
ΔΙΔΑΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ 2015 – 2016 
 

Σο Διοικητικό υμβούλιο τησ Δ.Ο.Ε., που προϋκυψε από τισ αρχαιρεςύεσ 
τησ 24ησ Ιουνύου 2015, παρουςιϊζει, ςύμφωνα με το καταςτατικό τησ Δ.Ο.Ε., την 
ϋκθεςη πεπραγμϋνων για τον πρώτο χρόνο τησ θητεύασ του (2015-2016).  
 

Η ςύνθεςη του Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. για τη ςυνδικαλιςτική περίοδο 2015-2016 
και μετά τη ςυγκρότηςή του ςε ςώμα την 1η Οκτωβρίου 2015, είναι:  
 
Πρόεδροσ: Κικινόσ Θανϊςησ, Αντιπρόεδροσ - Τπεύθυνοσ Εκδόςεων: Πετρϊκησ 
ταύροσ, Γενικόσ Γραμματέασ: Υαςφαλόσ Νύκοσ, Σαμίασ – Ειδικόσ Γραμματέασ - 
Τπεύθυνοσ Σύπου και Δημ. χέςεων: Ανδρουλϊκησ Μϊνοσ, Οργανωτικόσ 
Γραμματέασ - Τπεύθυνοσ Τλικού & Βιβλιοθήκησ: Οικονόμου Σριαντϊφυλλοσ, 
Μέλη: Γαλϊνησ Γιώργοσ, Μιλτςακϊκησ Μιχϊλησ, Δριμϊλα Θεοδώρα, Μαρύνησ 
πύροσ, Καλόγηροσ Νύκοσ, Σρούλησ Γιώργοσ. 
 
 
Η δράςη του Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. για τη ςυνδικαλιςτική χρονιά 2015-2016: 
 
 Η δρϊςη του Δ.. διαμορφώνεται μϋςα ςε πολύ δύςκολεσ ςυνθόκεσ για 
τον κλϊδο και τον τόπο μετϊ την ψόφιςη και του τρύτου μνημονύου από την 
κυβϋρνηςη ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Η κυβερνητικό πολιτικό ςτο χώρο τησ παιδεύασ εύναι 
πολιτικό διϊλυςησ του δημόςιου ςχολεύου. Όλα τα κτυπόματα κατϊ τησ 
εκπαύδευςησ και των εκπαιδευτικών (δόθεν ενιαύοσ τύποσ ςχολεύου, ελϊχιςτοσ 
απαιτούμενοσ αριθμόσ μαθητών για τη λειτουργύα τμόματοσ νηπιαγωγεύου, επύ 
τησ ουςύασ κατϊργηςη των τμημϊτων ϋνταξησ …) επενδύθηκαν με την 
χρηςιμοπούηςη ενόσ προςχηματικού διαλόγου – κϊλυμμα των αποφϊςεων τησ 
πολιτικόσ ηγεςύασ του Τπουργεύου που  οδηγεύ την εκπαύδευςη δεκαετύεσ πύςω. 
Οι υποςχϋςεισ για χιλιϊδεσ διοριςμούσ αποδεύχθηκαν απϊτη και αυτό που 
απϋμεινε εύναι ϋνα εφιαλτικό τοπύο για τουσ αδιόριςτουσ εκπαιδευτικούσ. Όχι 
μόνο δεν ϋγιναν οι 20.000 διοριςμού αλλϊ οι πολιτικϋσ και οι «αλλαγϋσ» που 
εφαρμόζονται ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ οδηγούν με μαθηματικό ακρύβεια 
χιλιϊδεσ εργαζόμενουσ αναπληρωτϋσ ςυναδϋλφουσ μασ ςτην ανεργύα, οδηγούν 
ςε απολύςεισ ανθρώπων που εργϊζονται για χρόνια ςτην εκπαύδευςη.  
 Σο Δ.. με απόφαςό του απϊντηςε επιθετικϊ ςτον προςχηματικό 
διϊλογο του Τπουργεύου και θωρϊκιςε τισ θϋςεισ του κλϊδου αποτϋλεςμα 
ςυνεδρύων και Γενικών υνελεύςεων με επιςτημονικό λόγο μϋςα από 
επιςτημονικϋσ ημερύδεσ ςε όλεσ τισ περιφϋρειεσ τησ χώρασ.  
 Οι δρϊςεισ του Δ.. τησ Δ.Ο.Ε.  διαμορφώνονται μϋςα ςτισ πρωτόγνωρεσ 
αυτϋσ ςυνθόκεσ και κϊτω από τισ βϊρβαρεσ κυβερνητικϋσ μνημονιακϋσ 
πολιτικϋσ που εφαρμόζονται ςε βϊροσ των εργαζομϋνων και που οδηγούν: 
  

 την οικονομικό εξαθλύωςη εργαζόμενων και ςυνταξιούχων, ειδικϊ και 
μετϊ την ψόφιςη του νϋου αςφαλιςτικού νόμου. 



 την ϊδικη και ϊνιςη, για ϊλλη μια φορϊ, φορολογικό πολιτικό με 
μεύωςη του αφορολόγητου και τη χιονοςτιβϊδα νϋων ϊμεςων και ϋμμεςων 
φόρων που ςυνθλύβει μιςθωτούσ και ςυνταξιούχουσ.  

 την ανεργύα που «χτυπϊει πλϋον κόκκινο» και  οδηγεύ την ελπιδοφόρα 
νϋα γενιϊ τησ πατρύδασ μασ ςτην αναζότηςη εργαςύασ ςτο εξωτερικό.  

 την ιςοπϋδωςη του κοινωνικού κρϊτουσ και των πυλώνων του που 
εύναι η παιδεύα και η  υγεύα καθώσ επύςησ και κϊθε κοινωνικού δικαιώματοσ και 
κατϊκτηςησ που όταν αποτϋλεςμα πολύχρονων αγώνων των εργαζόμενων. 
 

την εκπαύδευςη, το Δ.. τησ Δ.Ο.Ε., εύχε να αντιμετωπύςει μια 
πρωτόγνωρη πραγματικότητα, αφού η εκπαιδευτικό πολιτικό δεν υλοποιεύται 
με βϊςη τον απαραύτητο  εκπαιδευτικό προγραμματιςμό και ςχεδιαςμό αλλϊ 
με κριτόρια οικονομικού – λογιςτικού χαραχτόρα. υγχωνεύςεισ και 
καταργόςεισ ςχολικών μονϊδων, διαθεςιμότητα εκπαιδευτικών, προοπτικό 
απολύςεων και μετατϊξεισ διϋλυςαν την εκπαύδευςη και οι πληγϋσ που 
ϊνοιξαν, παρϊ τισ ϊφθονεσ υποςχϋςεισ τησ νυν κυβϋρνηςησ, όχι μόνο δεν 
κλεύνουν αλλϊ διαιωνύζονται. 

Η φετινό ςχολικό χρονιϊ, μια από τισ χειρότερεσ των τελευταύων ετών, 
κλεύνει με 2.500 κενϊ ςτην πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη, δύχωσ την προοπτικό 
μόνιμων διοριςμών, με χιλιϊδεσ αναπληρωτϋσ να προςλαμβϊνονται μόνο μϋςα 
από κονδύλια του ΕΠΑ και του ΠΔΕ.  Αναπληρωτϋσ που εύναι πλϋον 
αντιμϋτωποι με το τϋταρτο ϋτοσ ςτη ςειρϊ μηδενικών διοριςμών (με τουσ 
αναπληρωτϋσ τησ Ειδικόσ Αγωγόσ να κλεύνουν 15 χρόνια αναμονόσ για 
μονιμοπούηςη) αλλϊ και με την αναςφϊλεια ςχετικϊ με τον τρόπο πρόςληψόσ 
τουσ ϋςτω και ωσ αναπληρωτϋσ. Κι όλα αυτϊ με την προοπτικό τησ τραγικόσ 
ςυρρύκνωςησ ακόμη και αυτών των προςλόψεων αφού τα κονδύλια του ΕΠΑ 
εύτε φθύνουν εύτε ϋχουν όδη χρηςιμοποιηθεύ από το Τπουργεύο για κϊλυψη των 
φετινών κενών (π.χ. παρϊλληλη ςτόριξη). 

Όλα τα παραπϊνω, μϋςα ςτο εδώ και χρόνια διαμορφωμϋνο, τοπύο τησ 
υποχρηματοδότηςησ των ςχολικών μονϊδων κϊτι που κϊνει εξαιρετικϊ 
δύςκολο το να καλύψουν βαςικούσ τομεύσ λειτουργύασ τουσ (γραφικό ύλη, 
πετρϋλαιο θϋρμανςησ, ανταπόκριςη ςτισ ςτοιχειώδεισ υποχρεώςεισ τουσ) αλλϊ 
και τησ κατϊργηςησ εκπαιδευτικών κατακτόςεων όπωσ η αναλογύα 1:25 ςτα 
τμόματα και το ολοόμερο ςχολεύο. 

Μϋςα ςε όλο αυτό το τοπύο τησ αποςϊθρωςησ, η πολιτικό ηγεςύα του 
Τπουργεύου Παιδεύασ εμπαύζει την εκπαιδευτικό κοινότητα και τισ ελληνικϋσ 
οικογϋνειεσ, τϊζοντασ 20.000 μόνιμουσ διοριςμούσ, ενιαύο τύπο ολοόμερου 
ςχολεύου, δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό, Ειδικό Αγωγό για όλουσ 
του μαθητϋσ που τη χρειϊζονται (καταργώντασ ταυτόχρονα τα Σ.Ε. ό 
μετατρϋποντϊσ τα ςε παρϊλληλη ςτόριξη!!!), οργανικϋσ θϋςεισ ςτουσ 
εκπαιδευτικούσ ειδικοτότων που περιμϋνουν μϊταια…   

Οι πολιτικϋσ των αλλεπϊλληλων μνημονύων, τησ ςκληρόσ λιτότητασ 
πϊντα και μόνο για τουσ μιςθωτούσ και ςυνταξιούχουσ, των απολύςεων και τησ 
ανεργύασ, τησ δραματικόσ μεύωςησ ειςοδημϊτων, τησ ανατροπόσ των 
εργαςιακών και αςφαλιςτικών δικαιωμϊτων, τησ διϊλυςησ των Δημοςύων 



Τπηρεςιών και τησ “ακύρωςησ” των Κοινωνικών Αγαθών, που επιβϊλλεται από 
τουσ «Θεςμούσ»  και εκτελεύται κατϊ γρϊμμα και από την Κυβϋρνηςη τησ 
«πρώτησ φορϊ αριςτερϊ», δεν αφόνει πλϋον κανϋνα περιθώριο αναμονόσ. 

Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. προχώρηςε ςε αγωνιςτικϋσ δρϊςεισ για την ανϊδειξη 
όλων αυτών των προβλημϊτων και τησ υπερϊςπιςησ των δικαιωμϊτων των 
εργαζόμενων. Φρηςιμοπούηςε κϊθε μϋςο για την ανϊδειξη προβολόσ των 
προβλημϊτων για το δημόςιο ςχολεύο.  

Είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθούμε ςτο δρόμο και να αγωνιςτούμε 
για την ανατροπή αυτήσ τησ πολιτικήσ. Απαιτείται αφύπνιςη και δυναμικοί 
αγώνεσ. Η μάχη για το αςφαλιςτικό είναι κομβικήσ ςημαςίασ και πρέπει να 
αποτελέςει το ςημείο εκκίνηςησ αγώνων με προοπτική δικαίωςησ.  

 

ΑΠΟΥΑΕΙ – ΔΡΑΕΙ – ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΙ ΣΟΤ Δ.. ΣΗ Δ.Ο.Ε. 

 

21/7/2015 Αύτημα για ςυνϊντηςη με αναπληρωτό Τπουργό Παιδεύασ  

24/7/2015 υνϊντηςη με Αναπληρωτό Τπουργό Παιδεύασ 

3/9/2015 υνϊντηςη με Τπηρεςιακό Τπουργό Παιδεύασ για τα 
προβλόματα των ςχολεύων με την ϋναρξη τησ ςχολικόσ χρονιϊσ 

8/9/2015 Ανακούνωςη για τα εργαςιακϊ δικαιώματα 

14/9/2015 υνϋντευξη τύπου  

14/9/2015 Ανακούνωςη για τη ςυμπλόρωςη ερωτηματολογύων από 
ιδιωτικϋσ εταιρεύεσ 

1/10/2015 Αύτημα για ςυνϊντηςη ςτον Τπουργό Παιδεύασ 

1/10/2015 υγκρότηςη Δ.. ΔΟΕ 

2/10/2015 Ανακούνωςη για τον τρόπο πρόςληψησ των αναπληρωτών  

8/10/2015 Ανακούνωςη με απαντόςεισ για το νϋο αςφαλιςτικό 

8/10/2015 Χόφιςμα αλληλεγγύησ προσ απεργούσ των πανεπιςτημύων που 
διώκονται 

8/10/2015 Χόφιςμα ςυμπαρϊςταςησ για τη δύκη του τϋωσ Προϋδρου του 
υλλόγου Λϊριςασ  

12/10/2015 Τπόμνημα προσ το Τπουργεύο Παιδεύασ και την κοινωνύα για τα 
προβλόματα προσ Π.Ε.  

13/10/2015 υνϊντηςη ΔΟΕ και ΟΛΜΕ με Τπουργό Παιδεύασ   

14/10/2015 υγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ ΔΟΕ-ΟΛΜΕ για τα κενϊ. υνϊντηςη 
με Τπουργό Παιδεύασ 

20/10/2015 Κόρυξη ςτϊςη εργαςύασ για ύλλογο Ικαρύασ για διευκόλυνςη ςε 
ςυμμετοχό κινητοπούηςησ 

21/10/2015 Χόφιςμα ςυμπαρϊςταςησ για τη δύκη του Προϋδρου του 
υλλόγου Λακωνικόσ 

22/10/2015 Ανακούνωςη για την κϊλυψη όλων των κενών ςτα ςχολεύα και 
την ανϊγκη για ϊμεςη πραγματοπούηςη προςλόψεων 

22/10/2015 Καταγγελύα του Δημϊρχου Νεϊπολησ – υκεών για την 
ανυπόςτατη επιςτολό του προσ την πολιτικό ηγεςύα του 
Τπουργεύου Παιδεύασ 



21/10/2015 Ανακούνωςη για την απαρϊδεκτη αντιμετώπιςη ςχολεύων, 
μαθητών και εκπαιδευτικών του Δόμου Θεςςαλονύκησ καθώσ 
και απϊντηςη ςτισ ςυκοφαντικϋσ εκφρϊςεισ Προϋδρου χολικόσ 
Επιτροπόσ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ του Δόμου 
Θεςςαλονύκησ εναντύον των εκπαιδευτικών 

29/10/2015 Ειςόγηςη προσ τισ Γενικϋσ υνελεύςεισ των υλλόγων 

2/11/2015 Ανακούνωςη για τη ςύτιςη – περύθαλψη 

4/11/2015 τόριξη κινητοπούηςησ φορϋων τησ Ειδικόσ Αγωγόσ και 3ωρη 
ςτϊςη εργαςύασ  

2/11/2015 Ανακούνωςη για τισ τροπολογύεσ  ςε ςχϋςη με τα ΠΤΠΕ και τα 
ςτελϋχη εκπαύδευςησ 

4/11/2015 Ανακούνωςη για τη δύωξη του Π. Βαώνϊ και του Γ. Φρόνη και 
ςυγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ ςτη ςυνεδρύαςη του πειθαρχικού 
οργϊνου ςτισ 6/11/2016 

9/11/2015 Ανακούνωςη για απλόρωτουσ αναπληρωτϋσ εκπαιδευτικούσ 

10/11/2015 Ανακούνωςη για απεργιακό κινητοπούηςη και την προώπηρεςύα 
αναπληρωτών 

11/11/2015 Ανακούνωςη για την εφαρμογό του ϊρθρου 28 του Ν.4186/2013 
για τον αριθμό των μαθητών ςτα τμόματα όπου φοιτούν 
μαθητϋσ με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ 

16/11/2015 Καταγγελύα για την πραγματοπούηςη ενημερωτικών 
ςυναντόςεων ςτο Νομό Λακωνύασ  

16/11/2015 Ανακούνωςη για το Πολυτεχνεύο 

20/11/2015 Αύτημα προσ τον Τπουργό Παιδεύασ για τη χορόγηςη ϊδειασ για  
πραγματοπούηςη τακτικών Γενικών υνελεύςεων  

22/11/2015 Καταγγελύα για τισ ςυλλόψεισ εργατών – ςυνδικαλιςτών  

23/11/2015 Ανακούνωςη για την επιβϊρυνςη εκπαιδευτικών με ϋξοδα 
ελϋγχου τύτλων 

24/11/2015 υνϊντηςη με εκπαιδευτικούσ ςωματεύου GEW Βερολύνου 

24/11/2015 Ανακούνωςη για την υπουργικό απαγόρευςη για τη χορόγηςη 
ςτοιχεύων που αφορούν τουσ εκπαιδευτικούσ από τισ υπηρεςύεσ 
του Τπουργεύου Παιδεύασ  

26/11/2015 υνϊντηςη με κλιμϊκιο τησ ΑΔΕΔΤ 

1/12/2015 Οριςμόσ εκπροςώπου ςτην ομϊδα εργαςύασ με ϋργο τη μελϋτη, 
επεξεργαςύα και υποβολό προτϊςεων για το ςύςτημα μόνιμου 
διοριςμού εκπαιδευτικών, τη βελτύωςη του νομοθετικού 
πλαιςύου μεταθϋςεων, τοποθετόςεων εκπαιδευτικών Δημόςιασ 
Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και λοιπών 
θεμϊτων  

4/12/2016 Χόφιςμα ςυμπαρϊςταςησ ςε ςυνϊδελφο Κόμπο Κωνςταντύνο 
για τισ καταγγελύεσ γονϋων για το διαγωνιςμό τησ Μαθηματικόσ 
Εταιρεύασ 

4/12/2015 Ανακούνωςη για την ϊμεςη καταβολό των υπερωριών ςτουσ 
αναπληρωτϋσ μϋςω Π.Δ.Ε.  

4/12/2015 Ανακούνωςη για την υποβολό δηλώςεων περιουςιακόσ 
κατϊςταςησ μελών ςχολικών επιτροπών  



7/12/2015 Καταγγελύα για τη διοργϊνωςη ςεμιναρύου την ημϋρα τησ 
γιορτόσ του Πολυτεχνεύου 

10/12/2015 3ωρη ςτϊςη εργαςύασ και ςυγκϋντρωςη για την πειθαρχικό 
δύωξη τησ ςυναδϋλφου Νατϊςασ Ορφανοπούλου 

11/12/2015 Κόρυξη ςτϊςησ εργαςύασ για ύλλογο Ικαρύασ για τη 
διευκόλυνςη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςε κινητοπούηςη 

11/12/2015 υγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ ςτην Περιφερειακό Δ/νςη Αττικόσ 
και 3ωρη ςτϊςη εργαςύασ  

15/12/2015 υλλαλητόριο ςτην πλατεύα Κλαυθμώνοσ και πορεύα προσ τη 
Βουλό για το νϋο μιςθολόγιο 

16/12/2015 Ανακούνωςη για το προςφυγικό - μεταναςτευτικό 

21/12/2015 Ανακούνωςη για διεξαγωγό ημερύδων «το ςχολεύο που βιώνουμε 
το ςχολεύο που οραματιζόμαςτε, Κριτικό και διεκδικόςεισ» 

9/1/2016 Εκδόλωςη ςτην Πϊτρα ςτη μνόμη του Νύκου Σεμπονϋρα 

11/1/2016 Παρατηρόςεισ ςτο χϋδιο Νόμου «Ενιαύο ςύςτημα κοινωνικόσ 
αςφϊλειασ – εθνικό ςύςτημα κοινωνικόσ αςφϊλιςησ» 

13/1/2016 Πρόγραμμα δρϊςησ του κλϊδου ενϊντια ςτη διϊλυςη του 
αςφαλιςτικού ςυςτόματοσ 

14/1/2016 Κοινό ςύςκεψη ΔΟΕ και ΟΛΜΕ για ςυντονιςμό δρϊςησ 

14/1/2016 Ανακούνωςη ςχετικϊ με την απαρϊδεκτη ςυμπεριφορϊ 
χολικών υμβούλων ςτην περιφϋρεια Καβϊλασ  

14/1/2016 Ανακούνωςη για την κατοχύρωςη των εργαςιακών 
δικαιωμϊτων δαςκϊλων και νηπιαγωγών αποφούτων Π.Α. και 
.Ν. διετούσ φούτηςησ 

14/1/2016 Ανακούνωςη για το απαρϊδεκτο ϊρθρο του Βουλευτό του 
ΤΡΙΖΑ Αλϋξανδρου Σριανταφυλλύδη 

19/1/2016 Ανακούνωςη ςυμπαρϊςταςησ ςτη ςυναδϋλφιςςα 
Κουςκουμπϋκου Δόμητρα 

19/1/2016 Ανακούνωςη για τισ ςκοπιμότητεσ που κρύβουν οι απόψεισ τησ 
ομϊδασ REN 

20/1/2016 Κοινό ςυνϋντευξη τύπου ΔΟΕ – ΟΛΜΕ – ΟΙΕΛΕ για το ςυντονιςμό 
δρϊςησ των εκπαιδευτικών Ομοςπονδιών  

21/1/2016 Αποκλειςμόσ Τπουργεύου Εργαςύασ και δύωρη ςτϊςη εργαςύασ 
μαζύ με ΟΛΜΕ 

28/1/2016 Προτϊςεισ τησ Δ.Ο.Ε. ςτην Επιτροπό για τουσ Διοριςμούσ  - 
Τπηρεςιακϋσ μεταβολϋσ  

28/1/2016 Ανακούνωςη ςχετικϊ με την εγκύκλιο του Τπουργού Παιδεύασ 
που οδηγεύ ςτην κατϊργηςη τησ ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ 

29/1/2016 Ολομϋλεια Προϋδρων  

1/2/2016 Ημερύδα για το ςχολεύο που βιώνουμε το ςχολεύο που 
οραματιζόμαςτε, ϋρρεσ 

2/2/2016 Οριςμόσ εκπροςώπου ΔΟΕ ςτην Επιτροπό Αξιολόγηςησ των 
προςόντων των υποψηφύων εκπαιδευτικών που διορύζονται ό 
τοποθετούνται ό αποςπώνται ςτα Ευρωπαώκϊ χολεύα  

8/2/2016 Ανακούνωςη για την προετοιμαςύα των εκδηλώςεων τησ ΔΟΕ με 
θϋμα: «Σο ςχολεύο που βιώνουμε το ςχολεύο που 



οραματιζόμαςτε. Κριτικό και διεκδικόςεισ» 

8/2/2016 Τπόμνημα ςε Τπουργό Παιδεύασ για τα τερϊςτια προβλόματα 
τησ δημόςιασ Εκπαύδευςησ 

11/2/2016 Ανακούνωςη για τον οριςμό Τποδιευθυντών – Τπεύθυνων για το 
ολοόμερο πρόγραμμα των Ολοόμερων Δημοτικών  

11/2/2016 Ανακούνωςη για τισ ανακοινώςεισ του Τπουργού Παιδεύασ για τα 
κενϊ ςτην Εκπαύδευςη 

16/2/2016 Ανακούνωςη για να αποςυρθεύ η τροπολογύα για την Ειδικό 
Αγωγό  

17/2/2016 υγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ για κενϊ ςτην εκπαύδευςη και τα 
τμόματα ϋνταξησ και ςυνϊντηςη ΔΟΕ-ΟΛΜΕ με Τπουργό 
Παιδεύασ  

22/2/2016 Ημερύδα για το ςχολεύο που βιώνουμε το ςχολεύο που 
οραματιζόμαςτε, Ιωϊννινα 

23/2/2016 Ανακούνωςη για την ϊδικη δύωξη των εκπαιδευτικών του 
Δημοτικού χολεύου Βουλιαγμϋνησ 

25/2/2016 υνεδρύαςη επιτροπόσ Διοριςμών – Τπηρεςιακών Μεταβολών  

29/2/2016 Ημερύδα για το ςχολεύο που βιώνουμε το ςχολεύο που 
οραματιζόμαςτε, Θεςςαλονύκη 

3/3/2016 Απϊντηςη ςε ερωτόματα υλλόγου Α’ Θεςςαλονύκησ  για 
διαχεύριςη ςτοιχεύων υλλόγου 

7/3/2016 Ημερύδα για το ςχολεύο που βιώνουμε το ςχολεύο που 
οραματιζόμαςτε, Αλεξανδρούπολη 

11/3/2016 υνϊντηςη ΔΟΕ – ΟΛΜΕ με Τπουργό Παιδεύασ για διοριςμούσ - 
προςλόψεισ 

16/3/2016 Ανακούνωςη για την καταχώρηςη ςτοιχεύων ςχετικϊ με τισ 
κτηριακϋσ υποδομϋσ ςτο ςύςτημα myschool 

16/3/2016 Ανακούνωςη για την πρόταςη του Δόμου Νεϊπολησ – υκεών να 
καταργηθούν το 12ο Δημοτικό χολεύο και το 4ο Νηπιαγωγεύο 
Νεϊπολησ 

21/3/2016 Ανακούνωςη ςχετικϊ με την εγκύκλιο για τη θεςμικό 
ςυγκρότηςη ομϊδων πρόληψησ κατϊ του ςχολικού εκφοβιςμού  

21/3/2016 Ημερύδα για το ςχολεύο που βιώνουμε το ςχολεύο που 
οραματιζόμαςτε, Ρόδοσ 

23/3/2016 υγκϋντρωςη ςτο ΜΣΠΤ και τρύωρη ςτϊςη εργαςύασ 

28/3/2016 Ημερύδα για το ςχολεύο που βιώνουμε το ςχολεύο που 
οραματιζόμαςτε, Υλώρινα 

31/3/2016 Ανακούνωςη ςχετικϊ με τισ αναφορϋσ ςε εκπαιδευτικούσ ςτο 
173ο Δημ. χολεύο Αθηνών  

1/4/2016 Ανακούνωςη για την υπερϊςπιςη τησ προςχολικόσ αγωγόσ  

4/4/2016 Ημερύδα για το ςχολεύο που βιώνουμε το ςχολεύο που 
οραματιζόμαςτε, Φανιϊ  

5/4/2016 Ανακούνωςη για το ϋγγραφο τησ Διεύθυνςησ Ειδικόσ Αγωγόσ του 
ΤΠ.Π.Ε.Θ. που καταργεύ τα τμόματα ϋνταξησ 

5/4/2016 Οριςμόσ εκπροςώπου ςε Επιτροπό Επιλογόσ των υποψόφιων 
εκπαιδευτικών για απόςπαςη ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ του 



εξωτερικού για το ςχ. Έτοσ 2016-2017 

8/4/2016 υνϊντηςη ΔΟΕ- ΟΛΜΕ με Τπουργό Παιδεύασ για διοριςμούσ – 
προςλόψεισ 

11/4/2016 Ημερύδα για το ςχολεύο που βιώνουμε το ςχολεύο που 
οραματιζόμαςτε, Σρύκαλα  

14/4/2016 Απϊντηςη ςε Τπουργό Παιδεύασ για μη αναςτολό κινητοπούηςησ 

15/4/2016 υγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ για πρόςληψη αναπληρωτών και 
ρυθμύςεων για νηπιαγωγεύα. υνϊντηςη με Τπουργό  

18/4/2016 Ημερύδα για το ςχολεύο που βιώνουμε το ςχολεύο που 
οραματιζόμαςτε, Ναύπλιο 

21/4/2016 υγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ ςτο Τπουργεύου Παιδεύασ ενϊντια 
ςτην αντιεκπαιδευτικό επύθεςη τησ κυβϋρνηςησ, 3ωρη ςτϊςη 
εργαςύασ. υνϊντηςη με Τπουργό Παιδεύασ 

22/4/2016 Αύτημα ςε Τπουργό Παιδεύασ για αποκατϊςταςη τησ αδικύασ ςε 
βϊροσ των προσ ςυνταξιοδότηςη εκπαιδευτικών 

25/4/2016 Ανακούνωςη για αλληλεγγύη ςτον Παύλο Αντωνόπουλο πρώην 
μϋλοσ τησ Ε.Ε. τησ ΑΔΕΔΤ 

6/5/2016 Αύτημα για διευκόλυνςη επιςτροφόσ των εκπαιδευτικών ςτισ 
ςχολικϋσ μονϊδεσ λόγω απεργύασ  

13/5/2016 υγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ ςε Τπουργεύο Παιδεύασ για την 
αντιεκπαιδευτικό επύθεςη τησ Κυβϋρνηςησ και ςυνϊντηςη με 
Τπουργό Παιδεύασ  

12/5/2016 Αύτημα για παρϊταςη υποβολόσ αιτόςεων αποςπϊςεων  

16/5/2016 Χόφιςμα ςυμπαρϊςταςησ ςε ςυνϊδελφο υλλόγου Ιερϊπετρασ 
Άρη Σςύτςο  

16/5/2016 Κόρυξη 3ωρησ ςτϊςησ εργαςύασ για το ύλλογο ϊμου  

16/5/2016 Οριςτικό Ημερόςια Διϊταξη 85ησ Γενικόσ υνϋλευςησ  

17/5/2016 Χόφιςμα ςυμπαρϊςταςησ ςε ςυνϊδελφο υλλόγου ϊμου 
Κουςκουμπϋκου Δόμητρα  

18/5/2016 Αύτημα προσ Τπουργό Παιδεύασ για τη χορόγηςη ϊδειασ για την 
πραγματοπούηςη τακτικών Γενικών υνελεύςεων  

18/5/2016 Ανακούνωςη για μη ςυμμετοχό ςτον Εθνικό Διϊλογο για την 
Παιδεύα  

19/5/2016 Ενημερωτικό για την παρακρϊτηςη αποδοχών ςε ςτϊςεισ 
εργαςύασ  

19/5/2016 Κϊλεςμα για ςυμμετοχό ςε κινητοπούηςη με την Ομοςπονδύα 
Γονϋων και  κηδεμόνων Περιφϋρειασ Αττικόσ ςτισ 20/5/2016  

 
ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΙ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΙ ΣΗ ΑΔΕΔΤ 
 

15/7/2015 24ωρη απεργύα και ςυλλαλητόριο 

22/7/2015 υγκϋντρωςη και πορεύα προσ τη Βουλό 

13/8/2015 υλλαλητόριο 

5/9/2015 υλλαλητόριο ΔΕΘ 

15/10/2015 Αντιπολεμικό ςυλλαλητόριο και πορεύα 

16/10/2015 υλλαλητόριο  



21/10/2015 Κινητοπούηςη ϋξω από το Τπ. Εργαςύασ για το ΜΣΠΤ και 
Παναττικό ςτϊςη εργαςύασ  

12/11/2015 24ωρη απεργιακό κινητοπούηςη 

17/11/2015 τϊςη εργαςύασ και ςυγκϋντρωςη ςυμπαρϊςταςησ ςτα 
δικαςτόρια για Βαώνϊ και Φρόνη 

17/11/2015 Κινητοπούηςη για Πολυτεχνεύο 

19/11/2015 υλλαλητόριο διαμαρτυρύασ 

23/11/2015 τϊςη εργαςύασ για ςυμπαρϊςταςη ςε Π. Βαώνϊ και Γ. Φρόνη 

3/12/2015 24 ωρη απεργύα  

11/12/2015 24ωρη απεργύα  

15/12/2015 υλλαλητόριο και πορεύα προσ τη Βουλό 

23/12/2015 υγκϋντρωςη αλληλεγγύησ ςτουσ εργαζόμενουσ ςτα πεντϊμηνα 
προγρϊμματα  κοινωφελούσ εργαςύασ και ςτϊςη εργαςύασ 

8/1/2015 Παρϊςταςη διαμαρτυρύασ ςε Τπ. Εργαςύασ 

9/1/2015 Εκδόλωςη ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΑΔΕΔΤ για Ν.  Σεμπονϋρα 

16/1/2016 υλλαλητόριο 

21/1/2016 Κινητοπούηςη ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΑΔΕΔΤ ςτο Τπουργεύο Εργαςύασ 

26/1/2016 Κατϊληψη Τπουργεύου Οικονομικών 

4/2/2016 24ωρη απεργύα  

12/2/2016 υλλαλητόριο για τουσ αγρότεσ 

13/2/2016 Πορεύα προσ τη Βουλό για τουσ αγρότεσ 

17/2/2016 υμπαρϊςταςη ςε ςυγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ ΔΟΕ-ΟΛΜΕ ςε Τπ. 
Παιδεύασ  

22/2/2016 Παρϊςταςη διαμαρτυρύασ ςε Τπ. Εργαςύασ 

9/3/2016 υλλαλητόριο 

23/3/2016 υλλαλητόριο ϋξω από το ΜΣΠΤ και ςτϊςη εργαςύασ  

4/4/2016 υλλαλητόριο 

7/4/2016 24ωρη απεργύα  

10/4/2016 Αντιπολεμικό διαδόλωςη αλληλεγγύησ ςτουσ πρόςφυγεσ 

6-7/5/2016 48ωρη απεργιακό κινητοπούηςη  

8/5/2016 υλλαλητόριο για την Πρωτομαγιϊ  

22/5/2016 υμμετοχό ςτο Παλλαώκό ςυλλαλητόριο για το Πολυνομοςχϋδιο  

 

 
Για το Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. 

Ο Γενικόσ Γραμματϋασ 
 
 

Υαςφαλήσ Νικόλαοσ  
 


