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Το ΔΣ της ΔΟΕ, αφού έλαβε υπόψη: 

 Τα μηνύματα που έστειλαν με τη συμμετοχή τους στην 48ωρη 
απεργιακή κινητοποίηση στις 19-20/10/2011, 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, ακόμα καιγια όσους ζουν 

κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας, όπως είναι οι άνεργοι. Εκεί οδηγείη 
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 δικαιούχουςηλικίας 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 μαθημάτων, 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. 

 

 


