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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέμα 1ο: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - ΤΙ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙ 
ΑΓΩΝΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στις 22-25 Ιούνη θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της ΔΟΕ, σε μια περίοδο που 
κλιμακώνεται η επίθεση στη ζωή και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών, που 
κλιμακώνεται η επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών του λαού.

Προωθούνται μέτρα και αναδιαρθρώσεις στρατηγικού χαρακτήρα, που 
φορτώνουν τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης στο λαό, ρίχνουν την τιμή 
της εργατικής δύναμης, προσαρμόζουν βίαια το σχολείο στις ανάγκες της 
κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Συγκεκριμένα: 
•Προωθείται νέα μείωση του κατώτερου μισθού και μάλιστα αυτός να 

καθορίζεται κάθε φορά με νόμο. Από τις 14 Μαΐου καταργήθηκε η Εθνική 
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα νέα 
μείωση του μισθού στο Δημόσιο Τομέα, νέο μισθολόγιο-φτωχολόγιο. Με το 
«νόμο Βρούτση» που ετοιμάζεται θα επιχειρήσουν να χτυπήσουν το 
συνδικαλιστικό κίνημα. 

• Ετοιμάζονται χιλιάδες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών 
μέσα στο 2013.

• Προωθούνται συμπτύξεις-συγχωνεύσεις που θα αυξήσουν τη σχολική διαρροή 
και να οδηγήσουν χιλιάδες εκπαιδευτικούς να μετακινούνται ανά τη χώρα!

• Ετοιμάζεται νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει την σύνταξη σε 
επίδομα ελεημοσύνης ύψους 300 ευρώ το μήνα, που ουσιαστικά καταργεί το 
εφάπαξ και τις επικουρικές συντάξεις.

•Στην Εκπαίδευση η κατάσταση είναι τραγική:
•Προωθείται μέσω της αξιολόγησης και μέσω νομοσχεδίων το «νέο σχολείο». 

Ένα σχολείο, που θα διαμορφώνει τον αυριανό φτηνό και ευέλικτο 
εργαζόμενο, θα έχει άμεση σύνδεση με τις ανάγκες των επιχειρηματικών 
ομίλων, ένα σχολείο που θα λειτουργεί ιδιωτικοοικονομικά, θα αναζητεί 
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πόρους, θα έχει διευθυντή manager, ένα σχολείο, που θα αποκρύβει ή θα 
διαστρεβλώνει την ιστορική και επιστημονική αλήθεια, θα σακατεύει νεανικά 
μυαλά, για να διασφαλίσει την μακροημέρευση του συστήματος.

• Στις Καλλικρατικές Σχολικές Επιτροπές δεν υπάρχουν λεφτά ούτε για τις 
βασικές λειτουργικές δαπάνες. Υπάρχουν μαθητές που υποσιτίζονται, που 
μένουν χωρίς εμβολιασμό και περίθαλψη, αλλά και μαθητές μας που ζουν 
μέσα στο αίσχος και τον εφιάλτη των ναρκωτικών. Έχει αυξηθεί η σχολική 
διαρροή. Προωθούνται συμπτύξεις τμημάτων. Ψηφίστηκε ήδη αύξηση του 
διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Β/βαθμιας, ενώ το διδακτικό 
ωράριο των νηπιαγωγών δεν είναι καν νομοθετημένο. Προωθούνται 
μαζικές μετακινήσεις των εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα. Εταιρείες 
αλωνίζουν μέσα στα σχολεία, όπως και οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί (βλ. 
το ΝΑΤΟ στα Χανιά). Το κόστος των βιβλίων με το νέο κρατικό 
προϋπολογισμό περνά στους γονείς. Θα έχουμε μηδενικούς διορισμούς και 
ελαχιστοποιούνται ουσιαστικά οι προσλήψεις αναπληρωτών. Χιλιάδες 
φετινοί αναπληρωτές θα μείνουν άνεργοι του χρόνου.

• Το φθινόπωρο το δημόσιο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί θα βρεθούμε 
μπροστά στην εφαρμογή νέων αντιλαϊκών αντιεκπαιδευτικών μέτρων: 
Γενικευμένη εφαρμογή του νέου σχολείου. Θα επιχειρήσουν εφαρμογή της 
αξιολόγησης. Εφαρμογή του νόμου 4115/13 για την Ειδική Αγωγή που 
εντάσσει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στα γενικά σχολεία με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για τα ίδια, τις οικογένειές τους, τους εκπαιδευτικούς ειδικής και 
γενικής αγωγής και φυσικά και την ίδια τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου. 
Εφαρμογή του νέου νηπιαγωγείου, που σημαίνει αλλαγή χαρακτήρα της 
Π.Α. (ήδη οι σχολικοί Σύμβουλοι βγαίνουν και απαιτούν να κάνουν οι 
νηπιαγωγοί το άλφα ή βήτα πρόγραμμα, να εφαρμόσουν το νέο αναλυτικό 
πρόγραμμα....).
Τα μέτρα αυτά έχουν βαριές επιπτώσεις στο λαό. Πέραν των επιπτώσεων 

που έχουν στους δημόσιους υπάλληλους, έχουν επιπτώσεις και στις κοινωνικές 
υπηρεσίες του Δημοσίου, στους δημόσιους φορείς και οργανισμούς, γενικότερα 
στα λαϊκά δικαιώματα. Διαμορφώνεται μια κρατική διοίκηση πιο συγκεντρωτική, 
πιο επιτελική, πιο άμεσα υποστηρικτική στην οικονομική δραστηριότητα του 
κεφαλαίου, των μονοπωλίων.
Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις υψώνεται το χρέος της οργάνωσης της πάλης 
εναντίον της πολιτικής που διαχειρίζεται την καπιταλιστική κρίση και τις 
συνέπειές της. 
Αν μαζί με την πάλη και τα αιτήματα για την άμεση επιβίωση του λαού, ενάντια 
στους φόρους και τα χαράτσια, για τις συλλογικές συμβάσεις, για να μην περάσουν η 
αξιολόγηση, το νέο σχολείο και οι απολύσεις, για την επιβίωση των ανέργων, της 
φτωχής αγροτιάς και των αυτοαπασχολούμενων, θα γίνει παλλαϊκό σύνθημα και 
οδηγός η απαίτηση για μονομερή διαγραφή του χρέους, η αποδέσμευση από την 
ΕΕ με το λαό κυρίαρχο και τη δική του εξουσία. Χρειάζεται λαϊκή συμμαχία και 
κίνημα σε αυτή την κατεύθυνση. 

   



ΤΙ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΑΓΩΝΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
Με βάση τα παραπάνω μπαίνει επι τάπητος Το τι κίνημα έχουμε ανάγκη σήμερα, 
ποιο κίνημα είναι σε θέση να εμποδίσει, να τους σταματήσει, να ανατρέψει 
αυτούς που μας παίρνουν πίσω κατακτήσεις και δικαιώματα, αυτό είναι κατά τη 
γνώμη μας το φλέγον. Τι κίνημα χρειαζόμαστε για να νικήσουν οι εργαζόμενοι:
Σήμερα χρειαζόμαστε ένα κίνημα μαζικό, οργανωμένο, ταξικό, καλά 
προετοιμασμένο στη σύγκρουση με πλουτοκρατία, αστικό κράτος, κυβέρνηση, 
τρόικα, ΕΕ, με αυτούς που καταδυναστεύουν τη ζωή μας.
Έχουμε ανάγκη από ένα κίνημα και μια Ομοσπονδία που θα παλεύει για όλα τα 
προβλήματα, για άμεσα μέτρα ανακούφισης των οικογενειών μας, των ανέργων, για 
σχολεία χωρίς υποσιτισμένους μαθητές, για να έχουν όλα τα παιδιά αποκλειστικά 
δημόσια και δωρεάν παιδεία.
Κίνημα που να αγωνίζεται για την ικανοποίηση των λαϊκών, μορφωτικών αναγκών, 
κόντρα στους φόρους, τα χαράτσια, τα βάρβαρα μέτρα, τα μνημόνια και τις δανειακές 
συμβάσεις που εξαθλιώνουν κάθε μέρα όλο και περισσότερο όλους μας.
Κίνημα ικανό να ακυρώσει στην πράξη τον αντιδραστικό, κρατικό έλεγχο πάνω στην 
προσωπικότητα και την ίδια τη ζωή του εκπαιδευτικού, των μαθητών, συνολικά του 
σχολείου, τη λεγόμενη «αξιολόγηση». 
Ομοσπονδία και σωματεία που δεν θα πέφτουν στην παγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας για μια «καλή» και «αντικειμενική» αξιολόγηση, αφού τέτοια δεν θα 
υπάρχει. 
Κίνημα που θα εναντιώνεται στην εφαρμογή των αντιδραστικών, ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων στα σχολεία, αυτά που στην κυριολεξία αποσαρθρώνουν το 
ωρολόγιο, το αναλυτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα σπουδών. Αυτά που στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία χειραγωγούν ιδεολογικά τη σκέψη των παιδιών μας, 
αντικαθιστούν τη γενική μόρφωση με «δεξιότητες» που οδηγούν μόνο σε 
«παραδοξότητες».
Κίνημα που θα συνδέει και θα εξυψώνει την καθημερινή πάλη με την προοπτική της 
ανατροπής κάθε αντιλαϊκής πολιτικής, για μια φιλολαϊκή ανάπτυξη όπου ο λαός θα 
είναι κυρίαρχος στον πλούτο που παράγει και η παιδεία συστατικό στοιχείο αυτής της 
εξουσίας του λαού μας.
Κίνημα που θα κάνει σαφές, πως αν δεν απαλλαγούμε, αν δεν χειραφετηθούμε από 
τη δικτατορία των μονοπωλίων και της Ε.Ε., άσπρη μέρα δεν πρόκειται να δούμε.

Λεύτερος λαός είναι μόνο εκείνος που κυριαρχεί στον πλούτο που παράγει.
Μόνο με αυτή τη γραμμή μπορεί να ανασυνταχθεί το κίνημα, να ζωντανέψουν τα 
πρωτοβάθμια σωματεία, να αντεπιτεθούμε, να γίνουν πιο αποτελεσματικοί οι αγώνες 
μας.
Πάνω σε αυτή τη γραμμή, σ' αυτό το περιεχόμενο πάλης, επιδιώκουμε την 
ΕΝΟΤΗΤΑ όλων των εκπαιδευτικών, όλων των εργαζομένων, όλου του λαού, 
ανεξάρτητα από τις επιμέρους σήμερα ιδεολογικές-πολιτικές προτιμήσεις τους.

 
Πάνω σε αυτό το περιεχόμενο, σε αυτή τη γραμμή πάλης επιδιώκουμε:

Να συσπειρωθούν, να ενωθούν όλοι. Εργάτες και υπάλληλοι δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, πρωτοβάθμια σωματεία, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, Επιτροπές Αγώνα, 
Λαϊκές Επιτροπές, συνδικαλιστές κ.α.
Να δυναμώσει ο ενιαίος αγώνας, η λαϊκή συμμαχία. Η επίθεση είναι ενιαία, χτυπάει 
όλα τα λαϊκά στρώματα, απαιτείται ενιαίο μέτωπο πάλης, εργατών, υπαλλήλων, 
φτωχών αγροτών, μικροεπαγγελματοβιοτεχνών, γυναικών, κάθε νέου και νέας. 



ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για να μπλοκάρουμε τα μέτρα.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για να γκρεμίσουμε οριστικά Μνημόνια και αφεντικά.
ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΟΒΟΣ - ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ- ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΡΑ...γιατί όπως 
είπε και ο Βάρναλης "Κι αν ο λάκκος σου είναι πολύ βαθύς, χρέος με τα χέρια 
σου να σηκωθείς".
Πρόταση για τη συνδρομή
Η Γ.Σ. αποφασίζει ότι το ύψος της συνδρομής προς τη ΔΟΕ είναι υπερβολικά μεγάλο,  
σε μια περίοδο που οι εκπαιδευτικοί έχουν τσακιστεί από την αντεργατική θύελλα.  
Αποτελεί πρόκληση μια Ομοσπονδία, με τόσο εύρωστο ταμείο, όσο η ΔΟΕ, να διατηρεί  
την συνδρομή στα σημερινά επίπεδα.
Η συνδρομή πρέπει να μειωθεί στα 20 € συνολικά για τους μόνιμους και αναπληρωτές  
πλήρους ωραρίου, στα 10 € στους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, για δε τους  
ωρομίσθιους να είναι 5 €. Τα χρήματα αυτά πρέπει να τα μοιράζονται εξίσου ΔΟΕ και  
τοπικός Σύλλογος. 
Η μείωση της συνδρομής και ο περιορισμός των εξόδων αποτελεί την έμπρακτη  
απόδειξη ότι η Ομοσπονδία θέλει να φέρει κοντά στο συνδικαλιστικό κίνημα τους  
χιλιάδες εκπαιδευτικούς που σήμερα είναι ασυνδικάλιστοι, που δοκιμάζονται σκληρά  
από τα βάρβαρα αντεργατικά μέτρα. Αποτελεί πολιτική πράξη που υποδηλώνει ότι το  
συνδικάτο, η Ομοσπονδία είναι δίπλα στο συνάδελφο. Η αύξηση του αριθμού των  
μελών στη δύναμη των πρωτοβάθμιων σωματείων και της Ομοσπονδίας μπορεί και  
πρέπει να αντισταθμίσει τη μείωση των εσόδων από τη μείωση της συνδρομής. 
Επίσης, η απόδοση της συνδρομής δηλώνει την απόφαση του εργαζόμενου να είναι  
συνδικαλισμένος και να παλέψει συλλογικά για τα δικαιώματά του. Δεν μπορεί να  
γίνεται υποχρεωτικά και μάλιστα μέσω της ενιαίας αρχής πληρωμών (ΕΑΠ), δηλαδή  
μέσω του κράτους, που μας οδηγεί στην εξαθλίωση. Είναι συνεισφορά από το  
υστέρημα, για το συλλογικό αγώνα. Αποτελεί πολιτική πράξη. 
Μέσω της συνδρομής δίνεται η δυνατότητα στο σωματείο να έρθει σε επαφή με ένα-ένα  
τα μέλη του, να συζητήσει μαζί τους, να σχεδιάσει συλλογικά τη δράση και τη  
συμμετοχή των μελών του σε αυτήν.
Για το λόγο αυτό, η συνδρομή πρέπει να είναι ενιαία και να εισπράττεται αποκλειστικά  
από τα πρωτοβάθμια σωματεία.. 
Το πώς θα κρατείται η συνδρομή αποτελεί υπόθεση που πρέπει να απασχολήσει το  
πρωτοβάθμιο σωματείο και μόνο, στο οποίο άλλωστε ο εκπαιδευτικός είναι μέλος.
Με βάση τα παραπάνω καταδικάζουμε την απόφαση της πλειοψηφίας της ΔΟΕ για  
παρακράτηση της συνδρομής μέσω της ΕΑΠ και δηλώνουμε ότι θα την αποτρέψουμε  
στην πράξη, όποτε και αν επιχειρηθεί η υλοποίησή της. 
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ απαιτείται να περιορίσει τις δαπάνες του, παίρνοντας τα παρακάτω  
μέτρα:

• Να καταργήσει τις μέχρι τώρα οικονομικές παροχές με χρήματα του κλάδου, προς  
τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΕ και τους αιρετούς του ΚΥΣΠΕ (αντιμίσθιο,  
υπερβολικά μεγάλες αποζημιώσεις για την συμμετοχή σε περιοδείες και  
συνέδρια κ.α.), γιατί οι συνδικαλιστές είναι εθελοντές κι όχι επί μισθό. Τα  
καθημερινά πραγματικά τους έξοδα τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΕ να τα παίρνουν  
από το ταμείο της ΔΟΕ μόνο με υποβολή αποδείξεων. Ενοίκιο να δίνεται σε  
συναδέλφους απ' την επαρχία, που δε ζουν μόνιμα στην Αθήνα και με την  
προϋπόθεση να προσκομίζουν συμβόλαιο και αποδείξεις ενοικίου.

• Να αποχωρήσει η ΔΟΕ από την εκπαιδευτική διεθνή και την ETUCE, ευρωπαϊκή 
ένωση συνδικάτων εκπαιδευτικών στις οποίες δίνει κάθε χρόνο γύρω στα  



30.000 € συνδρομή και άλλα τόσα περίπου για έξοδα κίνησης για περιοδείες  
των μελών της πλειοψηφίας σε διάφορες δράσεις της.

• Να μειώσει το Δ.Σ. της ΔΟΕ τις δαπάνες συνεδρίων, περιοδειών κλπ, με βάση τα  
παραπάνω, και γενικά να προσανατολίσει τη δράση του σε διεκδικητικούς  
αγώνες και όχι σε δημόσιες σχέσεις.

Θέμα 2ο: ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 
• Μπλοκάρουμε με όρους συλλογικών αποφάσεων και όρους κινήματος την  

οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της αξιολόγησης και την ακυρώνουμε  
στην πράξη με αποφάσεις Δ.Σ., Γενικών Συνελεύσεων και Επιτροπών  
Αγώνα.

• Έξω οι αξιολογητές από τα συνδικάτα και τα σωματεία. Στη βάση αυτή και  
σε αυτή τη φάση, προτείνουμε να διαγραφούν από τις ΕΛΜΕ και τους  
Συλλόγους οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές  
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των νομών και οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι  
οποίοι είναι τα «πρώτα βιολιά» και ήδη «έχουν πιάσει δουλειά».

• Δε συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία που σχετίζεται με την εφαρμογή  
της αξιολόγησης (σεμινάρια, αυτοαξιολόγηση, κατάθεση φακέλου…). Δε  
δεχόμαστε τους αξιολογητές στην τάξη, δε συνεργαζόμαστε μαζί τους.

Β. ΝΕΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διεκδικούμε:

• Κατάργηση του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, του Καθηκοντολογίου, των 
Π.Δ. 200 και 201.

• Κατάργηση των Ν. 4093/2012 και ειδικότερα της υποπαραγράφου Ζ3, του  
4057/13 και της εγκυκλίου (Φ277/412/14476/Δ2 στις 19/11/2012).

• Να αποσυρθεί άμεσα η συγκεκριμένη απαράδεκτη και επικίνδυνη εγκύκλιος,  
με την οποία επί της ουσίας επιβάλλεται πειθαρχική ποινή πριν την  
εκδίκαση και την οριστική καταδίκη του Δ.Υ. καταργώντας στην ουσία και  
αυτό το "τεκμήριο της αθωώτητας". 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
α. Δαπάνες για την Παιδεία
Διεκδικούμε:

• Να απαγορευτεί κάθε επιχειρηματική δράση στην Παιδεία.
• Να εξασφαλιστεί ενιαία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Παιδεία για όλους.
• Να γίνουν μαζικοί διορισμοί μόνο μόνιμων εκπαιδευτικών και βοηθητικού  

προσωπικού για την κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών της  
δημόσιας εκπαίδευσης.



• Να εξασφαλιστεί σύγχρονη κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή, με βάση  
τους 15 μαθητές ανά τμήμα για τα νηπιαγωγεία, Α και Β τάξη και 20 στις  
υπόλοιπες.

• Να δοθεί έκτακτο κονδύλι από το Γ.Κ.Π. για τις ανάγκες σίτισης των  
υποσιτισμένων παιδιών.

• Να δοθεί έκτακτο κονδύλι από το Γ.Κ.Π. για όλες τις ανάγκες των σχολείων.  
Μηδενικό ΦΠΑ στους λογαριασμούς και τις δαπάνες των σχολικών 
επιτροπών. Δωρεάν πετρέλαιο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο στα σχολεία.

• Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών και των εκπαιδευτικών για  
πληρωμή λειτουργικών εξόδων, τραπεζοκόμων και καθαριότητας,  
εκπαιδευτικών εκδρομών, βιβλίων.. και για μεταφορά μαθητών. Ούτε ένα  
ευρώ από την τσέπη των φοιτητών για σίτιση-στέγαση-μεταφορές-
αναλώσιμα.

β. Οικονομικά εκπαιδευτικών
Διεκδικούμε:

• Όχι στο νέο μισθολόγιο-φτωχολόγιο-βαθμολόγιο στο δημόσιο. Να καταργηθεί  
ο νόμος 4024/2011.

• Να παρθούν πίσω όλα τα αντιλαϊκά πακέτα μέτρων των τελευταίων χρόνων.  
Πάλη για αύξηση στο μισθό που να καλύπτει ένα μέρος από τις τεράστιες  
απώλειες των τελευταίων χρόνων.

• Σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα για όλους. Μονιμοποίηση τώρα όλων 
των συμβασιούχων στην εκπαίδευση (ωρομισθίων-αναπληρωτών) χωρίς  
όρους και προϋποθέσεις. Καταβολή όλων των δεδουλευμένων εδώ και  
τώρα.

• Γνήσιες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
• Καμία σύνδεση μισθού-αποδοτικότητας. Όχι στην αξιολόγηση-σφαγείο.
• Αφορολόγητο όριο 40.000 € για το ζευγάρι προσαυξανόμενο κατά 5000 € για  

κάθε παιδί.
• Κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών και αύξηση των εργοδοτικών  

εισφορών.
• Στήριξη των ανέργων με επίδομα ανεργίας στο 80% του μισθού, για όσο  

διάστημα είναι άνεργοι.
• Απαλλαγή από φόρους για κάθε ωρομίσθιο και αναπληρωτή. Δωρεάν στέγαση  

και εισιτήριο για όλα τα μεταφορικά μέσα για όλους τους συμβασιούχους  
εκπαιδευτικούς.

• Επίδομα θέρμανσης σε όλους τους ωρομίσθιους και αναπληρωτές. Ειδικά για  
τις παραμεθόριες περιοχές, επίδομα παραμεθορίου και στους ωρομίσθιους.

• Μηνιαίο επίδομα 600 € για όσους φοιτητές δεν τα βγάζουν πέρα.
• Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης.
• Μέτρα στήριξης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.



Δ. ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Διεκδικούμε:

• Μείωση του ωραρίου των εκπ/κών Π.Ε. στο επίπεδο που ήταν το ωράριο των  
εκπαιδευτικών Δ.Ε.

• Διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των πραγματικών  
κενών με τμήματα 15 νήπια προνήπια και μαθητές Α και Β τάξης και 20  
μαθητές στις υπόλοιπες τάξεις.

• Ε. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
Καταδικάζουμε τη γενικότερη αντιλαϊκή αντιεκπαιδευτική πολιτική, που 

υποβαθμίζει παραπέρα και την Π.Α. και απαιτούμε:
o Όχι στη σχολειοποίηση-εντατικοποίηση της Π.Α. Όχι στο "νέο" 

νηπιαγωγείο. Θέλουμε Π.Α. που να απαντά ολοκληρωμένα στην  
ψυχοσωματική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών αυτής της ηλικίας  
καθώς και στην κοινωνικοποίησή τους. Καθιέρωση ενιαίας  
αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν Δίχρονης Υποχρεωτικής  
Προσχολικής Αγωγής για όλα τα παιδιά, στα Δημόσια Νηπιαγωγεία,  
με την αποκλειστική εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Όχι στην  
αποκέντρωση Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας – κατάργηση των νόμων  
2218 και 2240 και του Καλλικράτη. Απαγόρευση κάθε επιχειρηματικής  
δράσης στον ευαίσθητο χώρο της Π.Α. και σε όλη την εκπαίδευση.  
Ενιαίο 12χρονο βασικό υποχρεωτικό σχολείο για όλα τα παιδιά.  
Δημόσιες επαγγελματικές σχολές μετά το 12χρονο. Ενιαία ανώτατη  
εκπαίδευση.

o Άμεση εξασφάλιση της αναγκαίας κατάλληλης υποδομής για την  
Π.Α. σε κτηριακό, παιδαγωγικό, εποπτικό και υλικοτεχνικό επίπεδο.  
Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών και των νηπιαγωγών για 
τη λειτουργία του δημόσιου Νηπιαγωγείου.

o Νομοθετική κατοχύρωση του ωραρίου της/του Νηπιαγωγού με βάση  
το αίτημα: Μείωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών Π.Ε. στο  
επίπεδο που ήταν το ωράριο των εκπαιδευτικών Δ.Ε. πριν την  
αύξηση. Άρα καμία επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των  
Νηπιαγωγείων, πέραν του 8:15΄ π.μ. – 12:15΄ μ.μ. για τα κλασικά και  
8:00΄ – 15:45΄ για τα ολοήμερα. Να μην εφαρμοστεί η πρωινή ζώνη 7  
π.μ. – 8 π.μ. Να μην εφαρμοστεί το Ενιαίο Αναμορφωμένο  
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Π.Α.

o 15 παιδιά ανά τμήμα. Ίδρυση τάξεων ένταξης νηπίων ανά συγκρότημα 
και όσων ειδικών Νηπιαγωγείων χρειάζονται, για να απορροφηθούν  
όλα τα νήπια – προνήπια με ειδικές ανάγκες. Κατάργηση του νόμου  
4115/13 και του άρθρου 39 που διαλύει τη δημόσια Ειδική Αγωγή.

o Πλήρη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Μονιμοποίηση όλων  
των συμβασιούχων νηπιαγωγών (αναπληρωτών) χωρίς όρους και  



προϋποθέσεις. Μαζικοί διορισμοί Νηπιαγωγών για την κάλυψη όλων 
των πραγματικών κενών με μοναδικό κριτήριο το πτυχίο. Κατάργηση  
του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Κατάργηση του θεσμού του αναπληρωτή  
νηπιαγωγού και κάθε μορφής ελαστικής εργασίας. Διορισμός μόνιμου  
βοηθητικού προσωπικού (τραπεζοκόμων, καθαριστριών).

o Όχι στο νέο σχολείο της αγοράς και της ημιμάθειας. Όχι στο "νέο"  
νηπιαγωγείο. Καμία αξιολόγηση. Καμία καταγοριοποίηση σχολείων-
εκπαιδευτικών-μαθητών. Καμία απόλυση! Μπλοκάρισμα της  
αξιολόγησης στην πράξη με όρους μαζικού κινήματος (αποφάσεις  
Γ.Σ., Συλλόγων Εκπαιδευτικών, Συλλόγων Διδασκόντων...).

o Κατάργηση του νόμου 4024/2011 για το νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο.  
Μισθός που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες. Πλήρη σύνταξη στα  
30 χρόνια δουλειάς ή στα 55 για τη γυναίκα και στα 60 για τον άντρα.  
Επίδομα Προϊσταμένων Νηπ/γείων ίσο με υποδιευθυντή δημοτικού.

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Εκπ/κοί, γονείς, αναπηρικό κίνημα, ειδικό επιστημονικό προσωπικό να 
συναντηθούν στον αγώνα για:

• Να καταργηθεί ο Ν.4115/2013 της σφαγής της Δημόσιας Δωρεάν Ε.Α. και  
όλοι οι προηγούμενοι που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση.

• Καθιέρωση της Ε.Α. ως υποχρεωτικής και αποκλειστικά Δημόσιας και  
Δωρεάν, με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, από την ηλικία  
των 3 χρόνων, με λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε οι  
οικογένειες των ΑμΕΑ και των παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες  
να μη χρειάζεται να καταβάλουν ούτε € για τη διάγνωση, αξιολόγηση,  
συμβουλευτική και αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών τους.

• Να χρηματοδοτηθεί γενναία ο ευαίσθητος αυτός χώρος και να δημιουργηθούν  
όλες οι αναγκαίες υποδομές, ώστε όλα τα παιδιά με Ειδικές Ανάγκες να  
φοιτούν στη Δημόσια Ε.Α. και εκπαίδευση.

• Να μονιμοποιηθούν τώρα όλοι οι συμβασιούχοι στο χώρο της Ε.Α.  
(εκπαιδευτικοί, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό) και να  
γίνουν όλοι οι αναγκαίοι μόνιμοι διορισμοί.

• Να αλλάξει τώρα με Προεδρικό Διάταγμα η διάταξη του Ν.3699/2008 όπου οι  
διδακτορικοί/μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών προηγούνται του βασικού  
τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή και της προϋπηρεσίας.

• Τα χρήματα του ΕΣΠΑ για την Ε.Α. να δοθούν για να ενισχυθούν τα Ειδικά  
Σχολεία και όχι για να κλείσουν.

Ζ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Απαιτούμε:

• Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα για  
όλους.

• Απαγόρευση κάθε επιχειρηματικής δράσης στο χώρο της υγείας.



• Να έχει όλος ο πληθυσμός βιβλιάριο υγείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
• Καμιά πληρωμή ή συμμετοχή στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,  

εργαστηριακές εξετάσεις, νοσήλια και θεραπείες, νοσηλεία σε νοσοκομεία.

Η. ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΛΜΕ – ΔΟΕ ΑΠΟ ΤΗΝ   ETUCE  
Διεκδικούμε:

• Την άμεση αποχώρηση των ΔΟΕ και ΟΛΜΕ από την ETUCE.

•

Θ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στα καταστατικά των Ομοσπονδιών που θα 
εναρμονίζονται με τον στόχο της ανασύνταξης του κινήματος. Συγκεκριμένα:
Α) Σήμερα στο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών επικρατεί ο 
πολυκερματισμός ιδιαίτερα στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ενοποίηση ΕΛΜΕ και ενοποίηση Συλλόγων,  
στην κατεύθυνση να υπάρχει σε κάθε νομό μια ΕΛΜΕ και ένας Σύλλογος.  
(Εξαιρούνται η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η νησιωτική Ελλάδα, αλλά και όπου 
αλλού υπάρχουν ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες π.χ. Έβρος). 

• Ιδιαίτερα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πρέπει να υπάρξουν ενοποιήσεις  
σωματείων, να φτιαχτούν μεγαλύτερα συνδικάτα, στην κατεύθυνση ένα ή  
δύο το πολύ σωματεία ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

• Με βάση την πρότασή μας (που θέτουμε σε συζήτηση), οι 138 Σύλλογοι  
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάρχουν σήμερα προτείνεται να  
ενοποιηθούν σε 78 Συλλόγους και οι 86 ΕΛΜΕ σε 75.

Β) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι αποτελούν κυβερνητικά, 
κρατικά στελέχη, με αποστολή την προώθηση της βάρβαρης αντιεκπαιδευτικής 
πολιτικής. Ο ρόλος τους είναι απαραίτητος για την προώθηση ενός σχολείου που 
θα λειτουργεί με επιχειρηματικά κριτήρια. Είναι εξ’ αντικειμένου απέναντι στα 
συμφέροντα των εκπαιδευτικών

• Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα καταστατικά των ΕΛΜΕ και των Συλλόγων και  
επειδή ακριβώς τα στελέχη αυτά αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις  
επιδιώξεις των σωματείων και των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών,  
καλούμε τα πρωτοβάθμια σωματεία και τα συνέδρια ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να  
αποφασίσουν όι δεν δέχονται ο Περιφερειακός Διευθυντής, ο Διευθυντής  
Εκπαίδευσης και ο Σχολικός Σύμβουλος να είναι μέλη των σωματείων και  
πρέπει να διαγραφούν.

Γ) Μέχρι στιγμής υπάρχουν 7 διαφορετικές σχέσεις εργασίας στην εκπαίδευση. 
• Οι εκπαιδευτικοί που με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δουλεύουν στην  

εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν δικαίωμα εγγραφής στο σωματείο με όλα τα  
δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους σε  
αυτό. 

Ε) Σε καμία άλλη ομοσπονδία δεν πραγματοποιούνται τόσες απανωτές αρχαιρεσίες 
όσες σε ΔΟΕ-ΟΛΜΕ 



• Προτείνουμε οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων για τα συνέδρια  
να γίνονται ενιαία με αυτές για την ανάδειξη νέου ΔΣ, κάθε δύο χρόνια. 

ΣΤ) Μέχρι τώρα, τα μέλη των Δ.Σ. σε ΟΛΜΕ και ΔΟΕ δεν έχουν δικαίωμα του 
εκλέγεσθαι στα πρωτοβάθμια σωματεία τους. 

• Ο/η εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να μπορεί να είναι ταυτόχρονα 
υποψήφιος ή και εκλεγμένος και στο Δ.Σ. του πρωτοβάθμιου σωματείου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013-2014

Με βάση το πολιτικό μας σκεπτικό, το τι κίνημα θέλουμε και το πλαίσιο 
αιτημάτων μας για καθένα από τα παραπάνω θέματα, συνεχίζουμε την πάλη μας με 
εναλλασσόμενες μορφές πάλης, χωρίς να αποκλείουμε καμία, επιλέγουμε όμως αυτή 
που κάθε φορά δημιουργεί συνθήκες για ενότητα και συμμαχία με όλη την εργατική 
τάξη, για αποτροπή της αντιλαϊκής θύελλας, για να περάσει το κίνημα στην 
αντεπίθεση, ώστε να διεκδικήσουμε ζωή, μόρφωση και δουλειά με πλήρη 
δικαιώματα.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ 1ο 

Τις τελευταίες μέρες πολύς λόγος έγινε από πολλούς για την επικείμενη απόλυση μας. 
Είναι γεγονός πως πάνω από 10.000 αναπληρωτές από τις 30 Ιουνίου θα είμαστε 
άνεργοι χωρίς την ελπίδα επαναπρόσληψης μας. Οι όποιες προσλήψεις έχουν 
εξαγγελθεί για την επόμενη χρονιά θα αφορούν κυρίως ΕΣΠΑ, θα σημάνουν την 
περαιτέρω επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων όσων δουλεύουν, την παραπέρα 
ελαστικοποίηση τους. Καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να δείξουμε στα διάφορα 
«παπαγαλάκια» που προσπαθούν να φέρουν σε αντιπαράθεση τους νέους 
εργαζόμενους με τους παλιούς και να νομιμοποιήσουν την αξιολόγηση και τις 
απολύσεις.
Το θέμα για εμάς είναι πως φτάσαμε έως εδώ και τι πρέπει να κάνουμε για να 
υπερασπιστούμε το δικαίωμα μας στη δουλειά. Γιατί από πολλούς θεωρήθηκε μόνο 
το επιπλέον 2ωρο ως η αιχμή του δόρατος. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι το 
σχολείο που θέλουν να φτιάξουν, το «σχολείο της αγοράς» όπου οι μαθητές θα 
στοιβάζονται σε μια αίθουσα ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα, θα 
κατηγοριοποιούνται και θα μαθαίνουν διαφορετικά πράγματα από σχολείο σε 
σχολείο, και με εκπαιδευτικούς που θα πρέπει να υπακούν στις εντολές της 
κυβέρνησης, θα φέρνουν χορηγούς σαν πλασιέ των επιχειρηματιών, διαφορετικά θα 
χαρακτηρίζονται ανεπαρκείς. Ένα σχολείο που δεν έχει θέση η μόνιμη και σταθερή 
δουλειά, αλλά οι ελαστικές σχέσεις εργασίας.
Όλα αυτά δεν είναι κεραυνός εν αιθρία, είναι κατεύθυνση της ΕΕ. Η υλοποίηση τους 
έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια από όλες τις Κυβερνήσεις του Ευρωμονόδρομου. Αυτό 
είναι το νέο σχολείο-επιχείρηση, ένα σχολείο πιο άμεσα υποταγμένο στην 
ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, που θα 
διαστρεβλώνει την ιστορική και επιστημονική αλήθεια, που θα σακατεύει νεανικά 
μυαλά.



Κανένας, δεν είναι άμοιρος ευθυνών! Πρώτα από όλα η σημερινή και όλες οι 
προηγούμενες Κυβερνήσεις αλλά και όσες πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις 
αποδέχτηκαν τη λογική του «μικρότερου κακού» και δεν υιοθέτησαν το αίτημα για 
μόνιμη και σταθερή δουλειά.
Σε όλη αυτή την κατάσταση συνάδελφοι, εμείς πρέπει να αντιτάξουμε τις ανάγκες τις 
δικές μας και των μαθητών μας. Το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά για 
όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Τίποτα λιγότερο. Όσες φορές κάναμε πίσω 
από αυτό το αίτημα είχαμε μόνο ήττες.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

• Μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των συμβασιούχων στην 

εκπαίδευση!

• Μόνιμοι, μαζικοί διορισμοί τώρα για όλες τις ειδικότητες, με βάση τις 

σύγχρονες, πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης και 20 μαθητές ανά 

τμήμα.

• Να παρθεί πίσω η επιστράτευση των εκπαιδευτικών!

Καλούμε όλους τους συναδέλφους στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στο Υπουργείο Παιδείας την Τρίτη 18 Ιούνη και ώρα 13:30.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ – ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ 2ο 

Υπόθεση απαγωγής Τούρκου πολιτικού πρόσφυγα

Σε μια νέα υπόθεση απαγωγής και παράδοσης πολιτικού πρόσφυγα σε ξένες μυστικές 
υπηρεσίες εμπλέκονται οι ελληνικές δυνάμεις καταστολής και η ελληνική 
κυβέρνηση, αυτή τη φορά παραδίδοντας στις τουρκικές υπηρεσίες έναν Τούρκο 
πολιτικό πρόσφυγα, ο οποίος απήχθη από το κέντρο της Αθήνας για να βρεθεί λίγες 
ώρες αργότερα σιδηροδέσμιος στην Αδριανούπολη και ακολούθως στα κελιά της 
Αντιτρομοκρατικής στην Κωνσταντινούπολη.
Σύμφωνα  με  πληροφορίες  και  στοιχεία  που  είδαν  το  φως  της  δημοσιότητας, 
ο 26χρονος  Τούρκος  πολιτικός  πρόσφυγας  Μπουλούτ  Γιαϊλά απήχθη  με 
γκανγκστερικό  τρόπο  το  βράδυ  της  Πέμπτης,  30  Μάη,  στην  οδό  Σόλωνος,  στην 
Αθήνα, από «αγνώστους» και μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο σε άγνωστο σημείο. Είχε 
πέσει  θύμα  βασανιστηρίων  στην  Τουρκία,  ενώ  προ  ολίγων  εβδομάδων  είχε 
αποστείλει γραπτό αίτημα προς την Διεύθυνση Αλλοδαπών της ΕΛ.ΑΣ., ζητώντας να 
καθορισθεί  ημερομηνία  προσέλευσής  του,  για  να  υποβάλει  αίτηση  χορήγησης 
ασύλου.
Σύμφωνα με καταγγελίες, το αυτοκίνητο με το οποίο μεταφέρθηκε φέρεται να ανήκε 
στη δύναμη της Αστυνομίας, αν και δεν είχε σαφή υπηρεσιακά διακριτικά. Παρά τις  
αρνήσεις  της  ΕΛ.ΑΣ.  το  Σάββατο  το  μεσημέρι  έγινε  γνωστό  ότι  ο  Γιαϊλά 



φυγαδεύτηκε χωρίς καμιά επίσημη ή νόμιμη διαδικασία, παραδόθηκε στις τουρκικές 
αρχές  και  κρατείται  στην  Αντιτρομοκρατική  Υπηρεσία  στην  Κωνσταντινούπολη. 
Οπως ο ίδιος αφηγήθηκε στον συνήγορό του, επιβιβάστηκε βίαια στο πρώτο ΙΧ, 
από άνδρες που μιλούσαν ελληνικά και στη συνέχεια τον μετεπιβίβασαν σε άλλο 
ΙΧ, όπου τον συνόδευαν άνδρες που μιλούσαν Τουρκικά και Αγγλικά. Μετά από 
πολύωρο  ταξίδι  έφθασαν  στα  ελληνοτουρκικά  σύνορα,  όπου  και  παράνομα  τα 
πέρασαν από ένα άνοιγμα στα συρματοπλέγματα. Στη συνέχεια, έγινε η σύλληψή του 
στο Αστυνομικό Τμήμα της Ανδριανούπολης!
Οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες φαίνεται  να εκτέλεσαν μία απαγωγή με τον ίδιο 
τρόπο  που  το  2005  είχαν  πράξει  με  28  Πακιστανούς  για  λογαριασμό  τότε  των 
βρετανικών μυστικών υπηρεσιών.
 Η τρικομματική  συγκυβέρνηση και  ο υπουργός  Δημόσιας Τάξης έχουν τεράστιες 
ευθύνες για το συγκεκριμένο περιστατικό, τόσο για την πραγματοποίησή του όσο και 
για την προσπάθεια συγκάλυψής του, όπως και γενικότερα για τις διώξεις σε βάρος 
των πολιτικών προσφύγων από την Τουρκία που ζουν στη χώρα μας.
Οι  ευθύνες  της,  μάλιστα,  είναι  ακόμη  μεγαλύτερες,  γιατί  αυτά  γίνονται  σε  μια 
περίοδο που οι εργαζόμενοι και οι  νέοι της Τουρκίας έρχονται αντιμέτωποι με τη 
μαζική βίαιη καταστολή των διαδηλώσεών τους και τον αυταρχισμό της τουρκικής 
κυβέρνησης στην Κωνσταντινούπολη και άλλες πόλεις.
Οφείλει,  επομένως,  να  απολογηθεί  άμεσα  για  την  εμπλοκή  της  σε  αυτήν  τη 
συγκεκριμένη  αποτρόπαιη  πράξη  της  απαγωγής  και  παράδοσης  του  πολιτικού 
πρόσφυγα Μπουλούτ Γιαϊλά στις τουρκικές αρχές, που κουρελιάζει στην κυριολεξία 
κάθε  έννοια  σεβασμού  δικαιωμάτων  των  προσφύγων  και  τις  προβλεπόμενες 
διαδικασίες  ακόμη  και  της  ισχύουσας  νομιμότητας,  ενώ  ανοίγει  ιδιαίτερα 
επικίνδυνους δρόμους για τις λαϊκές ελευθερίες.
Καλούμε το Γραφείο του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες να διερευνήσει τις σοβαρότατες 
καταγγελίες, να παρέμβει για το σεβασμό των δικαιωμάτων του απαχθέντα πολιτικού 
πρόσφυγα στην Τουρκία.
Καλούμε τους εργαζόμενους και τους νέους της χώρας μας, να εκφράσουν έμπρακτα 
την αλληλεγγύη τους στους διωκόμενους πολιτικούς πρόσφυγες από την Τουρκία που 
ζουν στη χώρα μας, καθώς και στον εργαζόμενο λαό και τη νεολαία της γειτονικής 
χώρας  που  αγωνίζονται  για  τα  δικαιώματα  και  τις  ελευθερίες  τους  ενάντια  στα 
αντιλαϊκά μέτρα, την καταστολή και τον αυταρχισμό της τουρκικής κυβέρνησης.

 ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωμα αποφάσισε ότι η επόμενη Τακτική 
Γενική Συνέλευση θα είναι και καταστατική. 

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΟΕ.

 Η Τακτική Γενική Συνέλευση καταψήφισε ομόφωνα τον απολογισμό δράσης 
του απερχόμενου Δ.Σ. της ΔΟΕ.
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