιακές πολιτικές, οι εκπαιδευτικοί, η ΔΟΕ προσπάθησε 

να είναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων όλων των εργαζόμενων για ένα καλύτερο 

αύριο. 

 

 

Α΄: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

3.08.2011 Απόφαση 80
ης

 Γ.Σ. για το διεκδικητικό πλαίσιο της 

συνδικαλιστικής χρονιάς 2011-12 

3.08.2011 Απόφαση Δ.Ο.Ε. για συνάντηση με τα  πολιτικά κόμματα, για 

έκδοση ανοιχτών επιστολών στους γονείς των μαθητών και τους 

εκπαιδευτικούς, στήριξη του συλλαλητηρίου της Θεσσαλονίκης 

17.08.2011 Επιστολή Δ.Ο.Ε. για πραγματοποίηση συνάντησης με ΠΑΣΟΚ, 
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ΝΔ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΟΣ 

24.08.2011 Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ενάντια στην ψήφιση του 

νομοσχεδίου για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα Προπύλαια 

30.08.2011 Παράσταση διαμαρτυρίας του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στο Υπουργείο 

Παιδείας για τις μεγάλες καθυστερήσεις των αποσπάσεων και τη 

θεσμοθέτηση πλαφόν μορίων για την πραγματοποίηση απόσπασης 

1.09.2011 Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε πόλεις της χώρας 

6.09.2011 Συνάντηση με τη Γραμματέα γυναικείων θεμάτων της Ν.Δ. 

Κατερίνα Παπακώστα 

7.09.2011 Ενημερωτική σύσκεψη Δ.Ο.Ε. – αιρετών ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ 

Λεκανοπεδίου Αττικής 

10.09.2011 Ενημερωτική σύσκεψη στελεχών, συλλόγων Κεντρικής 

Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη 

10.09.2011 Πανεργατικό – πανυπαλληλικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη 

12.09.2011 Ανοιχτή επιστολή στους γονείς των μαθητών για τα προβλήματα 

των σχολείων 

12.09.2011 Παρουσίαση στοιχείων για τα λειτουργικά κενά των σχολείων  

12.09.2011 Παρουσίαση στοιχείων για τις ελλείψεις σχολικών βιβλίων 

12.09.2011 Συνέντευξη τύπου για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς  

13.09.2011 Κοινή σύσκεψη Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. και ΟΛΜΕ 

14.09.2011 Σύσκεψη στελεχών λεκανοπεδίου για την καλύτερη οργάνωση της 

απεργίας στις 22.09 

22.09.2011 24ωρη απεργία Δ.Ο.Ε., τρίωρη στάση εργασίας ΟΛΜΕ 

5.10.2011 24ωρη απεργία ΔΟΕ-ΑΔΕΔΥ 

10.10.2011 Αίτημα στην ΑΔΕΔΥ για οργάνωση κινητοποιήσεων διαρκείας 

όλων των εργαζομένων 

11.10.2011 Συλλαλητήριο με ΠΟΕ-ΟΤΑ στην πλατεία Κλαυθμώνος 

13.10.2011 Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια 

15.10.2011 Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα 

17.10.2011 Συνέντευξη τύπου Δ.Ο.Ε. – ΟΛΜΕ με θέμα: «Παιδεία υπό 

διωγμό» 

18.10.2011 Παραστάσεις διαμαρτυρίας και συμβολικές καταλήψεις στα 

κτήρια της διοίκησης της εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα και στο 

Υπουργείο Παιδείας στην Αθήνα 

19&20/10/2011 48ωρη απεργία 

21.10.2011 Έκτακτες Γ.Σ. Συλλόγων με εισήγηση για 5νθήμερες 

επαναλαμβανόμενες 

21.10.2011 Νέο κάλεσμα στην ΑΔΕΔΥ για συντονισμό όλων των 

εργαζομένων σε αγώνα διαρκείας 

15.11.2011 Στάση εργασίας ΑΔΕΔΥ 

30.11.2011 Απόφαση Δ.Ο.Ε. για αγωνιστικές δράσεις σε πόλεις της 

Περιφέρειας  που λειτουργούν παιδαγωγικά τμήματα και στις 

έδρες των περιφερειών (συνεντεύξεις τύπου, συλλαλητήρια, 

συζητήσεις, συναυλίες) 

13.12.2011 Τρίωρη στάση εργασίας στη Δυτική Αττική για συμπαράσταση 
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στους απεργούς της Χαλυβουργίας 

13.12.2011 Στάση εργασίας και συμμετοχή στο Πανελλαδικό – Παναναπηρικό 

συλλαλητήριο στην πλατεία Ομόνοιας  

22.12.2012 Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για 

τρέχοντα ζητήματα της εκπαίδευσης (εφεδρεία, 

υποχρηματοδότηση εκπαίδευσης, αποδοχές εκπαιδευτικών, 

πλεονάζων χρόνος, τριετής και διετής, παραμονή στην οργανική, 

μετεκπαίδευση, ελλείψεις βιβλίων, αναδιάρθρωση δομών 

εκπαίδευσης, ειδική αγωγή, σίτιση μαθητών λόγω κρίσης, 

αποσπάσεις, περίθαλψη, διορισμούς, συγχωνεύσεις, σχολική 

στέγη) 

28.12.2011 Κοινή διοργάνωση ΔΟΕ-ΟΛΜΕ θεατρικής παράστασης από 

εκπαιδευτικούς 

17.1.2012 Παναττική στάση εργασίας – Συλλαλητήρια σε πόλεις της χώρας 

30.1.2012 Συνάντηση Δ.Ο.Ε. και εκπροσώπων των θεατρολόγων με τον 

Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας 

7.2.2012 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ΔΟΕ-ΟΛΜΕ στο Υπουργείο Υγείας 

για την υποβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης 

7.2.2012 24ωρη απεργία ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ 

10.2.2012 24ωρη απεργία ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ  

11.2.2012 Συγκέντρωση στο Σύνταγμα 

19.2.2012 Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα 

1.3.2012 Συνάντηση Δ.Ο.Ε. με την Υφυπουργό Παιδείας για τα σχολεία του 

εξωτερικού 

9.3.2012 Ολομέλεια Προέδρων 

13.3.2012 Συνάντηση Δ.Ο.Ε. με Υπουργό Παιδείας Γ. Μπαμπινιώτη στα 

γραφεία της Δ.Ο.Ε. 

19.4.2012 Συνάντηση Δ.Ο.Ε. με Υπουργό Παιδείας, με θέμα την αξιολόγηση 

 

 

Β΄: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

5.07.2011 Καταγγελία της κρατικής καταστολής στην απεργιακή 

συγκέντρωση στις 29.06.2011 

7.07.2011 Ανακοίνωση καταγγελία της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών 

σχολικών μονάδων 

8.07.2011 Ορισμός εκπροσώπων Δ.Ο.Ε., στην Ολομέλεια του Εθνικού 

Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ), στην Ολομέλεια Συμβουλίου 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(ΣΠΔΕ), στη Γραμματεία Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ), στην επιτροπή επιλογής 

υποψήφιων για απόσπαση στο εξωτερικό και στην Κεντρική 

Επιτροπή Εξετάσεων στις ξένες γλώσσες.  

12.07.2011 Αίτημα για άμεσο διορισμό των εκπαιδευτικών με ποσοστό 

αναπηρίας 67% που έχουν 12μηνη προϋπηρεσία 

19.07.2011 Ανοιχτή επιστολή στο Πρωθυπουργό Γ.Α. Παπανδρέου για τα 
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προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών 

19.07.2011 Καταγγελία της ανάκλησης εκπαιδευτικών που συμπληρώνουν 

τριετία σε σχολεία του εξωτερικού 

19.07.2011 Ανακοίνωση – έκφραση αμφιβολιών για την έγκαιρη διανομή 

των σχολικών βιβλίων 

22.07.2011 Ανακοίνωση για τη μη έκδοση στη Γερμανία Τουρκάλας 

συνδικαλίστριας 

27.07.2011 Ανακοίνωση – καταγγελία για τα προγράμματα κοινωφελούς 

εργασίας Δήμων, Περιφερειών και Μ.Κ.Ο. 

28.07.2011 Ανακοίνωση για την έγκαιρη κάλυψη των κενών στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

31.07.2011 Ανακοίνωση για την περικοπή του κινήτρου απόδοσης και την 

οικονομική εξαθλίωση των εκπαιδευτικών 

3.08.2011 Δεύτερη ανακοίνωση για τα σχολικά βιβλία 

25.08.2011 Καταγγελία για την καθυστέρηση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ 

σε ΠΥΣΠΕ και την ομηρεία χιλιάδων εκπαιδευτικών 

29.08.2011 Ανακοίνωση – διαμαρτυρία για τις τοποθετήσεις των 

εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες από τα ΠΥΣΠΕ 

1.09.2011 Ανακοίνωση – καταγγελία για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε 

ΠΥΣΠΕ 

2.09.2011 Ανακοίνωση – στήριξη Τουρκάλας αγωνίστριας 

5.09.2011 Ανακοίνωση καταγγελία για τις ελλείψεις βιβλίων 

5.09.2011 Καταδίκη ΥΠΕΠΘ για την επιλογή σχολείων της Ρόδου ως 

πιλοτικά χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων 

12.09.2011 Ανακοίνωση για την αναστολή συμβάσεων γιατρών με τον 

ΟΠΑΔ 

13.09.2011 Καταγγελία σχολικής συμβούλου για την πραγματοποίηση 

σεμιναρίου σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια 

13.09.2011 Ανακοίνωση για μεταστέγαση των 22
ου

 και 4
ου

 Ειδικού Σχολείου 

Αθηνών 

14.09.2011 Συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους εργαζόμενους σε 

επιχειρήσεις με τρόφιμα και ποτά 

16.09.2011 Ανακοίνωση για τη β’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών στην 

εκλογική περιφέρειας της Υφυπουργού Παιδείας 

19.09.2011 Ανακοίνωση για τους συντονιστές Διευθυντές σχολείων 

22.09.2011 Ανακοίνωση για τον αποκλεισμό εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από 

την επιμόρφωση β’ επιπέδου στις νέες τεχνολογίες 

26.09.2011 Ανακοίνωση για το σχέδιο διοικητικής αναδιάρθρωσης της 

εκπαίδευσης 

26.09.2011 Ανακοίνωση για τον κεφαλικό φόρο και την εισφορά στα ακίνητα 

27.09.2011 Συμπαράσταση – στήριξη στον αγώνα για τη μη παραχώρηση του 

κτηρίου του 3
ου

 Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης στη 

Μητρόπολη 

3.10.2011 Συμπαράσταση σε απεργούς στο Καζακστάν 

5.10.2011 Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε. για προβλήματα της Ειδικής Αγωγής 
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6.10.2011 Ανακοίνωση για τις «διαρροές» από τα ΜΜΕ σχετικά με το νέο 

μισθολόγιο 

6.10.2011 Ανακοίνωση για την εργασιακή εφεδρεία 

6.10.2011 Ανακοίνωση για τοποθετήσεις αναπληρωτών στη Δυτική Αττική 

7.10.2011 Ανακοίνωση για το μισθολόγιο της ντροπής 

14.10.2011 Ανακοίνωση για τη διοργάνωση σεμιναρίου σε μη εργάσιμες 

ημέρες 

18.10.2011 Ανακοίνωση για την τοποθέτηση φιλολόγων και νηπιαγωγών σε 

τμήματα ελληνικής γλώσσας στη Γερμανία 

21.10.2011 Ψήφισμα για τη δολοφονική επίθεση εναντίον της συγκέντρωσης 

του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα  

1.11.2011 Ανακοίνωση για το σταμάτημα διώξεων εκπαιδευτικών στο 20
ο
 

Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας 

1.11.2011 Ανακοίνωση για τα επιμορφωτικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών 

των πιλοτικών σχολείων 

2.11.2011 Ανακοίνωση για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων 

2.11.2011 Ανακοίνωση – καταδίκη για τη δίωξη συναδέλφων στο 2
ο
 

Γραφείο Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  

14.11.2011 Ανακοίνωση για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων 

ολιγοθέσιων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων στη Δυτική 

Θεσσαλονίκη 

14.11.2011 Ψήφισμα για τους απεργούς της Χαλυβουργίας – Οικονομική 

στήριξη του αγώνα τους 

14.11.2011 Ανακοίνωση για την πληρωμή αναπληρωτών 

17.11.2011 Ανακοίνωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου 

23.11.2011 Ανακοίνωση για τη συμμετοχή στην απεργία της ΑΔΕΔΥ 

24.11.2011 Ανακοίνωση – καταγγελία για τις συλλήψεις συνδικαλιστών της 

ΔΕΗ 

28.11.2011 Ψήφισμα για τους εργαζόμενους στην Ελευθεροτυπία 

30.11.2011 Ανακοίνωση για τη στοχοποίηση εκπαιδευτικών λόγω της 

συμμετοχής τους στη διαδήλωση της 28
ης

 Οκτωβρίου 

30.11.2011 Ανακοίνωση για τις επισχέσεις των συμβάσεων γιατρών με τον 

ΟΠΑΔ 

30.11.2011 Ανακοίνωση για τις ελλείψεις βιβλίων  

8.12.2011 Ψήφισμα στήριξης των απεργών του ALTER 

8.12.2011 Ανακοίνωση για κατάργηση των αιρετών στα Πειθαρχικά 

Συμβούλια 

8.12.2011 Ανακοίνωση για την τριετή παραμονή των νεοδιόριστων στην 

οργανική θέση 

8.12.2012 Καταγγελία του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 

Θεσπρωτίας 

12.12.2011 Καταγγελία της «κλοπής» προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

21.12.2011 Ψήφισμα κατά της απόλυση του Νίκου Βουρδουμπά από την 

Ελληνογερμανική Σχολή της Παλλήνης 

9.1.2012 Ορισμός εκπροσώπων ΔΟΕ στο Συμβούλιο Αναγνώρισης 
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Επαγγελματικών προσόντων (ΣΑΕΠ) 

9.1.2012 Συνδιοργάνωση με ΟΛΜΕ εκδήλωσης μνήμης για το Νίκο 

Τεμπονέρα 

12.1.2012 Επαναλειτουργία επιτροπής για τις αποσπάσεις των 

εκπαιδευτικών 

13.1.2012 Κάλεσμα στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Συνομοσπονδία 

εκπαιδευτικών για διοργάνωση αγωνιστικής δράσης όλων των 

ευρωπαϊκών συνδικάτων για τις πολιτικές λιτότητας 

16.1.2012 Ανακοίνωση για προσμέτρηση προϋπηρεσίας αναπληρωτών μετά 

τις 30.6.2010 

16.1.2012 Ανακοίνωση για διπλασιασμό μορίων μετάθεσης 

17.1.2012 Ανακοίνωση για τους εκπαιδευτικούς θεατρικής αγωγής 

17.1.2012 Κάλεσμα στους αναπληρωτές ΕΣΠΑ για τη μη υπογραφή νέων 

συμβάσεων εργασίας 

17.1.2012 Ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζόμενους της εκτυπωτικής 

3Ε 

18.1.2012 Συνάντηση Δ.Σ. ΔΟΕ και ΠΟΕΔ 

19.1.2012 Έλεγχος βιβλίων και στοιχείων ΔΟΕ από ορκωτό λογιστή – 

ελεγκτή 

25.1.2012 Κατάθεση αιτήματος στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ για έκπτωση των 

εκπαιδευτικών στον προαστιακό σιδηρόδρομο και στην 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.  για έκπτωση στα διόδια 

25.1.2012 Ανακοίνωση για την ανάγκη έκδοσης εγκυκλίου για την 

κατάταξη των αναπληρωτών με βάση τις πραγματικές ανάγκες 

των σχολείων 

26.1.2012 Ανακοίνωση – καταγγελία για την κατάργηση ιατρικής 

περίθαλψης 

26.1.2012 Αίτημα στον Υπουργό Υγείας για πραγματοποίηση συνάντησης 

για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ 

31.1.2012 Ανακοίνωση για την κατάργηση της ποινής των 2 ετών 

διαγραφής από τους πίνακες, των αναπληρωτών που δεν 

αναλαμβάνουν υπηρεσία 

31.1.2012 Ανακοίνωση για συγχώνευση σχολείων 

2.2.2012 Ψήφισμα για την ποινικοποίηση της Συλλογικής δράσης 

2.2.2012 Ψήφισμα για την υπεράσπιση εκπαιδευτικού στο Γαλάτσι 

7.2.2012 Καταγγελία Αντιδημάρχου Ευρώτα Λακωνίας για προσβλητική 

συμπεριφορά απέναντι σε εκπαιδευτικούς 

15.2.2012 Ανακοίνωση για την Προσχολική Αγωγή 

21.2.2012 Εισήγηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προς τους Συλλόγους για 

αγωνιστικές δράσεις  

22.2.2012 Σύσκεψη αιρετών Ανατολικής – Μακεδονίας Θράκης 

29.2.2012 Ψήφισμα συμπαράστασης σε συναδέλφισσα που κλήθηκε σε 

απολογία 

29.2.2012 Ανακοίνωση για επίδομα θέσης Διευθυντών σχολείων 

29.2.2012 Ψήφισμα για την κατάργηση του ΟΕΚ και της Εργατικής Εστίας 
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5.3.2012 Ανακοίνωση για την αξιολόγηση 

7.3.2012 Ανακοίνωση για το επίδομα θέσης των αναπληρωτών 

8.3.2012 Ανακοίνωση για δίωξη συναδέλφου στη Θήρα 

14.3.2012 Ανακοίνωση για την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης 

14.3.2012 Ψήφισμα για τον αποχαρακτηρισμό και την κατάργηση των 

διαπολιτισμικών σχολείων 

14.3.2012 Ψήφισμα για την κλήση σε απολογία εκπαιδευτικών στην 

Αρκαδία 

16.3.2012 Ανακοίνωση ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή 

20.3.2012 Ανακοίνωση για τη δίωξη συναδέλφων του 12
ου

 Δημοτικού 

Γλυφάδας και του Δ.Σ. του Συλλόγου Γλυφάδας – Βούλας – 

Βάρκιζας – Βουλιαγμένης  

20.3.2012 Ανακοίνωση για τον τρόπο υπολογισμού περικοπών στην απεργία 

22.3.2012 Προσωρινή Ημερήσια Διάταξη 81
ης

 Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης 

29.3.2012 Στάση εργασίας ΑΔΕΔΥ για την κατάσταση στην υγεία 

2.4.2012 Στήριξη κινητοποιήσεων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 

4.4.2012 Ανακοίνωση για την πρόβλεψη συνυπηρέτησης των 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

4.4.2012 Ανακοίνωση για την αμοιβή επιμορφωτών που συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα 

4.4.2012 Ανακοίνωση για τη θητεία Προϊσταμένων Νηπιαγωγών και 

Ολιγοθέσιων Δημοτικών σχολείων 

5.4.2012 Ανακοίνωση για την απόδοση χώρου από την εκκλησία για 

ανέγερση σχολείου στη Θεσσαλονίκη 

26.4.2012 Ανακοίνωση για το επίδομα θέσης των αναπληρωτών 

26.4.2012 Ανακοίνωση για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων 

27.4.2012 Καταγγελία για έρευνα της αστυνομίας στο χώρο σχολείου της 

Λευκάδας  

 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ 

    Συνεχίστηκε και αυτή την περίοδο η προσπάθεια ανάπτυξης των διεθνών σχέσεων 

της Ομοσπονδίας μας και του συντονισμού όλων των εργαζόμενων απέναντι στις 

πολιτικές λιτότητας που σαρώνουν τις ζωές των εργαζόμενων όλης της Ευρώπης.  

   Οι λογικές απομόνωσης του κλάδου, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, είναι στα 

πλαίσια και τη φιλοσοφία αυτών που εφαρμόζουν τα μέτρα και στερούν από τον 

κλάδο τις απαραίτητες συμμαχίες αλλά και το πλάτεμα του μετώπου αντίστασης των 

εργαζόμενων. 

 

Η ΔΟΕ με βάση αυτή τη λογική κινήθηκε στους παρακάτω άξονες: 

 

Α. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών (ETUCE) και της 

Εκπαιδευτικής Διεθνούς (E.I.) ανέλαβε πρωτοβουλίες για ενημέρωση όλων των 

συνδικάτων στην Ευρώπη και τον κόσμο για την κατάσταση στην Ελλάδα, τα μέτρα 
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που λαμβάνονται εναντίον των εργαζομένων και την ανάγκη συντονισμού όλων των 

συνδικάτων. Προτείναμε την οργάνωση πανευρωπαϊκών κινητοποιήσεων. Ζητήσαμε 

και εκδόθηκαν ψηφίσματα συμπαράστασης από την  ETUCE και την ΕΙ.Ε. αλλά και 

συνολικά από την Ε.Ι. Ψηφίσματα συμπαράστασης στον αγώνα μας εξέδωσαν και 

αρκετές ομοσπονδίες εκπαιδευτικών στην Ευρώπη. 

       

Β. Συμμετείχαμε συνέδρια για διάφορα εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά ζητήματα. 

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή κλιμακίου της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, στο 

μεγάλο πανευρωπαϊκό συλλαλητήριο, στην Φραγκφούρτη, όπου το ζήτημα των 

επιπτώσεων της ελληνικής κρίσης ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όλων των 

διαδηλωτών. Τα αισθήματα κατανόησης των δυσκολιών αλλά και συγκροτημένων 

παρεμβάσεων σε όλες τις Κυβερνήσεις αποτελούν την παρακαταθήκη για 

ουσιαστικότερες κινήσεις στον τομέα του συντονισμού της δράσης, όλων των 

εργαζόμενων 

 

 

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

Σταύρος Πετράκης 
 


