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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 – 2015 
 
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε., που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 
25ης Ιουνίου 2013, παρουσιάζει, σύμφωνα με το καταστατικό της Δ.Ο.Ε., την 
έκθεση πεπραγμένων για το δεύτερο χρόνο της θητείας του (2014-2015).  
 
  Η σύνθεση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για τη συνδικαλιστική περίοδο 2014-2015 μετά 
την ανασύνθεση της 10ης Φεβρουαρίου 2015 είναι:  
 
Πρόεδρος: Κικινής Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος: Μαντάς Κομνηνός, Γενικός 
Γραμματέας: Οικονόμου Τριαντάφυλλος, Ταμίας- Οργανωτικός Γραμματέας: 
Φασφαλής Νίκος, Ειδικός Γραμματέας: Πετράκης Σταύρος,Υπευθυνος Υλικού 
και Βιβλιοθήκης-Εκδόσεων: Κόκκινος Χαράλαμπος, Μέλη: Σμήλιος Ηλίας, 
Πολυχρονιάδης Δημήτρης, Δριμάλα Θεοδώρα, Ζορμπάς Αχιλλέας, Καλόγηρος 
Νίκος. 

 
Η δράση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για τη συνδικαλιστική χρονιά 2014-2015: 
 
  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε μια, πολύ δύσκολη για τον κλάδο, συνδικαλιστική χρονιά, 
πορεύτηκε με γνώμονα τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Κλάδου, 
τις πρωτόγνωρες συνθήκες που διαμόρφωσαν οι αυταρχικού χαρακτήρα και, 
συχνά, παράτυπες ή και παράνομες ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας, τις 
τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί καθώς και την επιτακτική ανάγκη για τη θωράκιση της 
συνδικαλιστικής δράσης με επιστημονικά επιχειρήματα και νομικά μέσα. 
 
  Απέναντί του ορθώνονταν, 
 τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας: 
 

 Η οικονομική εξαθλίωση για εργαζόμενους και συνταξιούχους ιδιαίτερα 
μετά την εφαρμογή  των σκληρών και αντικοινωνικών μνημονιακών 
πολιτικών  κυβέρνησης και της Τρόικας.  

 Η σκληρή, άδικη και άνιση φορολογική πολιτική που αφήνει στο 
απυρόβλητο τους κατέχοντες και συνθλίβει μισθωτούς και 
συνταξιούχους. 

 Η ραγδαία αύξηση της ανεργίας και η αναγκαστική φυγή της νέας γενιάς 
στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας. 
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 Η κατάσταση συναγερμού που επικρατεί στα ταμεία των εργαζομένων 
στο δημόσιο εξαιτίας της χρόνιας καταλήστευσης των αποθεματικών 
τους από το κράτος. 

 Οι σαρωτικές αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση και στην 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  

 Ο εντεινόμενος αυταρχισμός, η επιβολή του φόβου μέσα από το κατ’ 
ευφημισμό πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων και τη διαρκή 
απειλή για απολύσεις. 

 

Τα παγιωμένα, πλέον, προβλήματα της εκπαίδευσης και του Έλληνα 
εκπαιδευτικού:  

 

 Η οικονομική υποβάθμιση που έχει καταστήσει τον Έλληνα 
εκπαιδευτικό το χειρότερα αμειβόμενο δημόσιο υπάλληλο, με μισθό - 
φιλοδώρημα  630€ για τους νέους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι 
αναγκασμένοι  να εργάζονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το 
σπίτι τους, καταδικασμένοι στην απόλυτη εξαθλίωση.  

 Η τραγική  μείωση των δαπανών για την Παιδεία σε ποσοστό, για άλλη 
μια χρονιά, κάτω από το 2,5% του Α.Ε.Π., με επακόλουθο την 
υποχρηματοδότηση των σχολικών μονάδων και την αδυναμία τους να 
ανταποκριθούν ακόμα και στην ικανοποίηση στοιχειωδών αναγκών και 
λειτουργιών  (θέρμανση, υλικοτεχνικός εξοπλισμός…).  

 Η 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. 

 Η συνέχιση της επιστημονικής υποβάθμισής μας, μετά την κατάργηση 
της Μετεκπαίδευσης και την απουσία ουσιαστικής και οργανωμένης 
επιμόρφωσης. 

 

 

Η απίστευτα βάρβαρη πραγματικότητα της συνδικαλιστικής χρονιάς που 
κλείνει με : 

 Πλήθος πειθαρχικών διώξεων με βάση τις νέες πειθαρχικές διατάξεις.  

 Αυταρχικού χαρακτήρα, αυθαίρετες μετακινήσεις εκπαιδευτικών από 
ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ με εκτός νομιμότητας αλλαγές στον τρόπο 
τοποθέτησης των εκπαιδευτικών. 
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 Ελάχιστες  μεταθέσεις, που σε συνδυασμό με τις αδιαφανείς μετατάξεις 
από τη Δ.Ε. καταδίκασαν εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων με πολλά χρόνια 
υπηρεσίας στην Π.Ε. σε οριστική απομάκρυνσή τους από τον τόπο 
μόνιμης κατοικίας τους. 

 Μηδενικές, σχεδόν, αποσπάσεις που οδήγησαν στην απόγνωση και την 
οικονομική εξαθλίωση πλήθος εκπαιδευτικών και τις οικογένειές τους. 

 Εφαρμογή της, καθόλου «αθώας», Α.Ε.Ε. που συνδέεται άμεσα με την 
τιμωρητική αξιολόγηση των ποσοστώσεων, μέσω εγκυκλίων 
«επιστράτευσης» (24-3-2014), με έωλο νομικό πλαίσιο και πίεση προς 
τους εκπαιδευτικούς μέσα από την καλλιέργεια κλίματος φόβου. 

 Έναρξη εφαρμογής της αξιολόγησης – χειραγώγησης με πρώτο βήμα την 
κλήση των διευθυντών των σχολείων σε επιμορφωτικά σεμινάρια που 
έχουν ως στόχο να τους μετατρέψουν σε αξιολογητές. 

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προχώρησε σε αγωνιστικές δράσεις ανάδειξης όλων των 
προβλημάτων της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και υπεράσπισης των 
δικαιωμάτων τους. Σ’ αυτό τον αγώνα χρησιμοποίησε κάθε μέσο για τν 
ανάδειξη και προβολή των προβλημάτων  του δημόσιου σχολείου Ταυτόχρονα, 
έκανε ευρεία χρήση έννομων μέσων (αιτήσεις ακύρωσης, μηνυτήριες 
αναφορές) στον αγώνα κατά της ανομίας και του αυταρχισμού του ΥΠΑΙΘ. 
  Στόχος του Δ.Σ. ήταν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς να βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή των αγώνων, με τους ηρωικούς εκπαιδευτικούς της Π.Ε. , για την 
προάσπιση του δημόσιου – δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης και την 
ανατροπή των πολιτικών που την πλήττουν. 
 

Α΄: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
27-6-2014 Απάντηση με εξώδικο στην κλήση για εξ αποστάσεως επιμόρφωση 

4-7-2014 Διαμαρτυρία για τη θέση σε αργία της αιρετού Ν. Λακωνίας Ελισάβετ 
Παπαδοπούλου-αίτημα για άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας. 

9-7-2014 Νέο αίτημα Εξαιρετική ανάγκη συνάντησης του Δ.Σ.  της Δ.Ο.Ε.  με την 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για το θέμα της αιρετού Ν. 
Λακωνίας Ελισάβετ Παπαδοπούλου 

14-7-2014 Συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με τους Υφυπουργούς Παιδείας Δερμετζόπουλο 
και Κουκοδήμο 

17-7-2014 Συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με επιστημονικούς φορείς για την Ειδική Αγωγή 

29-7-2014 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συλλαλητήριο στην Περιφερειακή 
Διεύθυνση Πελοποννήσου για την θέση σε αργία της συνάδέλφου 
Παπαδοπούλου Ελισάβετ 

31--7-2014 Απόφαση πειθαρχικού συμβουλίου . νέο αίτημα για συνάντηση με Υπουργό 
Παιδείας για την θέση σε αργία της συνάδέλφου Παπαδοπούλου Ελισάβετ 

5-8-2014 Απάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ στις δηλώσεις του Υφυπουργού Παιδείας κ. 
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Κουκοδήμου για την προσχολική αγωγή 

5-8-2014 Παρουσία του προέδρου της ΔΟΕ στη επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων 
της Βουλής 

21-8-2014 Αίτημα για συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για 
το θέμα των μονίμων διορισμών. 

25-8-2014 Παράσταση διαμαρτυρία στο υπουργείο παιδείας για την υλοποίηση 
αποσπάσεων και μόνιμων διορισμών 

29-8-2014 Πραγματοποίηση κοινής συνεδρίασης των Δ.Σ. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ. Με θέμα 
«Μαζικοί διορισμοί – Προάσπιση τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου. 

29-8-2014 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Παιδείας - «Μαζικοί διορισμοί – 
Προάσπιση τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου. 

2-9-2014 Παρέμβαση της ΔΟΕ για δεύτερο κύκλο αποσπάσεων 

5-9-2014 Μήνυμα του Δ.Σ. της ΔΟΕ.:«Συνεχίζουμε και εντείνουμε τον αγώνα κατά της 
αξιολόγησης χειραγώγησης». 

6-9-2014 Συμμετοχή της ΔΟΕ στο συλλαλητήριο της  ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. 

9-9-2014 Συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με τον Υπουργό Παιδείας κ. Λοβέρδο. 
 

10-9-2014 Κοινή Συνέντευξη τύπου ΔΟΕ-ΟΛΜΕ,για την ανάδειξη των προβλημάτων 
που απασχολούν την εκπαίδευση με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 

10-9-2014 Πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τα εκπαιδευτικά κενά, 
την αδιοριστία, την αξιολόγηση-χειραγώγηση και τη διάλυση του δημόσιου 
σχολείου στην Περιφερειακή Δ/νση Αττικής 

11-9-2014 Καταγγελία ενεργειών Διευθυντή Εκπαίδευσης Πειραιά 

15-9-2014 Συμπαράσταση στο συνάδελφο Παύλο Αντωνόπουλο 

16-9-2014 Καταγγελία για την καλλιέργεια κλίματος αυταρχισμού στο νομό Πιερίας. 

23-9-2014 Απεργιακή κινητοποίηση ΑΔΕΔΥ 

23-9-2014 Συνάντηση Δ.Σ. ΔΟΕ με Υπουργό Παιδείας για το θέμα του Πειθαρχικού 
Δικαίου. 

25-9-2014 Εξώδικη δήλωση κατά Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών «Απεργία –
Αποχή» για θέματα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. 

25-9-2014 Παρέμβαση ΔΟΕ για επιτακτική ανάγκη πραγματοποίησης μόνιμων 
διορισμών 

29-9-2014 Ψήφισμα συμπαράστασης στο συνάδελφο θανάση Αγαπητό. 

2-10-2014 Περιφερειακή σύσκεψη στην Ανατολική Μακεδονία- Θράκη 

6-10-2014 Πραγματοποίηση Ολομέλειας των Προέδρων 

6-10-2014 Απόφαση για  αγωνιστικές κινητοποιήσεις από ανοικτό Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

8-10-2014 Περιφερειακή σύσκεψη στη Δυτική Μακεδονία. 

13-10-2014 Κοινή συνάντηση των Δ.Σ.  Δ.Ο.Ε. –ΟΛΜΕ. 

20-10-2014 Περιφερειακή σύσκεψη στην Κρήτη- Ρεθυμνο 

23-10-2014 Περιφερειακή σύσκεψη Δυτικής Ελλάδας- Πύργος 

21-10-2014 Κήρυξη 3ωρη στάσης εργασίας για το Σύλλογο Παρθενώνας Αθήνας. 

23-10-2014 Κοινά συλλαλητήρια ΔΟΕ –ΟΛΜΕ Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

23-10-2014 Παρέμβαση της ΔΟΕ στο ΥΠΑΙΘ για τη λειτουργία του Ολοήμερου σχολείου 

23-10-2013 Συνάντησης του Δ.Σ. των  Δ.Ο.Ε.-ΟΛΜΕ με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για 
τα θέματα του Πειθαρχικού Δικαίου. 
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30-10-2014 Κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας για τους εκπαιδευτικούς του Συλλόγου 
Ικαρίας-Φούρνων. 

31-10-2014 Νέα Εξώδικη δήλωση κατά Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών «Απεργία –
Αποχή» για θέματα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. 

3-11-2014 Παρουσία κλιμακίου της ΔΟΕ στην τακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των 
Γενικών Αντιπροσώπων της ΠΟΕΔ 

5-11-2014 Αποχώρηση του εκπροσώπου της ΔΟΕ από τη συνεδρίαση του ΕΣΥΠ 

7-11-2014 Διαμαρτυρία για μη πληρωμή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

10-11-2014 Καταγγελία κατά του Υπουργού Παιδείας για τις μονομερείς αποφάσεις για 
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

10-11-2014 Καταγγελία κατά του Υπουργού Παιδείας  για τις δηλώσεις του «για 
εθελοντική προσφορά» 

12-11-2014 Καταδίκη της ανάλγητης στάσης του Υπουργού Παιδείας απέναντι στους 
υπό συνταξιοδότηση εκπαιδευτικούς 

15-11-2014 Κήρυξη στάσης εργασίας για τους εκπαιδευτικούς των Συλλόγων Σπάρτης 
Πέλλας, Περιστερίου, Βόνιτσας, 

15-11-2014 Κατάθεση στεφάνου στο Πολυτεχνείο 

21-11-2014 Κήρυξη στάσης εργασίας για τους εκπαιδευτικούς των Συλλόγων Ροδόπης, 
Ρόδου, Αν. Θεσσαλονίκης ,Κοζάνης 

27-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ 

25-11-2014 Κήρυξη στάσης εργασίας για τους εκπαιδευτικούς των Συλλόγων Ρόδου, 
Πρέβεζας, Πύργου, Ολυμπίας, Λεχαινών, Έδεσσας, Ιωαννίνων, Αμαλιάδας, 
Γιαννιτσών 

26-11-2014 Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της ΔΟΕ για την απεργία αποχή από 
τις διαδικασίες της αξιολόγησης. 

28-11-2014 Συνεδρίαση του Σ.Π.Δ.Ε. 

28-11-2014 Κήρυξη στάσης εργασίας για τους εκπαιδευτικούς των Συλλόγων 
Μεσσηνίας, Κορίνθου 

8-12-2014 Κήρυξη στάσης εργασίας για τους εκπαιδευτικούς των Συλλόγων Κέρκυρας, 
Θηβας 

17-12-2014 Διαμαρτυρία για τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε στη Βουλή 

17-12-2014 Νέα Εξώδικη δήλωση κατά Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών «Απεργία –
Αποχή» για θέματα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης 

22-12-2014 Παρέμβαση της ΔΟΕ για τα σεμινάρια εκτός ωραρίου για τους  αναπληρωτές 
της παράλληλης στήριξης. 

15-1-2015 Παρέμβαση της ΔΟΕ για ίδρυση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών 
ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

21-1-2015 Νέα Εξώδικη δήλωση κατά Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών «Απεργία –
Αποχή» για θέματα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης 

29-1-2015 Αίτημα για συνάντηση με την νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 

4-2-2015 Ψήφισμα συμπαράστασης στο συνάδελφο Θανάση Αγαπητό 

12-2-2015 Διαμαρτυρία για τη μη καταβολή του επιμισθίου στους αποσπασμένους 
εκπαιδευτικούς στο εξωτερικού 

14-2-2015 Κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας για τους εκπαιδευτικούς του Συλλόγου «Ο 
Μακρυγιάννης» 

18-2-2015 Καταγγελία ενεργειών Δ/ντή Εκπαίδευσης Αρκαδίας. 

25-2-2015 Διοργάνωση Ημερίδας στην Κομοτηνή με θέμα: «ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Αξιολόγηση –αποτίμηση του εκπαιδευτικού 
έργου, πειθαρχικά» 

3-3-2015 Συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Παιδείας. 

3-3-2015 Παρέμβαση της ΔΟΕ για να πληρωθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 

3-3-2015 Παρέμβαση της ΔΟΕ για την αποκατάσταση αδικίας ασφαλιστικών 
διατάξεων. 

9-3-2015 Διοργάνωση Ημερίδας στην Καρδίτσα με θέμα: «ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Αξιολόγηση –αποτίμηση του εκπαιδευτικού 
έργου, πειθαρχικά» 

10-3-2015 Κήρυξη στάση εργασίας για τους εκπαιδευτικούς του Συλλόγου Χανίων. 

19-3-2015 Διοργάνωση Ημερίδας στην Πρέβεζα με θέμα: «ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Αξιολόγηση –αποτίμηση του εκπαιδευτικού 
έργου, πειθαρχικά» 

24-3-2015 Παρατηρήσεις για τις αλλαγές επί του πειθαρχικού δικαίου στο νομοσχέδιο 
Κατρούγκαλου. 

27-3-2015 Κοινό υπόμνημα ΔΟΕ-ΟΛΜΕ για τις συνταξιοδοτήσεις των εκπαιδευτικών 

27-3-2015 Σύσκεψη ΔΟΕ-ΟΛΜΕ για το θέμα των υποχρεωτικών μετατάξεων. 

31-3-2015 Προσφυγή της ΔΟΕ στην Επιτροπή αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 

31-3-2015 Παρέμβαση της ΔΟΕ για το πρόγραμμα «Ε.Υ.ΖΗ.Ν» 

1-4-2015 Διοργάνωση Ημερίδας στα Καμένα Βούρλα με θέμα: «ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Αξιολόγηση –αποτίμηση του 
εκπαιδευτικού έργου, πειθαρχικά» 

21-4-2015 Κήρυξη στάση εργασίας για τους εκπαιδευτικούς του Συλλόγου Λευκάδας 

21-4-2015 Διαμαρτυρία της ΔΟΕ για την έλλειψη διαλόγου στις νομοθετικές 
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης 

21-4-2015 Καταγγελία για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου δέσμευσης των 
ταμειακών διαθέσιμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

29-4-2015 Συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. 
Κουράκη. 

5-5-2015 Διοργάνωση Ημερίδας στην Έδεσσα με θέμα: «ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Αξιολόγηση –αποτίμηση του εκπαιδευτικού 
έργου, πειθαρχικά» 

5-5-2015 Παρέμβαση του προέδρου της ΔΟΕ στην Επιτροπή Μορφωτικών 
Υποθέσεων της Βουλής στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας 

6-5-2015 Διοργάνωση Ημερίδας στην Κοζάνη με θέμα: «ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Αξιολόγηση –αποτίμηση του εκπαιδευτικού 
έργου, πειθαρχικά» 

16-5-2015 Διοργάνωση Ημερίδας στο Ρέθυμνο με θέμα: «ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Αξιολόγηση –αποτίμηση του εκπαιδευτικού 
έργου» 
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Β΄: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 
20-6-2014 Ανακοίνωση σχετικά με την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των διευθυντών για 

την αξιολόγηση.  

27-6-2014 Ανακοίνωση στην κλήση για εξ αποστάσεως επιμόρφωση. 

1-7-2014 Ανακοίνωση για την απόφαση της 83ης Γενικής Συνέλευσης του Κλάδου. 

7-7-2014 Ανακοίνωση για την επιλογή Διευθυντών ΙΕΚ 

9-7-2014 Ανακοίνωση για ανάκληση άδικων ρυθμίσεων για τους αναπληρωτές 
εκπαιδευτικούς 

14-7-2014 Δελτίο τύπου για την άκαρπη συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με την πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. 

23-7-2014 Ανακοίνωση για την πραγματοποίηση αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 

23-7-2014 Ανακοίνωση για Την σύγχυση που επικρατεί για τις συγχωνεύσεις των 
σχολικών μονάδων 

24-7-2014 Καταδίκη της απόφασης που θέτει σε αργία τη συνάδελφο Ελισάβετ 
Παπαδοπούλου. 

25-7-2014 Ανακοίνωση για τις συναντήσεις του Δ.Σ. της ΔΟΕ με επιστημονικούς φορείς. 

30-7-2014 Ανακοίνωση για την επιτακτική ανάγκη μόνιμων διορισμών στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόσληψη αναπληρωτών με βάση τις ανάγκες της 
εκπαίδευσης. Ξεκλείδωμα πινάκων. 

31-7-2014 Διαμαρτυρία για την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου που αφορά τη 
συνάδελφο Ελισάβετ Παπαδοπούλου. Αίτημα για άμεση συνάντηση με την 
πολιτική ηγεσία. 

31-7-2014 Έγγραφο για άρση της αργία της συναδέλφου Ελισάβετ Παπαδοπούλου. 

21-8-2014 Αίτημα για συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. 
Μόνιμοι διορισμοί – να ολοκληρωθούν οι υπηρεσιακές μεταβολές. 

22-8-2014 Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία για το θέμα της μη 
υλοποίησης των αποσπάσεων και μόνιμων διορισμών. 

25-8-2014 Δελτίο Τύπου για την παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας  για το 
θέμα της μη υλοποίησης των αποσπάσεων και μόνιμων διορισμών. 

29-8-2014 Δελτίο Τύπου για τη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο παιδείας για τα 
μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την εκπαίδευση. 

2-9-2014 Ανακοίνωση για την υλοποίηση άμεσα β΄ κύκλου αποσπάσεων  

4-9-2014 Ανακοίνωση – καταγγελία για τη διάλυση του Ολοήμερου σχολείου . Όχι στις 
αυθαίρετες μετακινήσεις. 

5-9-2014 Ανακοίνωση για την Αξιολόγηση χειραγώγηση. Συνεχίζουμε και εντείνουμε τον 
αγώνα. 

10-9-2014 Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με τον Υπουργό παιδείας κ 
Λοβέρδο. 

12-9-2014 Ανακοίνωση – Για τον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγείων.  

16-9-2014 Εργασιακά δικαιώματα εκπαιδευτικών. 

19-9-2014 Ανακοίνωση για τον προγραμματισμό δράσεων ΔΟΕ. 

19-9-2014 Ανακοίνωση – Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια ΠΥΣΠΕ ΑΠΥΣΠΕ ΚΥΣΠΕ. 

23-9-2014 Εισήγηση του Δ..Σ. της ΔΟΕ προς τις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων για την 
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παραπέρα πορεία του Κλάδου. 

23-9-2014 Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με τον Υπουργό Παιδείας κ. 
Λοβέρδο για τα πειθαρχικά 

25-9-2014 Εξώδικη δήλωση του Δ.Σ. της ΔΟΕ σχετικά με την προκήρυξη Απεργίας – 
Αποχής. 

25-9-2014 Ανακοίνωση –  Σύγκληση Ολομέλειας Προέδρων στις 6-10-2014. 

25-9-2014 Ανακοίνωση – Επιτακτική η ανάγκη για πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών 
στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ΤΩΡΑ. 

26-9-2014 Ορισμός εκπροσώπων της ΔΟΕ στην επιτροπή που θα επανεξετάσει τις 
διατάξεις για τις μεταθέσεις. 

29-9-2014 Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ για απεργία- αποχή από 
τις διαδικασίες της αξιολόγησης. 

30-9-2014 Ανακοίνωση – Προτάσεις για αναμόρφωση του Θεσμικού πλαισίου των 
μεταθέσεων (ΠΔ 50 και Π.Δ. 100) 

7-10-2014 Ανακοίνωση – Απόφαση ανοικτού Δ.Σ. της ΔΟΕ στην Ολομέλεια των προέδρων 
της 6ης -1—2014. Αγωνιζόμαστε για μαζικούς διορισμούς- Ανατροπή της 
υλοποίησης της Αξιολόγησης- Χειραγώγησης. Τερματισμό του αυταρχισμού και 
των Πειθαρχικών διώξεων. 

8-10-2014 Ανακοίνωση -απάντηση  σε ερωτήματα σχετικά με το δικαίωμα του 
εκλέγεσθαι στις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. 

8-10-2014 Ανακοίνωση – Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας για Τακτικές Γενικές 
Συνελεύσεις. 

9-10-2014 Ανακοίνωση –Προσλήψεις αναπληρωτών στην παράλληλη στήριξη. 

10-10-2014 Ανακοίνωση- Σχετικά με την εγκύκλιο για τη Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και 
αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού. 

13-10-2014 Ανακοίνωση για τα επεισόδια σε εκλογικό κέντρο της δυτικής Θεσσαλονίκης. 

20-10-2014 Κοινή επιστολή ΔΟΕ-ΟΛΜΕ 

20-10-2014 Ανακοίνωση –  Διευκρινήσεις σχετικά με κείμενο υπογραφών. 

22-10-2014 Ανακοίνωση σχετικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου παιδείας για τους 
Υπευθύνους Ολοήμερου σχολείου και τη λειτουργία του Ολοήμερου. 

23-10-2014 Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση για συνάντηση για το πειθαρχικό 
δίκαιο από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. 

27-10-2014 Ανακοίνωση – Απάντηση σε ερωτήματα «Περί υλοποίησης της αξιολόγησης» 

27-10-2014 Ανακοίνωση – Τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. 

29-10-2014 Ανακοίνωση σχετικά με την προτεινόμενη ρύθμιση του ΥΠΑΙΘ για το 
πειθαρχικό δίκαιο. 

29-10-2014 Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία του γεύματος στα νηπαιαγωγεία. 

31-10-2014 Εξώδικη δήλωση του Δ.Σ. της ΔΟΕ σχετικά με την προκήρυξη Απεργίας – 
Αποχής. 

31-10-2014 Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Συλλόγου διδασκόντνων.  

31--10-2014 Κοινή ανακοίνωση ΔΟΕ –ΟΛΜΕ για τη δήθεν μισθολογική εξέλιξη μέσω της 
αξιολόγησης. Επιστολή προς εκπαιδευτικούς για την απεργία αποχή. 

31-10-2014 Αίτημα αλλαγής ημερομηνίας συνεδρίασης του ΕΣΥΠ λόγω των εκλογών των 
αιρετών. 

7-11-2014 Ανακοίνωση σχετικά με τη μη πληρωμή αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

10-11-2014 Καταγγελία για τον εμπαιγμό και πρόκληση από τον Υπουργό Παιδείας που 
δίχως διάλογο προχωρά με μονομερείς αποφάσεις στην αξιολόγηση των 
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εκπαιδευτικών. 

10-11-2014 Ανακοίνωση- Ασκείτε εθελοντικά τα καθήκοντά σας κύριε Υπουργέ !!! 

11-11-2014 Ανακοίνωση για ενημερωτικές συναντήσεις με θέμα: «Αξιολόγηση 
Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων- Σύνταξη prortfolio» 

13-11-2014 Διευκρινίσεις για την υλοποίηση της απόφασης για απεργία- αποχή από όλες 
τις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης. 

13-11-2011 Ανακοίνωση για την αποχή από τις ενημερωτικές συναντήσεις για την 
αξιολόγηση. 

14-11-2014 Ανακοίνωση – Για την επέτειο του Πολυτεχνείου 2014. 

20-11-2014 Απάντηση στις δηλώσεις και στις νέες ανακοινώσεις του Υπουργού Παιδείας 
για την κάλυψη των κενών. 

21-11-2014 Δήλωση αποχής Σχολικού Συμβούλου από το προαξιολογικό στάδιο 

26-11-2014 Ανακοίνωση για τις άδικες και προσβλητικές κατηγορίες εναντίον 
εκπαιδευτικού. 

26-11-2014 Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της ΔΟΕ για την απεργία αποχή απόό 
τις διαδικασίες της αξιολόγησης. 

2-12-2014 Ανακοίνωση για τη συνεδρίαση του ΣΠΔΕ 

5-12-2014 Ανακοίνωση για καμία συμμετοχή στις αξιολογικές διαδικασίες των 
Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων και των προϊσταμένων των 
νηπιαγωγείων που καλεί το ΥΠΑΙΘ 

10-12-2014 Ανακοίνωση σχετικά με τις φήμες για την τιμωρητική αντιμετώπιση των  
Διευθυντών και προϊσταμένων που δε συμμετέχουν στη διαδικασία της 
αξιολόγησης. 

12-12-2014 Ανακοίνωση σχετικά με τις πιέσεις και παράνομες ενέργειες για την επιβολή 
της αξιολόγησης- Διευκρινήσεις για πρακτικά ζητήματα. 

17-12-2014 Ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΔΟΕ για τον προϋπολογισμό 2015- δαπάνες για την 
Παιδεία. 

17-12-2014 Εξώδικη δήλωση του Δ.Σ. της ΔΟΕ σχετικά με την προκήρυξη Απεργίας – 
Αποχής. 

22-12-2014 Ανακοίνωση – για τα σεμινάρια των ΠΕΚ για τους αναπληρωτές της 
παράλληλης στήριξης εκτός ωραρίου. 

24-12-2014 Διαμαρτυρία για τον νέο κύκλο μετατάξεων. 

15-1-2015 Ανακοίνωση για τη δίωξη του συναδέλφου Π. Βαϊνά. 

15-1-2015 Ανακοίνωση για τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

19-1-2015 Ανακοίνωση για το θάνατο του συναδέλφου και στελέχους του εκπαιδευτικού 
κινήματος Κ. Παπλωματά. 

20-1-2015 Ανακοίνωση σχετικά με την αναμόρφωση πινάκων αναπληρωτών με βάση το 
Ν.4316/2014. 

21-1-2015 Νέα Εξώδικη δήλωση του Δ.Σ. της ΔΟΕ σχετικά με την προκήρυξη Απεργίας – 
Αποχής. 

22-1-2015 Ανακοίνωση σχετικά με τη διερεύνηση νομικών ενεργειών για την 
αναμόρφωση των πινάκων αναπληρωτών με βάση το Ν. 4316/2014 

29-1-2015 Αίτημα συνάντηση με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. 

3-2-2015 Σύσκεψη Δ.Σ. της ΔΟΕ με τους αιρετούς εκπροσώπους ΠΥΣΠΕ ΑΠΥΣΠΕ ΚΥΣΠΕ 
στις 16-3-2015. 

4-2-2015 Ανακοίνωση για τις ενέργειες έπειτα από την αναμόρφωση των πινάκων 
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αναπληρωτών με βάση τις διατάξεις του Ν. 4316/2014. 

6-2-2015 Συνοπτικό Υπόμνημα για τα προβλήματα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
προς τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. 

10-2-2015 Ανακοίνωση σχετικά με την εμπλοκή ιδιωτικής εταιρείας στην αξιολόγηση 
λειτουργία των σχολείων ΕΑΕΠ 

11-2-2015 Ανακοίνωση σχετικά με τις προγραμματικές δηλώσεις του νέου Υπουργού 
Παιδείας. 

11-2-2015 Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση του πρώην Υπουργού Παιδείας κ. 
Λοβέρδου σχετικά με τις αμοιβές των στελεχών που  υλοποίησαν την 
αξιολόγηση. 

12-2-2015 Ανακοίνωση σχετικά με την μη καταβολή του επιμισθίου αποσπασμένων 
εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. 

13-2-2015 Ανακοίνωση για τη βιαιοπραγία γονέα κατά Διευθυντή σχολείου στη Βέροια. 

18-2-2015 Ανακοίνωση – Διαμαρτυρία για δίωξη συναδέλφου. 

18-2-2015 Ανακοίνωση – Καταγγελία ενεργειών Δ/ντή Εκπαίδευσης Αρκαδίας. 

19-2-2015 Ανακοίνωση σχετικά με έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ σχετικά με το ωράριο και την 
αποχώρηση των εκπαιδευτικών από σχολείο. 

19-2-2015 Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ για τους 
διορισμούς εκπαιδευτικών. 

20-2-2015 Ανακοίνωση για την αποστολή αλληλεγγύης εκπαιδευτικών για τους 
καταυλισμούς προσφύγων από το Κομπάνι. 

27-2-2015 Ανακοίνωση σχετικά με την πραγματοποίηση σεμιναρίων ΠΕΚ εκτός 
εργασιακού ωραρίου για τους αναπληρωτές της παράλληλης στήριξης. 

3-3-2015 Ανακοίνωση σχετικά με την μη πληρωμή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

3-3-2015 Ανακοίνωση – Αποκατάσταση αδικίας ασφαλιστικών διατάξεων. 

3-3-2015 Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση με την νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Παιδείας. 

5-3-2015 Ανακοίνωση σχετικά με την απαράδεκτη και παράνομη πραγματοποίηση των 
σεμιναρίων ΠΕΚ για τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης με 
παραβίαση του εργασιακού τους ωραρίου.  

12-3-2015 Νέα ανακοίνωση σχετικά με την απαράδεκτη και παράνομη πραγματοποίηση 
των σεμιναρίων ΠΕΚ για τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης με 
παραβίαση του εργασιακού τους ωραρίου. 

12-3-2015 Εκτίμηση αποτελεσμάτων συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 
Εισήγηση προς τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των συλλόγων της χώρας. 

16-3-2015 Ανακοίνωση- Να πάρει θέση το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την 
απαράδεκτη και παράνομη πραγματοποίηση των σεμιναρίων ΠΕΚ για τους 
εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης με παραβίαση του εργασιακού τους 
ωραρίου. 

23-3-2015 Ανακοίνωση- Αποκατάσταση αδικίας ασφαλιστικών διατάξεων- Απόφαση 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

24-3-2015 Κοινή ανακοίνωση ΔΟΕ ΟΛΜΕ  σχετικά με την ελεύθερη είσοδο σε Μουσεία –
Αρχαιολογικούς χώρους με τις κάρτες  της ΔΟΕ και ΟΛΜΕ. 

24-3-2015 Ανακοίνωση -  Παρατηρήσεις για τις αλλαγές επί του πειθαρχικού δικαίου που 
περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης. 

27-3-2015 Κοινό υπόμνημα ΔΟΕ ΟΛΜΕ για τις συνταξιοδοτήσεις των εκπαιδευτικών. 
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27-3-2015 Κοινή ανακοίνωση ΔΟΕ-ΟΛΜΕ για το θέμα των υποχρεωτικών μετατάξεων. 

31-3-2015 Ανακοίνωση – Προσφυγή της ΔΟΕ στην επιτροπή αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 

31-3-2015 Ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. 

6-4-2015 Ανακοίνωση σχετικά με την άρση ασφαλιστικών αδικιών. 

8-4-2015 Υποβολή αιτήματος για ανάγκη επαναλειτουργίας επιτροπής για τις 
υπηρεσιακές μεταβολές- προϋπηρεσία αναπληρωτών. 

21-4-2015 Ανακοίνωση – Πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία. Πλήρης απαξίωση κάθε 
έννοιας διαλόγου. 

21-4-2015 Ανακοίνωση – Καταγγελία για την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
δέσμευση των ταμειακών διαθέσιμων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

29-4-2015 Δελτίο Τύπου  σχετικά με τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με τον αναπληρωτή 
Υπουργό Παιδείας κ. Κουράκη 

4-5-2015 Αίτημα για χορήγηση άδειας για την πραγματοποίηση τακτικών γενικών 
συνελεύσεων. 

5-5-2015 Ανακοίνωση – Να αποσυρθεί  το «κατεπείγον» σχέδιο νόμου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 

6-5-2015 Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή για τη βελτίωση του νομοθετικού 
πλαισίου διορισμών , μεταθέσεων, αποσπάσεων. 

8-5-2015 Παρέμβαση της ΔΟΕ για ανάκληση της πειθαρχικής δίωξης κατά του 
συναδέλφου Δ/ντή  Σίδερη Κων/νου. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

                                                        Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 
 
                                                       Ο Γενικός Γραμματέας 
 
                                                  
                                                     Τριαντάφυλλος Οικονόμου 
 


