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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Οργάνωση κι αγώνας παντού για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.!  

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που ολοκληρώνει τη διαδικασία μετάλλαξης ενός 
προβληματικού εδώ και χρόνια εκπαιδευτικού συστήματος, που εντείνει τον εξεταστικό 
μαραθώνιο, που αποθεώνει την παπαγαλία και την εντατικοποίηση σε βάρος της 
ουσιαστικής μόρφωσης, που σπρώχνει τη νεολαία στις σχολές κατάρτισης, που 
«εξασφαλίζει» για τους εργοδότες (μέσω της μαθητείας) φτηνή και ανασφάλιστη εργασία 
των νέων από τα 15 τους χρόνια.  
Δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.  

Μόνιμη, σταθερή δουλειά για όλους! Καμία απόλυση-διαθεσιμότητα.  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  
Η επίθεση ενάντια στο λαό δυναμώνει, ενώ τα τύμπανα του πολέμου ηχούν για μια 

ακόμα φορά. ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ε.Ε., με τη συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης, 

ετοιμάζονται να σφαγιάσουν και το συριακό λαό, χρησιμοποιώντας άλλη μια φορά σαν 

πρόσχημα τη προβοκατόρικη χρήση χημικών όπλων. Εμπλέκουν το λαό μας σ’ ένα 

επικίνδυνο κουβάρι αντιθέσεων και ανταγωνισμών μεταξύ των μονοπωλίων για τον 

έλεγχο των πηγών ενέργειας, με απρόβλεπτες συνέπειες.  

Την ίδια ώρα, η δικομματική κυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, έστειλε μέσα στο καλοκαίρι 

πάνω από 2000 χιλιάδες συναδέλφους μας στη διαθεσιμότητα-ανεργία, ενώ πριν λίγες 

ημέρες, κατέθεσε το νομοσχέδιο για το «νέο Λύκειο» και το «νέο Επαγγελματικό 

Λύκειο».  

Πρόκειται κυριολεκτικά για ένα ακόμα έγκλημα σε βάρος της μόρφωσης των 

παιδιών, σε βάρος των εκπαιδευτικών!  

Πρέπει να σημάνει συναγερμός! Πρέπει να ξεσηκωθούμε!  

Όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές να παλέψουμε για να μείνει το νομοσχέδιο 

στα χαρτιά, να μην περάσει το έκτρωμα που καθιερώνει τη παιδική και ανήλικη 

εργασία!  

http://www.asda.gr/sdpeper
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Με το νομοσχέδιο αυτό:  
Χτυπούν παραπέρα το δικαίωμα στη γενική μόρφωση  

Μετατρέπουν το Λύκειο σε ένα ατελείωτο εξεταστικό κέντρο, που δένεται 

ασφυκτικά με την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο. Για να περάσει ένα παιδί στο 

Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να δώσει 4 (!) φορές πανελλαδικές εξετάσεις.  

Εξασφαλίζουν πελατεία σε ιδιωτικά ΙΕΚ, φροντιστήρια και ενισχύουν την 

παραπαιδεία. Τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, τα παιδιά των ανέργων πετιούνται έξω 
από το Λύκειο, σπρώχνονται στην ψευτοκατάρτιση.  

Οδηγούν τα παιδιά στη τσάμπα εργασία με μεροκάματο μόλις 9 ευρώ τη μέρα.  

Εισάγουν στο σχολείο τις προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων (ΜΚΟ), τα 5μηνα, με μισθό μόλις 400 ευρώ το μήνα. Βάζουν μπουρλότο 

στη μόνιμη και σταθερή δουλειά.  

 

Οι εξελίξεις αυτές δεν αποτελούν κεραυνό «εν αιθρία». Το σχολείο που χτίζουν είναι το 

σχολείο που έχουν ανάγκη οι επιχειρηματικοί όμιλοι, για ένα φτηνό, ευέλικτο, αλλά και 

υπάκουο εργατικό δυναμικό. Είναι το σχολείο της Ε.Ε. Αποτελεί συνέχεια των 

αλλαγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, που έφερε ο λεγόμενος «νόμος 

Διαμαντοπούλου. Οι ανατροπές στο σχολείο βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση με τις 

ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, την κατάργηση του κατώτερου μισθού και των 

Συλλογικών Συμβάσεων. Υπηρετούν το στόχο της κερδοφορίας των μονοπωλίων.  

Αυτό είναι το «νέο σχολείο». Της ημιμάθειας, της απλήρωτης δουλειάς, των 

ελαστικών εργασιακών σχέσεων και των χορηγών, της παιδικής εργασίας.  
Η «κινητικότητα» των μαθητών, δηλαδή η βίαιη απώθησή τους έξω από το Λύκειο και το 

ΕΠΑΛ, προϋποθέτει και την «κινητικότητα» των εκπαιδευτικών, το ξεθεμελίωμα της 

μονιμότητας.  

Να γιατί προωθούνται η κινητικότητα, η κατάργηση της οργανικότητας, οι 

απολύσεις.  
Προσαρμόζουν το σχολείο, όλο το Δημόσιο Τομέα, ώστε να υπηρετεί την 

ανταγωνιστικότητα, τα κέρδη των βιομηχάνων και των εφοπλιστών.  

Στη βάση αυτή, ετοιμάζουν νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, νέο χτύπημα του εφάπαξ, 

νέα χαράτσια, σαρωτικές ιδιωτικοποιήσεις. Για να σώσουν τα κέρδη των τραπεζιτών, 

ετοιμάζονται να βγάλουν στο σφυρί τα σπίτια του κοσμάκη, αφήνουν τα σχολεία χωρίς 

χρήματα, χωρίς εκπαιδευτικούς, καθαρίστριες και φύλαξη.  

Δεν πάει άλλο! Αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί.  
Ενότητα κι αγώνας για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα όλων των παιδιών στην 

ολόπλευρη μόρφωση, στη Βασική-Γενική Εκπαίδευση. Ενάντια στο σκοταδισμό και το 

αντιδραστικό περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων, στην υποβάθμιση και τους 

ταξικούς φραγμούς, την επιχειρηματική δραστηριότητα στην εκπαίδευση. Ενότητα κι 

αγώνας για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, για φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης κι 

όχι για ένα άλλο μείγμα διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης και της εξουσίας των 

μονοπωλίων, εντός των τειχών της Ε.Ε. Στη βάση αυτή, ανασύνταξη και αντεπίθεση 

του κινήματος.  
Με ένα τέτοιο κίνημα, με ένα τέτοιο προσανατολισμό, μπορούσαμε και μπορούμε να 

υπερασπιστούμε τα δίκαια αιτήματά μας ενάντια στις ελαστικές μορφές εργασίας, στις  



υποχρεωτικές μετατάξεις, τις χιλιάδες απολύσεις, το κρατικό αυταρχισμό και την 

καταστολή, το νέο αντιδραστικό πειθαρχικό δίκαιο. Αυτή η ενότητα, πάνω σε αυτό το 

περιεχόμενο, είναι όχημα και ασπίδα για το κίνημά μας. Με αυτό τον προσανατολισμό 

μπορεί το κίνημα των εκπαιδευτικών να βρει στήριξη από τους εργαζόμενους γονείς, από 

τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Να γίνει αποτελεσματικό, να στριμώξει την 

κυβέρνηση, να φέρει νίκες.  

Απαιτούμε:  
Ν' αποσυρθεί το νομοσχέδιο που σφαγιάζει τη ζωή και τη μόρφωση των παιδιών μας, 

που τα πετά έξω από το Λύκειο. Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία. Όχι στο 

σχολείο της αγοράς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποχρεωτική Δίχρονη υποχρεωτική 

Προσχολική Αγωγή. Ένα σχολείο υποχρεωτικό για όλα τα παιδιά, ενιαίο, 12χρονο, που θα 

τα μορφώνει και δεν θα τα εξοντώνει. Δίχρονες Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές μετά το 

12χρονο σχολείο. Όχι στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού 

έργου.  

Να καταργηθεί το νομοσχέδιο της σφαγής των Δημοσίων Υπαλλήλων, να επανέλθουν 

οι τομείς και οι ειδικότητες που καταργήθηκαν στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, όλοι οι εκπαιδευτικοί και 

οι σχολικοί φύλακες που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα να επιστρέψουν στη δουλειά τους. 

Καμία απόλυση-καμία διαθεσιμότητα. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Όλοι οι 

εκπαιδευτικοί με οργανική θέση. Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί τώρα για την κάλυψη όλων 

των κενών.  

Κατάργηση του έτους μαθητείας. Πρακτική άσκηση οργανικά ενταγμένη στο 

πρόγραμμα σπουδών και το επάγγελμα. Όχι στην πιστοποίηση, το πτυχίο αποκλειστική 
προϋπόθεση για το επάγγελμα.  

Καμία τάξη με πάνω από 20 μαθητές. Καμία κατάργηση, σύμπτυξη-συγχώνευση 

σχολείων και τμημάτων. Κανένα σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς και βιβλία. Ούτε ένα ευρώ 
από τις τσέπες των γονιών για τη λειτουργία των σχολείων.  

Ούτε ένα παιδί χωρίς εμβολιασμό και βιβλιάριο υγείας. Δωρεάν γεύμα για όλα τα 
παιδιά. Δωρεάν ασφαλή μεταφορά για όλα τα παιδιά.  

Καμία ιδιωτικοποίηση-καμία εκποίηση του δημόσιου πλούτου-καμία εκχώρηση 

δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών και οργανισμών στους άρπαγες των επιχειρηματικών 
ομίλων.  

Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση για όλους. Όχι στη νέα αντιασφαλιστική επίθεση, στη 

νέα προκλητική μείωση των εργοδοτικών εισφορών, στο βούλιαγμα των ασφαλιστικών 

ταμείων, της κατάργησης των επικουρικών ταμείων, της νέας μείωσης του εφάπαξ.  

 

Δίνουμε άμεση, αγωνιστική απάντηση στην εκρηκτική κατάσταση των σχολείων, στην 

υποχρηματοδότηση-ελλείψεις, στο πέταγμα χιλιάδων παιδιών έξω από το σχολείο και το 

νηπιαγωγειό.  

Προχωράμε σε συσκέψεις φορέων σε κάθε Δήμο, σε κάθε γειτονιά. Οργανώνουμε την 

ενημέρωση του λαού για τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση, 

διοργανώνουμε, από κοινού με άλλους φορείς, παραστάσεις διαμαρτυρίας στις 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αποκλεισμούς δρόμων, συνεντεύξεις τύπου, εκδηλώσεις κ.α. 

Οργανώνουμε τον αγώνα μέσα και έξω από το σχολείο, με κοινές πρωτοβουλίες αγώνα 

γονιών, μαθητών, εκπαιδευτικών, αξιοποιώντας και τον αγιασμό.  
Η εκπαίδευση ή θα στοχεύει στη διατήρηση της κοινωνίας των Μνημονίων ή στην 
ανατροπή της. Η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, πέρα από επιμέρους στόχους, 
επιδιώκει να πληρώσει ο κόσμος της εργασίας το κόστος της καπιταλιστικής κρίσης. Η ήττα 
της κυβερνητικής πολιτικής στην εκπαίδευση προϋποθέτει ρήξη με την πολιτική του χρέους, 
των Μνημονίων, αλλά και έξοδο από ευρώ και ΕΕ. Απαιτεί επίσης παράλληλα ένα 
διεκδικητικό πλαίσιο για την εκπαίδευση από τη σκοπιά της ανατροπής της κοινωνικής 
βαρβαρότητας.  



Σημαίνει καταρχήν διεκδίκηση στην πρόσβαση στην εκπαίδευση. Πρώτα από όλα ενάντια 
σε κάθε οικονομικό εμπόδιο που δεν επιτρέπει τη λειτουργία ενός σχολείου σε κάθε πόλη, 
χωριό και  



γειτονιά. Ενάντια στους βαθιά ταξικούς φραγμούς των ενδοσχολικών εξετάσεων που 
στιγματίζουν σαν αποτυχημένο και αποκλείουν τα παιδιά. Ενάντια σε κάθε οικονομικό 
καταναγκασμό και την ανυπαρξία υποστηρικτικών δομών, ενάντια σε κάθε ρατσιστική 
προκατάληψη. Η πρόσβαση όμως αφορά και το περιεχόμενο της παρεχόμενης γνώσης. 
Γνώση με στέρεα βάση γενικής παιδείας, που επιτρέπει την αφαιρετική σκέψη και τη 
γενίκευση και δεν εγκλωβίζεται στην τυποποίηση της παπαγαλίας των εξετάσεων, στη 
χρησιμοθηρία των αποσπασματικών γνώσεων, στις δεξιότητες και τις καταρτίσεις μιας 
χρήσης. Που θα διαπλάθει ανθρώπους με συλλογική κοινωνική συνείδηση, δημοκρατικό 
ήθος και αλληλεγγύη, δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο γύρω τους και τον αλλάξουν. Ο 
χαρακτήρας ενός τέτοιου σχολείου δεν μπορεί παρά να είναι δημόσιος και δωρεάν. Όχι 
μόνο γιατί ο ιδιωτικός τομέας έχει αποτύχει ιστορικά στην εκπαίδευση και διόλου τυχαία 
αναζητά κύρος στην προβολή του «κρατικά αναγνωρισμένου πτυχίου». Αλλά κυρίως γιατί η 
εκπαίδευση είναι δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό και φυσικά σαν τέτοιο δεν μπορεί παρά να 
παρέχεται δωρεάν. Η εκπαίδευση επίσης αναπνέει και δημιουργεί μόνο σε συνθήκες 
ελευθερίας και δημοκρατίας.  
Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαία η συμπόρευση με όλους τους κλάδους που 

βρίσκονται σε απεργιακό βηματισμό, με στόχο το άνοιγμα απεργιακών κινητοποιήσεων 

σε όλο το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων 

των μαθητών, των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Διαμορφώνουμε 

προϋποθέσεις ανατροπής αυτής της πολιτικής.  

Μετατάξεις-Αποσπάσεις  
Οι 5000 μετατάξεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

είναι ένα ακόμα βήμα της κυβέρνησης στην κατεύθυνση της συνολικής ανατροπής των 

εργασιακών σχέσεων στο χώρο της παιδείας στα πλαίσια της βάρβαρης δημοσιονομικής 

προσαρμογής. Η κυβέρνηση με το σχέδιο των μετατάξεων επιδιώκει :  

Να εξασφαλίσει τα νούμερα για την κινητικότητα το Σεπτέμβριο που έχει συμφωνήσει με 

την τρόικα  

Να δημιουργήσει δεξαμενές εκπαιδευτικών με επισφαλείς θέσεις εργασίας για την 

άντληση των επόμενων κυμάτων διαθεσιμότητας  

Να διαλύσει τις εργασιακές σχέσεις σε όλη την εκπαίδευση, γενικεύοντας την 

ανασφάλεια, το φόβο και την απειλή μετακίνησης και απόλυσης σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς.  

 

Οι μετατάξεις είναι από κάθε άποψη αυθαίρετες, κινούνται σε παράβαση ακόμα και της 

υπάρχουσας νομοθεσίας και στρέφονται σε βάρος των εκπαιδευτικών και της δημόσιας 

εκπαίδευσης και των δύο βαθμίδων. Για τις παράνομες μετατάξεις δεν υπήρξε 

γνωμοδότηση του ΚΥΣΠΕ και δεν ανακοινώθηκαν οι κενές οργανικές θέσεις τις οποίες 

έρχονται να καλύψουν οι εκπαιδευτικοί της ΔΕ. Ακόμα και τώρα είναι άγνωστο αν θα 

δώσει τελικά το υπουργείο οργανικές θέσεις, πότε και με ποια διαδικασία θα καλυφθούν 

αυτές.  

Ο υπουργός Παιδείας στη συνάντηση με την ΟΛΜΕ τόνισε ότι δεν μπορεί να δώσει 

οργανικές θέσεις γιατί δεν τον αφήνει η τρόικα και την ίδια στιγμή ανακοίνωνε επίσημα 

ότι θα δοθούν οργανικές θέσεις στους συγκεκριμένους συναδέλφους. Επίσης δεν 

απάντησε ποτέ το Υπουργείο γιατί δεν έκανε τις 904 εθελοντικές μετατάξεις, καθώς στην 

πραγματικότητα εμπαίζει όλους τους εκπαιδευτικούς για να κερδίσει πολιτικό χρόνο  



για να παρουσιάσει το νέο σχέδιο υπεράριθμων και προς απόλυση εκπαιδευτικών. Η 

διαδικασία είναι διάτρητη σε κάθε περίπτωση και πρέπει να ακυρωθεί και να μην 

ολοκληρωθεί:  

1. Αν δε δώσει οργανικές τότε κάνει μετατάξεις σε ανύπαρκτες θέσεις .  

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η τρομοκρατία προς τους συναδέλφους της ΔΕ που 

σύρθηκαν να κάνουν αιτήσεις μετάταξης υπό το φόβο της επισφαλούς θέσης τους στη ΔΕ 

τους οδηγεί σε χειρότερη θέση, καθώς διαμορφώνει νέα δεξαμενή διαθεσιμοτήτων που 

διευρύνεται με το κομμάτι των εκπαιδευτικών Π.Ε που είναι στη διάθεση στις 

αντίστοιχες ειδικότητες. Επομένως αυξάνεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που 

βρίσκονται υπό την απειλή της απόλυσης.  

2. Αν δώσει οργανικές – είναι πάλι παράνομος καθώς δεν τις είχε ανακοινώσει μαζί με 

τον αριθμό των μετατάξεων αλλά και γιατί τις ανακοινώνει τώρα και όχι το Μάρτιο όταν 

αρνήθηκε στους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς της ΠΕ μετάθεση και στους εκπ/κούς ΔΕ 

μετάταξη.  

Επίσης ακόμα και σ΄ αυτή την περίπτωση δεν κατοχυρώνει τους συναδέλφους της ΔΕ 

καθώς δεν απαντά τι θα γίνει με τα ΕΑΕΠ όταν σταματήσει η χρηματοδότηση από το 

ΕΣΠΑ. Υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο να προχωρήσει τότε, κάτω από την αδυναμία της 

συνέχισης του προγράμματος, σε καταργήσεις ειδικοτήτων στην Π.Ε, κατά το πρότυπο 

που εφάρμοσε το καλοκαίρι με την τεχνική εκπαίδευση.  

Τέλος υπάρχει ο κίνδυνος να δώσει οργανικές νέου τύπου! Να μην ανακοινώσει 

οργανικές σε σχολείο αλλά να δώσει οργανικές ανά δ/νση πρωτοβάθμιας. Με αυτό τον 

τρόπο να ξεκινήσει η συνολική αμφισβήτηση της έννοιας της οργανικής θέσης και να την 

μετατρέψει σε διάθεση στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας, επεκτείνοντας την επισφάλεια 

και την κινητικότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους. 

Σε κάθε περίπτωση θα αμφισβητήσουμε δυναμικά τις συγκεκριμένες επιλογές του 

Υπουργείου.  

Συμπερασματικά, με τις μετατάξεις καλλιεργείται ο κοινωνικός αυτοματισμός και η 

αντιπαράθεση στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού κόσμου. Με την αντιπαλότητα για το 

ποιος θα πάρει οργανική ή απόσπαση και με ποια προτεραιότητα, το υπουργείο αφού 

παραβίασε τη νομοθετημένη σειρά των μεταβολών, τώρα με τις μαζικές μετατάξεις 

και την αδυναμία να δοθούν αποσπάσεις σε συναδέλφους που επί χρόνια δεν έχουν 

άλλο τρόπο να φτάσουν κοντά στην οικογένειά τους, θέλει να βάλει τους 

εκπαιδευτικούς να βλέπουν ως φταίχτη για τα δεινά τους τον εκπαιδευτικό της 

άλλης βαθμίδας.  
Επιπρόσθετα, η δραστική μείωση των αποσπάσεων κατά 90%, διαλύει τον 

οικογενειακό προγραμματισμό χιλιάδων εκπαιδευτικών, μετατρέποντας τον 

εκπαιδευτικό σε περιπλανώμενο ανά την Ελλάδα που θα πρέπει να εγκαταλείψει την 

οικογένειά του, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση εργασίας του. Μερικές μόνο 

μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς χιλιάδες εκπαιδευτικοί παραμένουν 

όμηροι του υπουργείου Παιδείας και δεν γνωρίζουν που θα εργάζονται την επόμενη 

χρονιά και ποιος θα είναι ο προσωπικός και οικογενειακός τους προγραμματισμός.  
Αν ήθελε το Υπουργείο να καλύψει πραγματικά τις ανάγκες των σχολείων μπορούσε 

αφού κάλυπτε όλες τις ανάγκες της ΔΕ, χωρίς την κατασκευή πλεοναζόντων καθηγητών 

(διδακτικό ωράριο, αύξηση αριθμού μαθητών, συμπτύξεις συγχωνεύσεις καταργήσεις 

τμημάτων και σχολείων κλπ) να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης στη 

ΔΕ και αν υπήρχε δυνατότητα σε κάποιες περιπτώσεις να διέθετε όσους εκπαιδευτικούς 

μπορούσε στην ΠΕ, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έπρεπε να προχωρήσει έγκαιρα  



στις αποσπάσεις των συναδέλφων και κατόπιν σε μαζικούς διορισμούς 

εκπαιδευτικών για να καλύψει τα τεράστια κενά που υπάρχουν.  

Γίνεται πλέον ξεκάθαρο σε όλους μας ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη συνολική 

ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης -Ε.Ε-ΔΝΤ.  

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 

ΤΗΣ ΚΕΕΡΦΑ.  

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΝΕΟΝΑΖΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.  

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ.  
Με εντολή των υπηρεσιών Κρατικής Ασφάλειας , του 2ου Τμήματος Πολιτεύματος, στις 

24 Ιούλη ξεκίνησε δίωξη κατά της ΚΕΕΡΦΑ και του συντονιστή της Πέτρου 

Κωνσταντίνου, με πρόσχημα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της κίνησης, που χαρακτήριζε 

ως εκδικητικές τις εκτελέσεις των αλβανών δραπετών από την ΕΛΑΣ και στηλίτευε την 

εφαρμογή της θανατικής ποινής ως αντιμετώπιση των δραπετών αντί της σύλληψης και 

της παραπομπής σε δίκη. Μάλιστα, το μόνο έγγραφο που συνόδευε την δίωξη των 

μηχανισμών της Κρατικής Ασφάλειας και της παραγγελίας τους προς τις εισαγγελικές 

αρχές κατά του συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ ήταν ανακοίνωση από την ιστοσελίδα της 

Χρυσής Αυγής, που παραπληροφορούσε και λασπολογούσε ασύστολα με γκαιμπελικό 

τρόπο. Κλήθηκε σε απολογία την Τετάρτη 28 Αυγούστου. H δίωξη κατά της ΚΕΕΡΦΑ 

και του συντονιστή της, τις ίδιες μέρες, που φασίστες γράφουν συνθήματα έξω από τα 

Γραφεία της Τ.Ε. της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αμπελοκήπων και απειλούν «Πέτρο θα πεθάνεις» 

δείχνει τον πανικό της κυβέρνησης μπροστά στις πρωτοβουλίες της κίνησης αλλά και 

ολόκληρου του αντιφασιστικού κινήματος που έχει μαζική απήχηση. Θυμίζουν 

παλιότερες εποχές διώξεων της αριστεράς. Στοχεύουν στη φίμωση και τη λογοκρισία του 

αντιφασιστικού κινήματος, που στήριξε τους μεγάλους αγώνες των εργατών Γης στη 

Μανωλάδα, τις κινητοποιήσεις για ιθαγένεια των παιδιών των μεταναστών, τις 

διαμαρτυρίες για τα βασανιστήρια μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις 

κινητοποιήσεις ενάντια σε ρατσιστικές και φασιστικές επιθέσεις στις γειτονιές σε βάρος 

μεταναστών και αγωνιστών των κινημάτων, των συνδικάτων και της αριστεράς. Η 

ΚΕΕΡΦΑ οργάνωσε την 19 Γενάρη-Αθήνα πόλη αντιφασιστική με διεθνή συμμετοχή σε 

σαράντα χώρες. Κινητοποίησε τους μετανάστες στις μεγάλες πανεργατικές απεργίες, 

στέλνοντας το μήνυμα, ότι δεν περνάει η διάσπαση των εργαζόμενων και ότι ο αγώνας 

είναι κοινός ενάντια στα Μνημόνια και τις περικοπές όπως στη παιδεία, την Υγεία, τους 

Δήμους. Οι μετανάστες δεν θα γίνουν αποδιοπομπαίοι τράγοι για τη αποτυχία των 

πολιτικών των μνημονίων. Πρόκειται για στήσιμο βιομηχανίας διώξεων, αφού την ίδια 

περίοδο, παραπέμπονται σε δίκη, με μήνυση νεοναζιστών οι Σάββας Μιχαήλ Γραμματέας 

του ΕΕΚ και Κ.Μουτζούρης, πρώην πρύτανης του ΕΜΠ και οι εργαζόμενοι του 

νοσοκομείου της Σάμου, που υλοποιώντας την απόφαση των συνδικαλιστικών τους 

οργάνων απέτρεψαν την ρατσιστική «αιμοδοσία» των νεοναζί της Χρυσής Αυγής. 

Πρόκειται για κλιμάκωση της καταστολής που συμβαδίζει με τις  



επιστρατεύσεις των απεργών και τις διώξεις συνδικαλιστών. Η δίωξη κατά του 

συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικού συμβούλου Αθηναίων, με «αυτεπάγγελτη» 

διαδικασία της Εισαγγελίας είναι πρόκληση, την ώρα που εκατοντάδες εγκλήματα 

ρατσιστικού μίσους και μισαλλοδοξίας διαπράττονται κάθε τόσο και παραμένουν στο 

απυρόβλητο. Απαιτούμε την παύση των διώξεων των αντιφασιστών. Καταδικάζουμε τις 

διώξεις αντιφασιστών που ανοίγουν το δρόμο στη νομιμοποίηση των φασιστικών 

συμμοριών και των επιθέσέων τους κατά της αριστεράς, των συνδικαλιστών και των 

μεταναστών. Δεν θα περάσει η ποινικοποίηση της δράσης αλληλεγγύης στους 

μετανάστες.  

ΣΥΡΙΑ  

Η σχεδιαζόμενη από τους ιμπεριαλιστές πολεμική επέμβαση στην ευρύτερη περιοχή της 

Μέσης Ανατολής, ενάντια στη Συρία, καμιά σχέση δεν έχει ούτε με τα δικαιώματα των 

λαών ούτε με την προστασία των αμάχων. Πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια να 

επιβληθεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής η ηγεμονία των ΗΠΑ και των 

συμμάχων τους και στο πλαίσιο των ανταγωνισμών με Κίνα και Ρωσία, να 

εξασφαλιστούν τα συμφέροντα των μεγάλων καπιταλιστικών χωρών στην ενέργεια και 

τις πρώτες ύλες, να εγκαθιδρυθούν παντού καθεστώτα φιλικά προς τη Δύση, να ενισχυθεί 

το Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων και αντιδραστικά καθεστώτα όπως η Σαουδική 

Αραβία, να ανακοπεί η δυναμική των λαϊκών εξεγέρσεων όπως φάνηκε και με την 

Αμερικανική στήριξη στο πραξικόπημα του στρατού στην Αίγυπτο.  

Η επέμβαση στη Συρία δεν θα φέρει καμιά ειρήνευση. Θα ενισχύσει τις πολεμικές 

συγκρούσεις, και θα οδηγήσει σε ακόμη πιο αιματηρούς εμφυλίους πολέμους, θα φέρει 

αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Το είδος της «ειρήνευσης» και της 

«δημοκρατίας» που φέρνουν οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις το δείχνει το συνεχιζόμενο 

έγκλημα για πάνω από μια δεκαετία στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ αλλά και οι τραγικές 

εξελίξεις σε χώρες όπως η Λιβύη. Είναι υποκρισία οι φονιάδες των λαών και οι 

χρηματοδότες των δικτατόρων να μιλούν σήμερα για «δημοκρατία» και «ανθρώπινα 

δικαιώματα» για να δικαιολογήσουν τη βαρβαρότητα του πολέμου. Τον κυνισμό τους τον 

δείχνουν οι κυβερνώντες όταν τα θύματα του πολέμου και των επεμβάσεων είτε τα 

αφήνουν να πνίγονται στις ακτές της Μεσογείου, είτε τα στοιβάζουν σε στρατόπεδα 

συγκέντρωσης.  

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις που φέρνουν τη φωτιά του πολέμου στην περιοχή μας, η 

πολιτική της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είναι εγκληματικά επικίνδυνη. Επιμένοντας στη 

λογική του άξονα με ΗΠΑ και Ισραήλ, δηλαδή της συμμαχίας με τις χώρες που 

συνειδητά προωθούν την αποσταθεροποίηση και τον πόλεμο και παραχωρώντας με 

πρωτοφανή υποτέλεια κάθε διευκόλυνση στην ιμπεριαλιστική μηχανή πολέμου απειλούν 

να κάνουν τη χώρα κομμάτι μιας πολεμικής περιπέτειας με ανυπολόγιστες επιπτώσεις για 

τους εργαζομένους και το λαό. Η πρόσδεση στις πιο επιθετικές ιμπεριαλιστικές πολιτικές 

έρχεται να συμπληρώσει την καταστροφική πολιτική των μνημονίων, της συντριβής του 

λαού, της πρόσδεσης στο ευρώ και την ΕΕ και της πλήρους εξυπηρέτησης των 

συμφερόντων των τραπεζιτών και των πιστωτών. Όμως, λογαριάζουν χωρίς τον 

ξενοδόχο! Τώρα είναι η ώρα ένα ρωμαλέο αντιπολεμικό και αντιιμπεριαλιστικό κίνημα 

να υψώσει «πύργο ατίθασο» απέναντι  



στη μηχανή του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Με πρωτοβουλίες του εργατικού και λαϊκού 

κινήματος, με κοινό μέτωπο των λαών ενάντια σε κεφάλαιο και ιμπεριαλισμό.  

Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο – Κάτω τα χέρια από τη Συρία  

Καμιά ελληνική συμμετοχή – καμιά διευκόλυνση στους φονιάδες των λαών – 

εδώ και τώρα να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου  

Έξω τώρα από ΝΑΤΟ και ΕΕ  
 

Ψήφισμα  

Το ΔΣ του συλλόγου μας δηλώνει τη συμπαράστασή του στο Σάββα Μιχαήλ, 

γραμματέα του ΕΕΚ, αλλά και τον τέως Πρύτανη του ΕΜΠ Κ. Μουτζούρη που 

παραπέμπονται σε δίκη από μια πρωτοφανή απόφαση του εισαγγελέα ύστερα από 

μηνύσεις της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής.  

Πρόκειται για προσπάθεια ποινικοποίησης της αντιφασιστικής σκέψης και δράσης, με 

τον γνωστό αγωνιστή και διανοούμενο Σ. Μιχαήλ να διώκεται γιατί σε ανακοίνωση του 

ΕΕΚ κατηγορείται η Χ.Α. σαν νεοναζιστική συμμορία που επιτίθεται σε μετανάστες, ενώ 

ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ γιατί στεγαζόταν ψηφιακά του Indymedia, όπου 

στεγάζονταν καταγγελίες εναντίον της Χρυσής Αυγής.  

Ο εισαγγελέας, αντί να παραπέμψει απευθείας στο αρχείο τις αστείες κατηγορίες των 

φασιστών – που εκτός αυτών προχώρησαν σε μια βιομηχανία μηνύσεων ενάντια σε 

κόμματα, αγωνιστές και μαζικές οργανώσεις- άσκησε δίωξη εναντίον τους. Είναι ένα 

ακόμα βήμα στην αυταρχική κατρακύλα της κυβέρνησης και των υποστηρικτών 

της. Διώκονται ο Σ. Μιχαήλ και ο Κ. Μουτζούρης αντί να κατηγορούνται οι δολοφονικές 

ομάδες της Χρυσής Αυγής, αντί να αναζητούνται οι ένοχοι για τις επιθέσεις σε 

μετανάστες, εργαζόμενους και πολίτες, αντί να αποκαλύπτονται τα κυκλώματα της 

νύχτας στα οποία εμπλέκονται τραμπούκοι ναζιστές και σώματα ασφαλείας.  

Δηλώνουμε αποφασιστικά ότι βρισκόμαστε στο πλευρό των διωκόμενων.  

ΨΗΦΙΣΜΑ  

Απόλυση για μια γουλιά νερό  
Το σκληρό, ανάλγητο, αντεργατικό, βάρβαρο και απάνθρωπο πρόσωπο της, αναζητεί με 

κάθε ευκαιρία να επιδείξει η διεύθυνση του ομίλου της Ολυμπιακής.  

Η ανάγκη για μια γουλιά νερό, μετά το πέρας της κοπιαστικής εργασίας για ξεφόρτωμα 

και φόρτωμα του αεροσκάφους, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, οδήγησε στην 

απόλυση τον εργαζόμενο Δήμου Βασίλη.  

Αυτό είναι το απάνθρωπο πρόσωπο του κεφαλαίου και όσων έχουν ταχθεί στην υπηρεσία 

του. Αυτό είναι το πρόσωπο του σύγχρονου φασισμού που σκοπό έχει την επιβολή της 

δύναμης του ισχυρού, στην δημιουργία μια μάζας εργαζόμενων χωρίς δικαιώματα, 

υποταγμένους και «πρόθυμους» στην υπηρεσία της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. 

Αυτές τις επιλογές εξυπηρετούν οι πολιτικές της κυβέρνησης της τρόϊκας και των 

οικονομικών κέντρων που τις στηρίζουν.  



Το Δ.Σ. του Συλλόγου καταγγέλλει με όλη του την δύναμη την απόλυση του 

εργαζόμενου και απαιτεί την άμεση επαναπρόσληψή του.  

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΡΙΤΗ 10 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2013  

ΣΤΙΣ 12.30  

ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ 15ου και 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (σταθμός 

μετρό Ανθούπολης - είσοδος από Ακαρνανίας 65)  

ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ  

ΚΑΛΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! 

 

 

 

 

 

 
 Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε.  
Συνάδελφοι,  
Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί 
τις αποφάσεις του για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και σας καλεί 
να ενημερώσετε γι’ αυτό τους συναδέλφους των σχολείων σας.  
Συγκεκριμένα:  
1. Ωράριο Εκπαιδευτικών  

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από 
το Ν. 2517/97. (24 ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10 -Ι5 
χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω).  

Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, 
ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε 
διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί 
συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του 
ωραρίου.  

αίτερα με την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς είτε κατά τη διάρκειά της, οι σύλλογοι διδασκόντων οφείλουν να 
διαμορφώσουν μεταβατικά προγράμματα που θα εκτείνονται όσο επιτρέπει το 
υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο σχολείο (π.χ. αν 
λείπει ειδικότητα θα σχολάνε στο 5ωρο κλπ). Το ίδιο θα συμβεί και στα σχολεία με 
νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα, όπου οι σύλλογοι διδασκόντων σε καμιά 
περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσουν σε πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος με 
7ωρα σε όλες τις τάξεις εφόσον λείπουν εκπαιδευτικοί. Σε περίπτωση  

 
«πιέσεων» από τη διοίκηση θα πρέπει οι συνάδελφοι του σχολείου να επιμένουν 
στη μη παραβίαση του διδακτικού τους ωραρίου και να ενημερώνονται αμέσως ο 
Σύλλογος και η ΔΟΕ.  



Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ' ανώτατο 30 ώρες. Με τη 
λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν 
του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (όχι όμως διδακτικό) (άρθρο 13 παρ.8 π.χ. 
συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση 
των γονέων, κλπ τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή 
υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε άλλη απασχόληση είναι 
παράνομη.  

Οι εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Σπουδών που αναφέρονται σε «απασχόληση» των 
μαθητών είναι προδήλως παράνομες, αφού είναι αντίθετες με το Ν. 1566/85. Οι 
συνάδελφοι καλούνται, εφόσον συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να 
αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας. Ιδιαίτερα αρνητικοί 
πρέπει να είναι, όταν τους ζητείται να καλύπτουν ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων 
που δεν έχουν καν τοποθετηθεί στα σχολεία (π.χ. Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) τη 
στιγμή που χιλιάδες εκπαιδευτικοί παραμένουν αδιόριστοι.  

Κανείς εκπαιδευτικός δεν μπορεί να υποχρεωθεί να κάνει μάθημα διαφορετικό 
από την ειδικότητά του.  

ότι πρέπει άμεσα να έρχεται στο σχολείο αναπληρωτής και σε καμία περίπτωση να 
μην αναλαμβάνουν με υπερωρία οι συνάδελφοι. Η ΔΟΕ σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
ζητά την αναμόρφωση του προγράμματος έως ότου έρθει αναπληρωτής. Επίσης, 
σε οποιαδήποτε περίπτωση υποχρεωτικής ανάθεσης από το ΠΥΣΠΕ, τότε 
καλύπτεται ο συνάδελφος με στάσεις εργασίας.  

Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο 
τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Για τις περιπτώσεις 
ολιγοήμερης απουσίας (μία ως δύο μέρες) εκπαιδευτικού να αποφασίζει ο 
Σύλλογος Διδασκόντων για την αναπλήρωση, με τρόπο τέτοιο που να μην 
ανατίθεται καμία διδακτική ώρα πέραν του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου σε 
κανένα συνάδελφο. Κάθε απασχόληση σε τμήμα θεωρείται διδακτικό ωράριο.  

Οι συνάδελφοι να μην εφαρμόζουν καμιά προφορική εντολή για κάλυψη 
ωραρίου πέραν του διδακτικού τους, και αν συμβεί αυτό, να ζητούν γραπτή 
εντολή, ώστε να μπορούν να προσβάλουν τη συγκεκριμένη παράνομη ανάθεση με 
κάθε τρόπο (συνδικαλιστικό, νομικό) και να  
μην την εφαρμόσουν. Βέβαια και στην περίπτωση της γραπτής εντολής από το 
ΠΥΣΠΕ (και μόνο) ο συνάδελφος μπορεί να κάνει στάση εργασίας για την οποία 
καλύπτεται από τη ΔΟΕ και από το Σύλλογο εκπαιδευτικών.  

υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο, δεν περικόπτονται από το μισθό του 
εκπαιδευτικού. «…Εξυπακούεται δε ότι αν οι στάσεις εργασίας γίνονται μέσα στο 
κανονικό διδακτικό ωράριο θα αφαιρεθούν αντίστοιχες αποδοχές από τοι κανονικό 
αυτό ωράριο. Αν οι στάσεις εργασίας γίνονται κατά το χρόνο του υπερωριακού 
διδακτικού ωραρίου είναι προφανές πως δε θα αφαιρεθούν αποδοχές του κανονικού 
ωραρίου, που αυτό έτσι κι αλλιώς προσφέρθηκε, απλώς δε θα πληρωθούν οι αποδοχές 
που θα έπαιρνε ο εκπαιδευτικός από την υπερωριακή εργασία», Γ. Δραγασάκης, 
Ωράριο Διδασκαλίας και Στάσεις Εργασίας, Αθήνα 25-6-2004, ΔΟΕ αρ. πρωτ. 1164, 28-6-
04.  



2. Υποχρεωτικές υπερωρίες  
Ο μόνος υπεύθυνος για την ανάθεση υπερωριών (σε εκπαιδευτικούς του ίδιου 
σχολείου) είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων. Σε άλλη περίπτωση μόνο με σύμφωνη 
γνώμη του ΠΥΣΠΕ μπορούν να ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως και οριζόμενες 
συγκεκριμένα.  
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι αντίθετο με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών και 
καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην αναθέτουν υποχρεωτικές υπερωρίες σε 
συναδέλφους. Καλούμε, επίσης, και τους αιρετούς των ΠΥΣΠΕ να μη συνηγορούν, 
σε καμιά περίπτωση, σε ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών.  
Αν παρ’ όλα αυτά ο Δ/ντής Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΠΕ, 
αναθέσει υποχρεωτικές υπερωρίες το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει συνεχείς στάσεις 
εργασίας για τη συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων.  
3. Ολοήμερο Σχολείο  
Το Δ. Σ. της ΔΟΕ θεωρεί αυτονόητο τον υπολογισμό των ωρών σίτισης του 
ολοήμερου σχολείου στο διδακτικό ωράριο όλων των συναδέλφων που 
εργάζονται στα ολοήμερα, όπως συμβαίνει, και στα πιλοτικά, καθώς επίσης και το 
χωρισμό των τμημάτων, με βάση τις ηλικιακές ανάγκες των μαθητών και με 
ανώτερο όριο τους 25 μαθητές ανά τμήμα. Οι συνάδελφοι να μην εκτελούν χρέη 
τραπεζοκόμου και να απαιτούν την πρόσληψη μόνιμου βοηθητικού προσωπικού. 
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού από το Ολοήμερο Σχολείο 
θεωρεί απαραίτητο να καλύπτεται άμεσα η θέση από αναπληρωτή. Σε άλλη 
περίπτωση να γίνεται αναμόρφωση του προγράμματος.  
4. Νόμος 3848/2010  
H ΔΟΕ έχει εκφράσει την αντίθεσή της και ζητά την κατάργηση του Ν.3848/2010 και 
του Ν.4024/2011 και με βάση αυτή την απόφαση καλεί τους εκπαιδευτικούς και 
τους συλλόγους διδασκόντων να αρνηθούν:  
- Τη συμμετοχή σε πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.  
- Να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερωρίες.  
- Να συναινέσουν σε αύξηση των μαθητών άνω των 25 ανά τμήμα  
- Τις συμπτύξεις τμημάτων, τις παράνομες μετακινήσεις μαθητών σε άλλα σχολεία  
- Να μπαίνει στο δημόσιο σχολείο και να παρεμβαίνει στη λειτουργία του 
οποιοσδήποτε φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός πέραν του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. Καμία 
επιχείρηση στα δημόσια σχολεία.  
5. Νηπιαγωγεία  
Το θέμα των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών και τα προβλήματα που 
προκύπτουν από τη πίεση του Υπουργείου Παιδείας να θεσπίσει ¨πρωινή ζώνη¨, 
συνιστά ωμή παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Οι 
συναδέλφισσες νηπιαγωγοί θα πρέπει να εφαρμόσουν το πάγιο ωρολόγιο 
πρόγραμμα για τα Νηπιαγωγεία και να μην αποδεχθούν την καταστρατήγηση των 
εργασιακών τους δικαιωμάτων και την αύξηση του ωραρίου τους. Με απόφασή 
του το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τους καλύπτει κηρύσσοντας συνεχείς στάσεις εργασίας στην 
περίπτωση επιβολής αύξησης του ωραρίου τους από τη διοίκηση (πρωινή ζώνη 
07:00 – 08:00, επιμήκυνση ωραρίου στα κλασικά και ολοήμερα τμήματα).  
Δεν αποδεχόμαστε τη μη εγγραφή των προνηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία και 
διεκδικούμε μαζί με τους γονείς τη δημιουργία επιπλέον τμημάτων ώστε να ΜΗΝ 
ΦΥΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ – νήπιο και προνήπιο – από το δημόσιο νηπιαγωγείο.  
Σε περίπτωση απουσίας νηπιαγωγού, αν δεν αναπληρωθεί, δεν ενοποιούνται τα 
τμήματα αν ο αριθμός των νηπίων υπερβαίνει τα 25. Ενημερώνεται άμεσα ο 
τοπικός Σύλλογος προκειμένου να παρέμβει. Για το ζήτημα των νηπιαγωγείων και 



των εργασιακών προβλημάτων των νηπιαγωγών το Δ. Σ. της ΔΟΕ έχει τοποθετηθεί 
αναλυτικά με σχετικές του αποφάσεις στο παρελθόν. Αυτό που πρέπει να γίνει 
όμως κατανοητό, είναι ότι τα εργασιακά δικαιώματα των νηπιαγωγών μας 
αφορούν όλους γιατί οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτά θα μεταβάλλει γενικότερα 
και προς το χειρότερο τις εργασιακές κατακτήσεις όλων μας.  
6. Κατανομή τάξεων  
Η κατανομή των τάξεων γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων του κάθε σχολείου 
και όχι από το Διευθυντή (Ν.1566/85). Καμία παρέμβαση δεν μπορεί γίνει γι’ αυτό ή 
για την υποχρεωτική επιβολή υλοποίησης προγραμμάτων από τα στελέχη 
Διοίκησης ή καθοδήγησης της εκπαίδευσης (Προϊσταμένους – Σχολ. Συμβούλους). 
Καλούμε τους συναδέλφους και τους Συλλόγους Διδασκόντων να επιμένουν στις 
αποφάσεις τους.  
7. Σύλλογοι διδασκόντων  
Για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο 
ο Σύλλογος Διδασκόντων οφείλει να συνεδριάζει και να τοποθετείται δημόσια για 
αυτά. Όλοι οι συνάδελφοι συμμετέχουν ισότιμα στο σύλλογο διδασκόντων με 
οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, κλπ.).  
8. Αριθμός μαθητών  
Ο αριθμός μαθητών με βάση την «κανονιστική» Υ.Α. αριθμ. Φ.3/898/97652/Γ1 για 
τον αριθμό μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο και την Υ.Α. 
αριθμ. Φ.3/898/97657/Γ1 για τον αριθμό νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1507 τεύχος β’ 13 Οκτωβρίου 2006, είναι 25, όχι 25 συν 10%. 
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ καλεί τους συλλόγους διδασκόντων και τους εκπαιδευτικούς να 
αρνούνται τη δημιουργία τμημάτων άνω των 25 μαθητών και καλύπτει 
συνδικαλιστικά την άρνησή τους να αναλάβουν τμήμα άνω των 25 μαθητών.)  
Σταθερή επιδίωξή μας είναι η μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα 1:20 
στα δημοτικά και 1:15 στα νηπιαγωγεία.  
Επίσης επισημαίνουμε ότι οι σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να αναδεικνύουν τις 
πρόσθετες μαθησιακές ανάγκες όπου υπάρχουν και να διαμορφώσουν τον αριθμό 
των 
τμημάτων με μικρότερο από 25 μαθητές σε περιπτώσεις με μεγάλο αριθμό 
αλλοδαπών μαθητών, είτε μαθητών με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και 
μεγάλες μαθησιακές δυσκολίες, αξιοποιώντας τις σχετικές εγκυκλίους που το 
προβλέπουν και να διεκδικούν επιπλέον εκπαιδευτικούς.  
9. Μετακίνηση συναδέλφου  
Δεν εφαρμόζουμε καμία μετακίνηση συναδέλφου σε άλλη σχολική μονάδα με 
προφορική εντολή και χωρίς γραπτή απόφαση ΠΥΣΠΕ ή του Δ/ντή εκπαίδευσης. Οι 
προφορικές εντολές είναι αυθαίρετες και δε συνιστούν υπηρεσιακή υποχρέωση για 
τον εκπαιδευτικό. Ενημερώνουμε αμέσως το σύλλογό μας, σε αντίστοιχο ζήτημα.  
10. Εφημερία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου  
Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί αμείβονται με ωριαία αποζημίωση, με βάση τις ώρες 
που διδάσκουν και μόνο γι' αυτές. Ως εκ τούτου η ανάθεση εφημερίας δεν 
προκύπτει από πουθενά και καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μην 
αναθέτουν εφημερία στους ωρομίσθιους συναδέλφους.  
Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την εγκύκλιο Φ.361/162/73512/Δ1 23 Ιουνίου 2010 οι ώρες 
και οι ημέρες απεργίας των ωρομίσθιων συναδέλφων υπολογίζονται στην 
προϋπηρεσία. Καλούμε τους συναδέλφους να τις περιλαμβάνουν στις καταστάσεις 
προϋπηρεσίας.  



Σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης ή παράτυπης εντολής προϊσταμένου, συμβούλου ή 
διευθυντή ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ 
Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ  
Για όλα τα παραπάνω το Δ.Σ. της ΔΟΕ παρέχει στους συναδέλφους πλήρη 
συνδικαλιστική και νομική κάλυψη.  
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.  
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας  
Κόκκινος Χαράλαμπος Κικινής Θανάσης 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στα ολοήμερα 
δημοτικά 
σχολεία & νηπιαγωγεία» 
1. Προκειμένου να αποφεύγεται η μετακίνηση νηπίων και μαθητών σε όμορες 
σχολικές μονάδες και σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις, ο αριθμός των νηπίων 
στα νηπιαγωγεία και των μαθητών στα δημοτικά σχολεία δύναται να υπερβαίνει 
κατά 10% την αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο και νηπίων ανά νηπιαγωγό, όπως 
αυτή ορίζεται στις Φ3/897/97652/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507/2006 τ. Β΄) και 
Φ3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507/2006 τ. Β΄) Κ.Υ.Α. 
2. Εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, τοποθετούνται για την έναρξη του σχολικού έτους, κατά 
προτεραιότητα, ως εξής: 
- Στο πρωϊνό πρόγραμμα ώστε να στελεχωθούν όλα τα πρωϊνά τμήματα. 
- Στο ολοήμερο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, πλην των Ε.Α.Ε.Π., ένας 
εκπαιδευτικός, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Το ολοήμερο 
πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει και με τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών 
και με αυτές των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
---- 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Δ΄ 
----- 
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ.-Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr 
Τηλέφωνα : 210- 3442239, 3442243 
Βαθμός ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας : 
Αθήνα, 09 -09-2013 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 
125334/Γ1 
ΠΡΟΣ: 



1. Περιφερειακούς Δ/ντές 
Π.Ε & Δ.Ε της χώρας 
(Έδρες τους) 
2. Δ/ντές Π.Ε. της χώρας 
2. (Έδρες τους) 
ΚΟΙΝ.: Σχολικούς Συμβούλους 
(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων) 
- Στις σχολικές μονάδες με ΕΑΕΠ, θα λειτουργήσει ολοήμερο πρόγραμμα, με τις 
διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών ΠΕ 70, καθώς και των εκπαιδευτικών 
ειδικοτήτων. 
Προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη των αναγκών των μικρότερων τάξεων όσον 
αφορά το ολοήμερο πρόγραμμα. Προηγείται η δημιουργία και λειτουργία 
ολοήμερου τμήματος για τους μαθητές των Α΄,Β΄,Γ΄ και Δ΄ τάξεων και εφόσον 
υπάρχει δυνατότητα, δημιουργείται ολοήμερο τμήμα και για τις υπόλοιπες τάξεις. 
Την εποπτεία – εφημερία του ολοήμερου έχει εκπαιδευτικός που διδάσκει στο/στα 
ολοήμερο/α τμήμα/τα συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. 
3. Σε ό,τι αφορά το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, αυτό τηρείται χωρίς 
παρέκκλιση από όλους τους εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές/Προϊσταμένους 
των σχολικών μονάδων. 
4. Για τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, θα λειτουργήσουν αυτά τα οποία θα 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό 
Δημόσιο. Σχετικές οδηγίες θα ακολουθήσουν. 
5. Για τα θέματα που ρυθμίζουν τις υπερωρίες εκπαιδευτικών, ισχύουν όσα 
αναφέρονται στον Νόμο 1566/85 καθώς και στον Νόμο 4024/11. 
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούνται να δώσουν σχετικές οδηγίες 
και κατευθύνσεις για την ομαλή έναρξη του σχολικού έτους, εφαρμόζοντας τα 
ανωτέρω. 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Εσωτ. Διανομή 
-Γραφείο κ. Υπουργού 
 
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
«ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» 
Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΤΩΡΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ: ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!!! ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ !!! 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΤΩΡΑ !!! 
Το έργο της υποβάθμισης, της ιδιωτικοποίησης των Δημόσιων σχολείων 
συνεχίζεται … Το νέο σχολείο της αγοράς, της ημιμάθειας και των επιχειρήσεων, 
εκτός των άλλων δεν πρέπει να έχει ούτε εκπαιδευτικούς!!! 
Καλούμε εκπαιδευτικούς γονείς και εργαζόμενους στην παράσταση διαμαρτυρίας 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στη 1:ΟΟ μ. μ. 
στη Διεύθυνση Π.Ε Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 
ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 



Καλούμε τους εκπαιδευτικούς τους γονείς τους μαζικούς φορείς των εργαζομένων 
να κάνουν δική τους υπόθεση τη μόρφωση των παιδιών τους. 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΤΟ Δ.Σ 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η πολιτική των αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων και του δραματικού περιορισμού των 

εργασιακών δικαιωμάτων οδηγούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην απόγνωση και το 

σχολείο συστηματικά να υπονομεύει τα μορφωτικά δικαιώματα της νέας γενιάς και 

ιδιαίτερα των πιο φτωχών στρωμάτων. Χθες ήταν η λειτουργική κατάργηση των 

οργανικών θέσεων στα Ολοήμερα. Προχθές οι μετρημένες στα δάχτυλα αποσπάσεις, 

οι μηδενικοί διορισμοί, οι ελάχιστες προσλήψεις αναπληρωτών. 

Σήμερα!!!!!! Με εμπιστευτική εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας προς τους 

Περιφερειακούς Διευθυντές, (υπογράφει ο υπουργός Κ. Αρβανιτόπουλος) δίνει 

εντολή για «υποχρεωτικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών με οργανική θέση ή που είναι 

σε διάθεση και πλεονάζουν, σε άλλες σχολικές μονάδες του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή άλλου 

ΠΥΣΠΕ της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης». Μάλιστα οι υποχρεωτικές αποσπάσεις 

πρέπει να έχουν «ολοκληρωθεί μέχρι 16/9» και είναι για όλο «το τρέχον διδακτικό 

έργο». Στη συνέχεια λέει πως μέχρι και «ώρα 12 μ.μ. να έχουν συμπληρωθεί όλα τα 

απαραίτητα πεδία στο survey» και τονίζει πως θα γίνει συσχετισμός στοιχείων… 

«πως το αποτέλεσμα του ποσοτικού και ποιοτικού προσδιορισμού είναι 

αδιαμφισβήτητο και απολύτως δεσμευτικό» και τέλος πως «επέχει θέση υπεύθυνης 

δήλωσης για τους Δ/ντες/τριες». 

Όπως καταλαβαίνετε συνάδελφοι/ισσες δεν προχωρούν μόνο στην κάλυψη των 

κενών με κάθε τρόπο, χωρίς καμιά παιδαγωγική ευαισθησία, αλλά προχωρούν 

αξιοποιώντας και τη δημοσιονομική προσαρμογή σε βίαιη κατάργηση των πιο 

βασικών και διασφαλισμένων εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Θέλουν 

να μας κάνουν όλους εξαρτημένους από την εξουσία, περιπλανώμενους, με το φόβο 

της διαθεσιμότητας και της απόλυσης, διαλύοντας τα κεκτημένα της μόνιμης και 

σταθερής δουλειάς και νομιμοποιώντας τους μηχανισμούς κινητικότητας 

διαθεσιμότητας. Φέτος αυτοί που περισσεύουν θα βρουν σχολείο και δουλειά κάπου 

στην επικράτεια, του χρόνου μπορεί κάποιοι άλλοι να είναι στη θέση τους, αφού 

αυτοί δε χρειάζονται και μπορούν να απομακρυνθούν. Δεν είναι σχέδια φόβου και 

τρομοκράτησης είναι η πραγματικότητα της πολιτικής τους, που ψάχνει «αίμα» για 

να καλύψει τους στόχους των μνημονίων και των υπογραφών τους με την τρόικα. 

150000 λιγότεροι δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι το 2015 πού θα βρεθούν αν δεν είσαι 

εσύ ή ο διπλανός σου συνάδελφος που τώρα περισσεύει; 

Η εμπιστευτική εγκύκλιος δεν πρέπει να εφαρμοστεί!!!!!! Δεν πρέπει να τους 

αφήσουμε να οδηγήσουν την εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό στο εκτελεστικό 

απόσπασμα με στρατιές υπεραρίθμων και μετακινούμενων. Να απαιτήσουμε τώρα να 

πάρουν πίσω όλες αυτές τις μεθοδεύσεις. 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ. 

Αγαπητοί Περιφερειακοί Διευθυντές 

Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων «πρέπει το αργότερο μέχρι την 

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013, να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τοποθετήσεις των 

εκπαιδευτικών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τις εγκυκλίους που έχουν σταλεί. 



Μετά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στα Σχολεία ευθύνης τους, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, και εφόσον υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, είτε με οργανική θέση είτε σε 

διάθεση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί 

υποχρεωτικών αποσπάσεων ……….αφού προηγουμένως έχει καταταχθεί το 

πλεονάζον προσωπικό με βάση τις ισχύουσες…………. Με βάση την κατάταξη αυτή 

και μετά από αίτηση προτίμησης των πλεοναζόντων συντάσσονται πίνακες 

α) για την απόσπαση σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου 

Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα 

από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και 

β) για την απόσπαση σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας 

περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, 

ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού συμβουλίου, 

και αποσπώνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 16 

Σεπτεμβρίου 2013 \πάτο τρέχον διδακτικό έτος. 

Στη συνέχεια πρέπει μέχρι την Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 μ μ. να 

συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα πεδία που υπάρχουν στο σύστημα καταγραφής 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Survey) ……………………….. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 82 §11 του Ν. 4172/2013 ο ποσοτικός και 

ποιοτικός προσδιορισμός των κενών θέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και το πλεονάζον εκπαιδευτικό 

προσωπικό ανά ειδικότητα και Διεύθυνση εκπαίδευσης γίνεται με βάση την 

επεξεργασία και τον συσχετισμό των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί με ευθύνη 

των Διευθυντών Εκπαίδευσης στο survey (άρθρο 7 Ν.3848/2010). Επισημαίνεται ότι 

το αποτέλεσμα του ποσοτικού και ποιοτικού αυτού προσδιορισμού είναι 

αδιαμφισβήτητο και απολύτως δεσμευτικό για όλους τους εμπλεκόμενους. 

Η Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013, αποτελεί και ημερομηνία επιβεβαίωσης των 

δεδομένων από τους/τις Διευθυντές/τριες των Σχολείων και, ως γνωστόν, επέχει θέση 

υπεύθυνης δήλωσης. 

Επίσης, στην ως άνω ημερομηνία θα έχει συμπληρωθεί και θα έχει διαβιβαστεί σε 

έντυπη μορφή και ενυπόγραφα στο Υ.ΠΑΙ.Θ., στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο πίνακας «ποσοτικού και 

ποιοτικού υπολογισμού» που θα προωθηθεί στην υπηρεσία σας εντός της εβδομάδας. 

Ο Υπουργός 

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος 

 

ΤΟ Δ.Σ. 

 

 

11/9/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΛΟΗΜΕΡΑ-ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ 

Η εγκύκλιος που έστειλε (9/9/2013) το Υπουργείο στα σχολεία τινάζει κυριολεκτικά 

στον αέρα τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα με την εγκύκλιο: 

-

28άρια ακόμα και στην Α και την Β Δημοτικού, ακόμα και το νηπιαγωγείο. 

Πρόκειται για επικίνδυνη εξέλιξη, όχι μόνο για τις δυνατότητες μάθησης εντός της 

τάξης αλλά και για ζητήματα ασφάλειας, υγείας, κτλ. 



νηπιαγωγεία. Οι δάσκαλοι στα ολοήμερα θα τοποθετηθούν στο κανονικό πρόγραμμα 

για να καλύψουν τα κενά, ενώ στο ολοήμερο θα πάνε –αν θα πάνε- εκπαιδευτικοί 

ειδικοτήτων ή δάσκαλοι για συμπλήρωση ωραρίου. Το ολοήμερο μετατρέπεται σε 

παιδοφυλακτήριο, ο μαθητής δεν θα μαθαίνει τίποτα αλλά θα κάθεται εκεί και θα τον 

επιβλέπουν. 

 καταργηθούν νέες και 

στην πορεία θα ανοίξει η πόρτα στη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις. 

Παράλληλα, έρχεται από παντού η είδηση ότι οι Διευθύνσεις καλούν «άτυπα» τους 

νηπιαγωγούς να διώξουν όσα προνήπια έχουν γραφτεί στα νηπιαγωγεία. 

Η εξέλιξη αυτή φέρνει άλλη μια φορά στην επιφάνεια ότι η παιδεία είναι λαϊκό 

πρόβλημα. Τα παιδιά που πετιούνται εκτός ολοήμερου προστίθενται στον κατάλογο 

των χιλιάδων παιδιών που βρίσκονται εκτός παιδικών σταθμών, στους νέους που 

θέλει να διώξει από το σχολείο η κυβέρνηση της πλουτοκρατίας για να τους στείλει 

στη μαθητεία της τζάμπα εργασίας. 

Όλοι στις απεργίες, στις κινητοποιήσεις. 

Άμεσα οργανώνουμε την πάλη μας, σε κάθε χώρο, σε άμεσο συντονισμό με τα 

εργατικά συνδικάτα, τις Ενώσεις Γονέων. 

Απαιτούμε: 

γκύκλιος. 

οργανικών θέσεων. 

στο σχολείο, με μαγειρεία και τραπεζαρία, 2)Χώροι κατάλληλοι για την ξεκούραση 

και το παιχνίδι των μαθητών, 3)15 μαθητές/τμήμα κι ένας δάσκαλος να τα βοηθά 

στην προετοιμασία της μελέτης για την επόμενη μέρα. 

-συγχώνευση 

σχολείων και τμημάτων. Κανένα σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς και βιβλία. 

 

-καμία διαθεσιμότητα. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση. Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί τώρα για την 

κάλυψη όλων των κενών. 

ΤΟ Δ.Σ. 

 

 

12/9/2013 

ANAKOIΝΩΣΗ 

To Δ.Σ. του συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. < Έλλη Αλεξίου > είχε προγραμματίσει 

παράσταση διαμαρτυρίας με την Ένωση Γονέων του Δήμου Περιστερίου και το 

Σύλλογο Γονέων του 1ου Ειδικού Σχολείου Περιστερίου στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ 

Αθήνας την Τετάρτη 11-9-2013 στις 13.00μ.μ για εκπαιδευτικά θέματα. Στη 

συνάντηση με τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης παραβρέθηκαν ύστερα από πρόσκλησή 

της τα Δ.Σ. των συνδικαλιστικών συλλόγων της Γ΄ Αθήνας. 

Από τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και των γονέων τέθηκαν τα παρακάτω 

ζητήματα: 

Αριθμός μαθητών ανά τάξη. 

Λειτουργία ολοήμερου σχολείου. 

Κενά και υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. 

Συμπτύξεις και καταργήσεις τμημάτων. 

Τμήματα ένταξης, Ειδική Αγωγή και Παράλληλη Στήριξη. 



Αποσπάσεις και μετατάξεις εκπαιδευτικών. 

Υποχρεωτικές υπερωρίες. 

Λειτουργία 1ου Ειδικού Σχολείου Περιστερίου 

Σχολικές καθαρίστριες. 

Έγγραφο Υπουργού Παιδείας προς Περιφερειακούς Διευθυντές για υποχρεωτικές 

μετακινήσεις. 

Ανακοίνωση ΔΟΕ για εργασιακά δικαιώματα εκπαιδευτικών. 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών χωρίς απόφαση του ΚΥΣΠΕ. 

Ενστάσεις εκπαιδευτικών για μετατάξεις. 

Παρέμβαση Περιφερειακού Διευθυντή Αττικής για ακύρωση απόφασης αποσπάσεων 

ΣΜΕΑΕ στο ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας. 

Ενημέρωση 48 ώρες νωρίτερα για τη διεξαγωγή των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 

Ανάκληση των αιρετών μας αν θιχτούν εργασιακά μας δικαιώματα. 

Κινηματικές ενέργειες για μπλοκάρισμα της λειτουργίας του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου αν θίγονται εργασιακά μας δικαιώματα. 

Αυταρχικότητα σχολικών συμβούλων και διευθυντών. 

Απόφαση συλλόγου εκπαιδευτικών < Έλλη Αλεξίου >. 

Εκπαιδευτικοί με προβλήματα υγείας. 

Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης απάντησε τα παρακάτω: 

Κανείς δάσκαλος και νηπιαγωγός δεν πλεονάζει στη Γ΄ Αθήνας, μετά τις 

τοποθετήσεις μόνο λίγα ΕΑΕΠ θα έχουν πρόβλημα λειτουργίας, μέχρι τη Δευτέρα 

16-9-2013 θα έχουν τοποθετηθεί νηπιαγωγοί και δάσκαλοι, δε θα γίνει αναστολή 

λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου παρά μόνο αν έρθει γραπτή εντολή από τη 

Διοίκηση, ως Διευθύντρια Εκπαίδευσης δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καταργήσεις 

και συμπτύξεις τμημάτων παρά μόνο με άνωθεν γραπτή εντολή, τα υπεράριθμα 

τμήματα εντοπίζονται μόνο σε Πετρούπολη και Ίλιον λόγω έλλειψης σχολικής 

στέγης, ένα τμήμα 26 μαθητών αν δεν υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης μαθητή θα 

μπορεί να σπάει σε 2 τμήματα αν υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα και διαθέσιμος 

εκπαιδευτικός, στη Διεύθυνσή μας έχουμε πολλές εγκυμοσύνες συναδελφισσών με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει προγραμματισμός των αναγκών μας, αν 

δικαιωθούν συνάδελφοι από τις ενστάσεις τους για τις μετατάξεις το Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο θα ξαναδεί τις τοποθετήσεις τους, οι αποσπάσεις ΣΜΕΑΕ από ΠΥΣΠΕ σε 

ΠΥΣΠΕ θα γίνουν το επόμενο 10ήμερο, ισχύουν κανονικά οι αποσπάσεις ΣΜΕΑΕ 

που ανακοινώθηκαν από το ΠΥΣΠΕ, υπάρχουν αυξήσεις κονδυλίων στην Ειδική 

Αγωγή, είναι υπέρ των υποχρεωτικών υπερωριών αλλά δε θα ασκήσει πίεση στους 

συλλόγους διδασκόντων, οι συνάδελφοι που έχουν προβλήματα υγείας θα έχουν 3 

επιλογές: Να μπουν στην τάξη να κάνουν μάθημα και αν δεν τα καταφέρουν με 

εισήγηση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου θα ενημερώνεται η Διοίκηση που θα 

παίρνει και τα ανάλογα μέτρα. Να μην μπουν στην τάξη αφού προσκομίσουν ιατρική 

γνωμάτευση και να ασκούν γραμματειακή υποστήριξη στη σχολική μονάδα τους. Να 

συνταξιοδοτηθούν εφόσον τηρούν τα απαραίτητα κριτήρια. 

Ύστερα από τα παραπάνω συνεδρίασε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να τοποθετήσει 

τις νηπιαγωγούς. Τότε μέλος του Συμβουλίου-διορισμένο από τη Διοίκηση- ζήτησε 

να ακυρωθούν οι αποσπάσεις ΣΜΕΑΕ εντός ΠΥΣΠΕ επειδή δεν έχουν γίνει οι 

αποσπάσεις ΣΜΕΑΕ από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Τότε η συνεδρίαση διακόπηκε και η 

Διευθύντρια Εκπαίδευσης τοποθέτησε μόνη της τις νηπιαγωγούς από άλλο ΠΥΣΠΕ 

και τις νηπιαγωγούς που ήταν υπεράριθμες και στη διάθεση. Δεν τοποθέτησε τις 

νηπιαγωγούς που ζητούσαν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ. 

Το απόγευμα έφτασε στα γραφεία των Διευθύνσεων έγγραφο του Περιφερειακού 

Διευθυντή Αττικής προς τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων που τους ζητά να 



στελεχώσουν με το σύνολο του υπάρχοντος προσωπικού των εκπαιδευτικών ΠΕ 70 

τις τάξεις του πρωινού προγράμματος υπολογίζοντας ότι χρειάζονται έναν μόνο ΠΕ 

70 για το ολοήμερο πρόγραμμα των μη ΕΑΕΠ και κανέναν ΠΕ 70 για το ολοήμερο 

πρόγραμμα των ΕΑΕΠ. Επίσης να δηλώσουν εντός της ημέρας στις οικείες 

Διευθύνσεις ΠΕ τα κενά σε ΠΕ 70 και αντίστοιχα τις υπεραριθμίες σε ΠΕ 70. 

Αναφέρει επίσης ότι το ολοήμερο πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά με άλλη 

δομή( κυρίως με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων), κάτι που θα ολοκληρωθεί σταδιακά. 

Αν ισχύσουν τα παραπάνω 70 δάσκαλοι πλεονάζουν στη Γ΄ Αθήνας και θα 

μετακινηθούν υποχρεωτικά σε άλλη Διεύθυνση ή και σε άλλη Περιφέρεια. Θα 

κληθούν δε το επόμενο διάστημα να δηλώσουν αιτήσεις υπεραριθμίας και 

προτιμήσεις σχολείων. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

χολείο! Καμιά απόλυση! Καμιά συζήτηση για χάσιμο 

οργανικών θέσεων. 

στο σχολείο, με μαγειρεία και τραπεζαρία, 2)Χώροι κατάλληλοι για την ξεκούραση 

και το παιχνίδι των μαθητών, 3)15 μαθητές/τμήμα κι ένας δάσκαλος να τα βοηθά 

στην προετοιμασία της μελέτης για την επόμενη μέρα. 

-συγχώνευση 

σχολείων και τμημάτων. Κανένα σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς και βιβλία. 

ό τις τσέπες των γονιών για τη λειτουργία των σχολείων. 

-καμία διαθεσιμότητα. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση. Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί τώρα για την 

κάλυψη όλων των κενών. 

Εμείς δηλώνουμε ότι θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη εναντίον όσων με παράνομες 

ενέργειες θίγουν εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων. 

TO Δ.Σ. 

 

 

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «’Ελλη Αλεξίου» 

ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ! 

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΛΟΗΜΕΡΑ 

ΒΓΑΖΟΥΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι 

Η εγκύκλιος που έστειλε στις 9/9/2013 το Υπουργείο στα σχολεία τινάζει 

κυριολεκτικά στον αέρα τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα με την εγκύκλιο: 

μερα τμήματα στα δημοτικά και τα 

νηπιαγωγεία. Οι δάσκαλοι στα ολοήμερα θα τοποθετηθούν στο κανονικό πρόγραμμα 

για να καλύψουν τα κενά, ενώ στο ολοήμερο θα πάνε –αν θα πάνε- εκπαιδευτικοί 

ειδικοτήτων ή δάσκαλοι για συμπλήρωση ωραρίου. Το ολοήμερο μετατρέπεται σε 

παιδοφυλακτήριο, ο μαθητής δεν θα μαθαίνει τίποτα αλλά θα κάθεται εκεί και θα τον 

επιβλέπουν. 

στην πορεία θα ανοίξει η πόρτα στη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις. 

Παράλληλα, έρχεται από παντού η είδηση ότι οι Διευθύνσεις καλούν «άτυπα» τους 

νηπιαγωγούς να διώξουν όσα προνήπια έχουν γραφτεί στα νηπιαγωγεία. 

Η εξέλιξη αυτή φέρνει άλλη μια φορά στην επιφάνεια ότι η παιδεία είναι λαϊκό 

πρόβλημα. Τα παιδιά που πετιούνται εκτός ολοήμερου προστίθενται στον κατάλογο 

των χιλιάδων παιδιών που βρίσκονται εκτός παιδικών σταθμών, στους νέους που 



θέλει να διώξει από το σχολείο η κυβέρνηση της πλουτοκρατίας για να τους στείλει 

στη μαθητεία της τζάμπα εργασίας. 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ και ΩΡΑ 14:00 

ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΤΣΟΧΑ) 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Απαιτούμε: 

 

σχολείο! Καμιά απόλυση! Καμιά συζήτηση για χάσιμο 

οργανικών θέσεων. 

 

1) Πλήρης σίτιση όλων των μαθητών στο σχολείο, με μαγειρεία και τραπεζαρία, 

2) Χώροι κατάλληλοι για την ξεκούραση και το παιχνίδι των μαθητών, 

3) 15 μαθητές/τμήμα κι ένας δάσκαλος να τα βοηθά στην προετοιμασία της μελέτης 

για την επόμενη μέρα. 

-συγχώνευση 

σχολείων και τμημάτων. Κανένα σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς και βιβλία. 

ώ από τις τσέπες των γονιών για τη λειτουργία των σχολείων. 

-καμία διαθεσιμότητα. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση. Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί τώρα για την 

κάλυψη όλων των κενών. 

Το Δ.Σ. 

 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Είναι φανερό ότι το Υπουργείο Παιδείας, πιστό σε εκτός νομιμότητας, μεθόδους, έχει 

αποφασίσει να κρίνει και να θέσει σε μία νέα κινητικότητα πλήθος εκπαιδευτικών, 

διαλύοντας ταυτόχρονα το θεσμό του ολοήμερου σχολείου. 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει τις αντιεκπαιδευτικές μεθόδους και καλεί τους 

συλλόγους διδασκόντων, τα στελέχη της εκπ/σης και τα μέλη των ΠΥΣΠΕ να μην 

υποκύψουν στις πιέσεις και να αρνηθούν να υπολογίσουν πλεονάσματα κλείνοντας τα 

ολοήμερα τμήματα. Να μη συμπληρωθούν οι πίνακες που αποστέλλονται με βάση το 

έγγραφο του ΥΠΑΙΘ. 

Η διαδικασία αυτή να σταματήσει τώρα. 

Καλούμε τους συναδέλφους στη συγκέντρωση στην περιφέρεια εκπ/σης Αττικής την 

Παρασκευή 13/9/2013 και ώρα 14.00. Ανάλογες συγκεντρώσεις να 

πραγματοποιηθούν σε όλες τις περιφέρεις εκπαίδευσης. 

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

Κόκκινος Χαράλαμπος Κικινής Θανάσης 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΣΤΙΣ 9.00 π.μ. ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ 220 ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 



ΠΡΟΒΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ: 

Αριθμό μαθητών ανά τάξη. 

Λειτουργία ολοήμερου σχολείου. 

Κενά και υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. 

Συμπτύξεις και καταργήσεις τμημάτων. 

Τμήματα ένταξης, Ειδική Αγωγή και Παράλληλη Στήριξη. 

Αποσπάσεις και μετατάξεις εκπαιδευτικών. 

Υποχρεωτικές υπερωρίες. 

Λειτουργία 1ου Ειδικού Σχολείου Περιστερίου 

Σχολικές καθαρίστριες. 

Υποχρεωτικές μετακινήσεις. 

Εργασιακά δικαιώματα εκπαιδευτικών. 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών χωρίς απόφαση του ΚΥΣΠΕ. 

Ενστάσεις εκπαιδευτικών για μετατάξεις. 

Ακύρωση απόφασης αποσπάσεων ΣΜΕΑΕ στο ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας. 

Ενημέρωση 48 ώρες νωρίτερα για τη διεξαγωγή των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 

Ανάκληση των αιρετών μας αν θιχτούν εργασιακά μας δικαιώματα. 

Μπλοκάρισμα της λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αν θίγονται εργασιακά 

μας δικαιώματα. 

Εκπαιδευτικοί με προβλήματα υγείας. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ 3ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΟ Δ.Σ. 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» 

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 

13/9/2013 

Εκπαιδευτικοί και γονείς προχώρησαν σήμερα σε κατάληψη της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ 

Αθήνας με στόχο να μπλοκάρουν την αποστολή στοιχείων των περίπου 100 από τους 

210 που θα είναι υπεράριθμοι προς το Υπουργείο. 

Η πολιτική των αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων και του δραματικού περιορισμού των 

εργασιακών δικαιωμάτων οδηγούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην απόγνωση και το 

σχολείο συστηματικά να υπονομεύει τα μορφωτικά δικαιώματα της νέας γενιάς και 

ιδιαίτερα των πιο φτωχών στρωμάτων. Χθες ήταν η λειτουργική κατάργηση των 

οργανικών θέσεων στα Ολοήμερα. Προχθές οι μετρημένες στα δάχτυλα αποσπάσεις, 

οι μηδενικοί διορισμοί, οι ελάχιστες προσλήψεις αναπληρωτών. 

Σήμερα!!!!!! Με εμπιστευτική εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας προς τους 

Περιφερειακούς Διευθυντές, (υπογράφει ο υπουργός Κ. Αρβανιτόπουλος) δίνει 

εντολή για «υποχρεωτικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών με οργανική θέση ή που είναι 

σε διάθεση και πλεονάζουν, σε άλλες σχολικές μονάδες του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή άλλου 

ΠΥΣΠΕ της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης». Μάλιστα οι υποχρεωτικές αποσπάσεις 

πρέπει να έχουν «ολοκληρωθεί μέχρι 16/9» και είναι για όλο «το τρέχον διδακτικό 

έργο». Στη συνέχεια λέει πως μέχρι και «ώρα 12 μ.μ. να έχουν συμπληρωθεί όλα τα 

απαραίτητα πεδία στο survey» και τονίζει πως θα γίνει συσχετισμός στοιχείων… 

«πως το αποτέλεσμα του ποσοτικού και ποιοτικού προσδιορισμού είναι 

αδιαμφισβήτητο και απολύτως δεσμευτικό» και τέλος πως «επέχει θέση υπεύθυνης 

δήλωσης για τους Δ/ντες/τριες». 

Όπως καταλαβαίνετε συνάδελφοι/ισσες δεν προχωρούν μόνο στην κάλυψη των 

κενών με κάθε τρόπο, χωρίς καμιά παιδαγωγική ευαισθησία, αλλά προχωρούν 

αξιοποιώντας και τη δημοσιονομική προσαρμογή σε βίαιη κατάργηση των πιο 



βασικών και διασφαλισμένων εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Θέλουν 

να μας κάνουν όλους εξαρτημένους από την εξουσία, περιπλανώμενους, με το φόβο 

της διαθεσιμότητας και της απόλυσης, διαλύοντας τα κεκτημένα της μόνιμης και 

σταθερής δουλειάς και νομιμοποιώντας τους μηχανισμούς κινητικότητας 

διαθεσιμότητας. Φέτος αυτοί που περισσεύουν θα βρουν σχολείο και δουλειά κάπου 

στην επικράτεια, του χρόνου μπορεί κάποιοι άλλοι να είναι στη θέση τους, αφού 

αυτοί δε χρειάζονται και μπορούν να απομακρυνθούν. Δεν είναι σχέδια φόβου και 

τρομοκράτησης είναι η πραγματικότητα της πολιτικής τους, που ψάχνει «αίμα» για 

να καλύψει τους στόχους των μνημονίων και των υπογραφών τους με την τρόικα. 

150000 λιγότεροι δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι το 2015, πού θα βρεθούν αν δεν είσαι 

εσύ ή ο διπλανός σου συνάδελφος που τώρα περισσεύει; 

Απαιτούμε: 

 

οργανικών θέσεων. 

τούν:1) Πλήρης σίτιση όλων των μαθητών 

στο σχολείο, με μαγειρεία και τραπεζαρία, 2)Χώροι κατάλληλοι για την ξεκούραση 

και το παιχνίδι των μαθητών, 3)15 μαθητές/τμήμα κι ένας δάσκαλος να τα βοηθά 

στην προετοιμασία της μελέτης για την επόμενη μέρα. 

άξη με πάνω από 20 μαθητές. Καμία κατάργηση, σύμπτυξη-συγχώνευση 

σχολείων και τμημάτων. Κανένα σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς και βιβλία. 

 

-καμία διαθεσιμότητα. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση. Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί τώρα για την 

κάλυψη όλων των κενών. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΤΣΟΧΑ 13) 

ΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 /9 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Π.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΙΣ 9.00 π.μ. 

 

κυκλοφορήσει σχετικό υλικό) 

Όλοι στις απεργίες, στις κινητοποιήσεις. 

Άμεσα οργανώνουμε την πάλη μας, σε κάθε χώρο, σε άμεσο συντονισμό με τα 

εργατικά συνδικάτα, τις Ενώσεις Γονέων. 

ΤΟ Δ.Σ. 

 

 

14/9/2013 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Το ΔΣ του συλλόγου εκπαιδευτικών καταδικάζει τη μαφιόζικη επίθεση των φασιστών 

της Χρυσής Αυγής στο συνεργείο του ΚΚΕ στο Πέραμα. Οι φασίστες 

αποθρασύνονται γιατί βλέπουν την απλόχερη στήριξη από τους μηχανισμούς του 

κράτους και του συστήματος. Δεν είναι τυχαίο που οι φασίστες της Χρυσής Αυγής 

επιτίθενται σε αγωνιστές της Αριστεράς και συνδικαλιστές του εργατικού κινήματος. 

Το δήθεν αντισυστημικό προσωπείο που φορούν αποκαλύπτεται κάθε φορά που 

δηλώνουν με τη στάση και τη συμπεριφορά τους ότι δεν είναι τίποτα άλλο από πιστοί 

υπηρέτες του κεφαλαίου, της εργοδοσίας, των μνημονιακών πολιτικών και του ίδιου 

του συστήματος. Υπάκουοι υπηρέτες του συστήματος που στέκονται προσοχή στους 



ντόπιους και ξένους επιχειρηματίες, βιομήχανους και εφοπλιστές αλλά επιτίθενται 

βίαια, δολοφονικά και ύπουλα στους εργαζόμενους, του άνεργους, τους μετανάστες, 

τους αγωνιστές. 

Το λαϊκό και εργατικό κίνημα με τους αγώνες του, με την οικοδόμηση ενός 

πανίσχυρου αγωνιστικού μετώπου ρήξης-ανατροπής, με την κοινή δράση των 

μαχόμενων δυνάμεων της αριστεράς, με την άνοδο της περιφρούρησης και της 

επαγρύπνησής του, θα συντρίψει τους φασίστες, θα αντιμετωπίσει την κρατική και 

παρακρατική βία, θα ανατρέψει το μαύρο μέτωπο κεφαλαίου-ΕΕ-ΔΝΤ, τη 

δικομματική κυβέρνηση και το σύστημα της εκμετάλλευσης, όλα αυτά που γεννάνε 

και ενισχύουν διαρκώς τη φτώχια, την καταπίεση, τον φασισμό. 

ΤΟ Δ.Σ. 

 

 

14/9/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ NA ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ 

ΚΑΜΙΑ ΔΟΜΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν σήμερα από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης 

σχετικά με τη φημολογία που υπήρξε για αναστολή λειτουργίας των τμημάτων 

ένταξης, επιβεβαιώνουν τον κεντρικό σχεδιασμό του υπουργείου για το χώρο της 

ειδικής εκπαίδευσης. Η συγκυβέρνηση στα πλαίσια εφαρμογής των δεσμεύσεων της 

κυβέρνησης στην ΕΕ για «πλήρη ένταξη» των αναπήρων μαθητών στις γενικές 

τάξεις, πιστά προσηλωμένη στις «ευκαιρίες» που της δίνουν τα μνημόνια, επιδιώκει 

τη μεταφορά των εκπαιδευτικών των ΤΕ στα ειδικά σχολεία, λόγω των μηδενικών 

διορισμών που επέλεξε να κάνει, και με τον αριθμό των εκπαιδευτικών που «θα 

περισσέψουν» να καλύψει τα κενά των γενικών τάξεων. Με πρόφαση την κάλυψη 

κενών στα ειδικά σχολεία, και αντί να προσλάβει εκπαιδευτικούς με μόνιμη και 

σταθερή δουλειά, ξηλώνει τις δομές των τμημάτων ένταξης και ήδη έχει κλείσει 

δεκάδες τμήματα στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόνησσο 

Το υπουργείο παιδείας, σε συνέχεια των αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων που 

εφαρμόζει σε όλη την κλίμακα της εκπαίδευσης, υπηρετώντας εκπαιδευτικές 

πολιτικές της ΕΕ και του ΔΝΤ, σε συνέχεια της κατάργησης μορφωτικών 

δικαιωμάτων μαθητών τεχνικών λυκείων, αποφάσισε να σπάσει τον πιο «αδύναμο 

κρίκο» της εκπαίδευσης», τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Μετά τις περικοπές σε 

θεραπείες των ασφαλιστικών ταμείων των γονιών μαθητών με αναπηρίες, 

θεσμοθετώντας προϋποθέσεις για ξεπούλημα δημόσιων δομών εκπαίδευσης, υγείας 

και πρόνοιας, αποφάσισε να δώσει τη χαριστική βολή στις υποδομές της 

εναπομείνουσας και κατ’ όνομα πλέον δημόσιας και δωρεάν ειδικής εκπαίδευσης. 

Η πρακτική αυτή ενισχύει τις προϋποθέσεις κατασκευής και διεύρυνσης 

«υπεραριθμιών» στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Ταυτόχρονα το υπουργείο ζυγιάζει αντιδράσεις και αντανακλαστικά του 

εκπαιδευτικού και γονεϊκού κινήματος, απέναντι σε ζητήματα που αφορούν στο πιο 

ευαίσθητο τμήμα του μαθητικού πληθυσμού. 

. Επιλέγει να «χρησιμοποιήσει» μέσω ΕΣΠΑ για συγκεκριμένο χρόνο (5μηνο), με 

συγκεκριμένο μισθό πείνας εκπαιδευτικούς που σε δεύτερη «μακρινή χρονικά φάση» 

θα στελεχώσουν ό,τι θα αποψιλώσει. Επιδιώκει να καλλιεργήσει μια επίπλαστη 

αντίθεση ανάμεσα στις οικογένειες των μαθητών με βαριές αναπηρίες και των 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες που βρίσκονται στα γενικά σχολεία, 

«προκρίνοντας» μια ειδική κατηγορία μαθητών απέναντι σε κάποια άλλη. Στο 

εκπαιδευτικό τοπίο του μέλλοντος στοχεύει να βγάλει από το πεδίο της ειδικής 



αγωγής τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, και να τους «χρεώσει» 

ποικιλοτρόπως στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (επιδιώκεται να αποτελέσει 

άλλωστε και ένα βασικό κριτήριο αξιολόγησης τους). Γίνεται «επικοινωνιακά και όχι 

ουσιαστικά αρεστό» απέναντι στις πιέσεις των γονιών μαθητών με βαριές αναπηρίες, 

που θέλουν να διεκδικήσουν τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών τους. 

Ο εκπαιδευτικός κόσμος και το γονεϊκό κίνημα θα απαντήσει κατάλληλα σε αυτούς 

τους σχεδιασμούς. Μέσα από τους αγώνες που αναπτύσσονται θα ανατρέψει αυτούς 

που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν παρόμοιες πολιτικές, που ακολουθούν τους νόμους 

και τις επιταγές της ΕΕ και του ΔΝΤ. 

ΤΟ Δ.Σ. 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, , ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ-ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΚΑΙ «Δ. ΓΛΗΝΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΤΡΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ 

ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ 

Και δουλειά στο σπίτι ανέλαβε η Διευθύντρια Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας που τις 

μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα, από το σπίτι της, ανακοίνωσε αριθμητικές 

υπεραριθμίες δασκάλων υλοποιώντας την παράνομη υπουργική απόφαση για τα 

ολοήμερα (επιβεβαιώνεται η εκτίμησή μας για δεκάδες πλεονάζοντες δασκάλους που 

πιθανά θα μετακινηθούν εκτός Δ/νσης). Επίσης από το σπίτι της και χωρίς 

συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ τοποθέτησε προσωρινά τους εκπαιδευτικούς από μετάταξη και 

διάθεση. 

Καταγγέλλουμε τις παραπάνω ενέργειες και δηλώνουμε ότι θα εμποδίσουμε με κάθε 

τρόπο την μετακίνηση εκπαιδευτικών. Συνεχίζουμε και σήμερα την κατάληψη της 

Γ΄Δ/νσης και καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να πάρουν μέρος στην απεργία, τα 

συλλαλητήρια και τις Γενικές Συνελεύσεις της Πέμπτης για την συνέχιση και 

κλιμάκωση του αγώνα 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» 

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ 15ου και 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (σταθμός 

μετρό Ανθούπολης - είσοδος από Ακαρνανίας 65) Στις 12.00 

Όλοι και όλες να είμαστε εκεί. Να ανταποκριθούμε στην κρισιμότητα των στιγμών 

και να συμβάλλουμε στην ενημέρωση για την μαζικότητα και επιτυχία της Γενικής 

Συνέλευσης. Τείχος αγώνα στην πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ – μονοπωλίων, που 

τσακίζει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των 

εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων. Με σχέδιο - μαζική συμμετοχή – αντοχή 

και αποφασιστικότητα, με συμμαχία εκπαιδευτικών, εργαζόμενων, γονέων, μαθητών, 

οργανώνουμε άμεσα τον αγώνα ενάντια στη στρατηγική του κεφαλαίου, στο νέο 

σχολείο, στις απολύσεις. 

Θέμα της Γενικής μας Συνέλευσης είναι: 

Πρόγραμμα Δράσης 

για την παραπέρα αγωνιστική πορεία του Κλάδου 

Στην ενιαία επίθεση – ενιαίος αγώνας. 



Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ. 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗ 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 18 ΚΑΙ 19 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 

Το Δ.Σ. 

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ 

ΜΑΖΙΚΑ - ΔΥΝΑΜΙΚΑ - ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΤΡΙΤΗ 24 του Σεπτέμβρη Στις 18.οο στην 

πλατεία Δημαρχείου 

Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Υ Μ Ε 

 

υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή, ενιαίο 12χρονο σχολείο για όλα τα παιδιά. 

Αποκλειστικά αναβαθμισμένη δημόσια και δωρεάν ειδική αγωγή 

της κινητικότητας Εκπαιδευτικών- Μαθητών! 

- "νέο Λύκειο". 

Καμιά κινητικότητα, καμία διαθεσιμότητα 

– απόλυση. 

εργαζομένων 

 

Να διεκδικήσουμε τον πλούτο που παράγουμε, ώστε να έχουμε ζωή, μόρφωση και 

δουλειά με πλήρη δικαιώματα! 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΛΑΟ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΤΗ 

ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 

ΔΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. 

ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ; 

ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΟΝΙΩΝ–ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΟ Δ.Σ 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

Η διολίσθηση της ηγεσίας της εκπαίδευσης στον αυταρχισμό και την αποσάθρωση 

των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών συνεχίζεται. 

Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ενάντια σε κάθε έννοια 

λογικής και νομιμότητας συνεχίζουν, με βάση ανίσχυρες νομικά εντολές του 

Υπουργείου Παιδείας, να διαλύουν το Ολοήμερο Σχολείο, την ενισχυτική διδασκαλία 

και την Ειδική Αγωγή μετατρέποντας ταυτόχρονα πλήθος συναδέλφων μας σε 

περιπλανώμενους, «πλεονάζοντες». 

Ο κατήφορος αυτός πρέπει να σταματήσει. 

Το Δ..Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί: 

την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 15:30 τους συναδέλφους 

εκπαιδευτικούς σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση 



Εκπαίδευσης Αττικής, ενάντια στις αυθαίρετες μετακινήσεις που ετοιμάζει γι’ αυτούς 

ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. 

Καλούμε επίσης τους συναδέλφους σε μαζική συμμετοχή σε όποια παρόμοια 

κινητοποίηση οργανώνεται ανά την Ελλάδα για τον ίδιο λόγο. 

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

Κόκκινος Χαράλαμπος Κικινής Θανάσης 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΤΣΟΧΑ 13) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/9/2013 

ΣΤΙΣ 15.30 

Χτυπώντας τις υποστηρικτικές δομές των σχολείων (ολοήμερο, τμήματα ένταξης 

κ.λ.π.), βγάζουν υπεράριθμους εκατοντάδες εκπαιδευτικούς και ετοιμάζουν 

υποχρεωτικές μετακινήσεις σε όλη την Ελλάδα. ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ! 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ. 

ΤΟ Δ.Σ. 

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Η ΓΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Περιστερίου εκφράζει τα θερμά της 

συλλυπητήρια στην οικογένεια του Παύλου Φύσσα, που δολοφονήθηκε προχθές το 

βράδυ σε ενέδρα χρυσαυγιτών. 

Η επίθεση αυτή, συνέχεια της επιδρομής τραμπούκων κατά αφισοκολλητών του ΚΚΕ 

και της ΚΝΕ στο Πέραμα αποκαλύπτει το εύρος της δολοφονικής μανίας των 

νεοναζί. Η δολοφονία αποτελεί συνέχεια της δολοφονίας του νεαρού μετανάστη στα 

Πετράλωνα, μετά από τις δεκάδες επιθέσεις σε εργαζόμενους και μετανάστες. 

Η δράση των φασιστικών – ναζιστικών ομάδων συμπληρώνει τις πολιτικές της 

εξαθλίωσης των εργαζομένων. Η παρουσία τους είναι αναγκαιότητα και άλλοθι για 

την τρομοκρατική πολιτική Κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ. 

Η Χρυσή Αυγή είναι παιδί του συστήματος, διάδοχος των ταγμάτων Ασφαλείας, 

συμμορία θρασύδειλων τραμπούκων που χτυπούν και δολοφονούν μετανάστες, 

αγωνιστές και πρωτοπόρους εργάτες προσπαθώντας να σπείρουν το φόβο και την 

τρομοκρατία. Ο στόχος είναι σαφής: το εργατικό και λαϊκό κίνημα, όλοι όσοι 

παλεύουν για να ανατρέψουν τη βάρβαρη επίθεση κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ, να 

απελευθερώσουν το λαό από τα δεσμά των εργοδοτών, των τραπεζιτών, των 

τοκογλύφων, του κεφαλαίου. Δεν είναι καθόλου τυχαία η χρονική επιλογή της 

δολοφονικής επίθεσης, τώρα που το λαϊκό κι εργατικό κίνημα αναπτύσσει τους 

αγώνες του. Γι’ αυτό τους προετοιμάζουν, τους εξοπλίζουν, τους αναδεικνύουν. 

Ακόμα και τώρα που το αίμα του δολοφονημένου με άγριο τρόπο Π. Φύσσα είναι 

ζεστό, μέσα ενημέρωσης του συστήματος προσπαθούν να αποσυνδέσουν το έγκλημα 

από τη Χρυσή Αυγή, να αποπροσανατολίσουν μιλώντας για ποδόσφαιρο κλπ. Η 

δήθεν αντισυστημική Χρυσή Αυγή προωθείται κανονικά από το σύστημα, για να γίνει 

η σιδηρογροθιά που μαζί με την κρατική και αστυνομική καταστολή θα κτυπήσει το 

εργατικό κίνημα. Οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής είναι χρήσιμοι: όπως όταν ψήφισαν 

τις φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές. Όπως όταν έλεγαν στη βουλή ότι το 



μνημόνιο έχει και καλές πλευρές ή ότι θα έδιναν κι αυτοί τις βάσεις στους 

Αμερικανούς για να βομβαρδίσουν, αλλά όχι τσάμπα! Και βεβαίως όταν στρέφονται 

φανατικά κατά όλων των κινητοποιήσεων. 

Το έγκλημα αυτό δεν θα μείνει ατιμώρητο. Να τελειώνουμε με το φασισμό, την 

πολιτική και το σύστημα που σκοτώνει τους νέους και τις ζωές μας. 

Έχει μεγάλη ευθύνη η Κυβέρνηση και οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθετούν και 

επικαλούνται τη «θεωρία των δύο άκρων» ταυτίζοντας πολιτικές οργανώσεις με 

ναζιστικές – φασιστικές εγκληματικές ομάδες. Δικαιολογούν έτσι τη δράση της 

Χρυσής Αυγής. 

Οι εργαζόμενοι, το εργατικό – λαϊκό κίνημα, οι εκπαιδευτικοί θα απομονώσουμε τους 

φασίστες, δεν θα τους αφήσουν να τρομοκρατούν. 

Να μη μπορούν να σταθούν πουθενά. 

Να σβήσουν από προσώπου γης. 

 

 

Με Υπουργική Απόφαση πέρασαν την αύξηση των μαθητών κατά 10% 

Το υπουργείο Παιδείας επαναφέρει απόφασή του, που πριν λίγες μέρες είχε αποσύρει. 

Η απόφαση αφορά στην αύξηση κατά 10ο/ο την αναλογία μαθητών/νηπίων προς 

δάσκαλο/νηπιαγωγό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το σχέδιο νόμου 

«Αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 

 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) 

Αθήνα, 21‐9‐2013 

ΘΕΜΑ: «Το υπ’ αριθμόν 11426/19‐9‐2013 έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής καθώς και οι τοποθετήσεις 

στην Α Αθήνας» 

Αξιότιμες κυρίες/κύριοι, 

Σε συνέχεια του θέματος, που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την διαδικασία 

τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, που παρέμειναν στην διάθεση του ΠΥΣΠΕ, λεκτέα 

τα κάτωθι: 

1) Το ως άνω έγγραφο βρίσκει έρεισμα, όπως και το ίδιο επικαλείται στην διάταξη 

του άρθρου 31 του νόμου 3848/2010 σύμφωνα με το οποίο: «3. Εκπαιδευτικός της 

πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική 

μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: ….. β) σε άλλη σχολική μονάδα 

πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού 

διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού 

υπηρεσιακού συμβουλίου …….Στις αποσπάσεις της παραγράφου αυτής, ως μονάδες 

μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον 

δεν υπολείπονται». 

2) Επιπρόσθετα, όπως γνωρίζετε οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στην διάθεση 

διενεργούνται βάσει των άρθρων 14‐15 του π.δ. 50/1996, που προβλέπει 

συγκεκριμένες διαδικασίες, μόρια και χρονικά όρια για την διενέργεια αυτών. 

Σύμφωνα δε με την παράγραφο 12 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω Π.Δ. 50/1996 

«12. Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησής τους 

τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Σε 

περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, 



παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών 

συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση 

ωραρίου σύμφωνα με τη διαδικασία του εδαφίου β' της παρ. 7 του άρθρου 14 σε 

σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής». 

Η διαδικασία αυτή έρχεται εκ των υστέρων να ανατραπεί με την επίμαχη εγκύκλιο, η 

οποία αν και κατ’ αρχήν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις του άρθρου 31 του 

ν.3848/2010 στην πραγματικότητα αφενός δεν προσδιορίζει επαρκώς τις ανάγκες, 

που οδηγούν στην ενεργοποίηση της ως άνω διαδικασίας και αφετέρου οδηγεί σε 

παραβίαση της σειράς των μορίων αλλά και σε δυσμενείς εις βάρος των 

εκπαιδευτικών καταστάσεων. 

3) Εν όψει αυτών, οι δυνατοί τρόποι αντίδρασης –συλλογικοί αλλά και ατομικοί είναι 

οι ακόλουθοι: 

(α) μαζική μη υποβολή αιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς, στα πλαίσια της λογικής 

μη νομιμοποίησης μιας ενέργειας, που αν και οριακά κινείται εντός των ορίων του 

νόμου στην πραγματικότητα, επιχειρεί να τον περιγράψει. Η μη υποβολή αιτήσεων 

βεβαίως, η οποία σημειωτέον δεν προβλέπεται από το άρθρο 31 του ν.3848/3010 

ενδέχεται να οδηγήσει σε αυθαίρετη τοποθέτηση από τον ίδιο το Περιφερειακό 

Διευθυντή, μετά από πρόταση του Α ΠΥΣΔΕ, παρέχει ωστόσο, ευρύτερες 

δυνατότητες σε περίπτωση προσβολής της διαδικασίας, αφού συνεπάγεται την μη 

αποδοχή αυτής. 

(β) Οι ενέργειες δε των εκπαιδευτικών αλλά και της ΔΟΕ, μπορούν να διαβαθμιστούν 

ως εξής: 

(αα) Ενέργειες των ίδιων των εκπαιδευτικών. 

(Ι) Εφόσον δεν υποβληθεί αίτηση για συμμετοχή στην διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να ασκήσουν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή αλλά και των 

ατομικών αποφάσεων, που θα εκδοθούν από τον ίδιο μετά από γνώμη του ΑΠΥΣΠΕ. 

Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ασκηθεί επίσης, και αίτηση αναστολής εκτέλεσης 

ιδιαιτέρως κατά της πράξεως, που θα αφορά τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και πάλι 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Βεβαίως, δεδομένου, ότι η αίτηση αναστολής 

προϋποθέτει ζημία (υλική, κατά κανόνα) και εν γένει τα Διοικητικά Δικαστήρια είναι 

εξαιρετικά φειδωλά στις αναστολές, είναι αμφίβολη η έκβαση αυτής. Πριν δε την 

άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και ενόσω η υπόθεση βρίσκεται ακόμα στα πλαίσια 

του ΑΠΥΣΠΕ προς παροχή γνώμης, μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις, σχετικά με 

την σκοπιμότητα της διαδικασίας. 

(ΙΙ) εφόσον υποβληθούν αιτήσεις στην διαδικασία, τότε η άσκηση αιτήσεως 

ακύρωσης κατά της διαδικασίας, παρίσταται εξαιρετικά δύσκολη, αφού η υποβολή 

αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή αυτής, ενώ παραμένει η δυνατότητα της 

υποβολής αιτήσεως ακυρώσεως κατά των αποφάσεων τοποθετήσεως, που θα 

εκδοθούν από τον Περιφερειακό Διευθυντή μετά από γνώμη του ΑΠΥΣΠΕ. Στην 

περίπτωση αυτή, χωρεί επίσης, αίτηση αναστολής εκτελέσεως, η οποία όπως και 

ανωτέρω περιγράφεται, είναι εξαιρετικά δυσχερής δεδομένης της απαίτησης της 

νομολογίας για συνδρομή βλάβης (υλικής και όχι ηθικής). Και στην περίπτωση αυτή, 

θα μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν ενστάσεις στα 

πλαίσια της διαδικασίας τους ΑΠΥΣΠΕ. 

(ββ) Ενέργειες από την ΔΟΕ. 

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, ως νομίμως συστημένη συνδικαλιστική 

οργάνωση έχει έννομο συμφέρον να προβεί στην άσκηση κάθε ενδίκου βοηθήματος, 

που άπτεται των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των μελών της. Το θέμα του 

εννόμου συμφέροντος κάθε οργάνωσης, έχει ήδη αναγνωριστεί νομολογιακά μέσω 



της υπ’ αριθμόν 668/2012 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. Μοναδικό εμπόδιο, που μπαίνει βάσει της νομολογίας για την άσκηση 

εκ μέρους των συνδικαλιστικών οργανώσεων, κάθε ενδίκου βοηθήματος είναι να μην 

επωφελείται έστω και ένα εκ των μελών της από την προσβαλλόμενη πράξη, πράγμα, 

που βεβαίως δεν συντρέχει στην υπό κρίση περίπτωση. Εν όψει αυτού, θα μπορούσε 

να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης του εγγράφου του Περιφερειακού Διευθυντή από την 

ίδια την ΔΟΕ. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως δεν αποκλείεται παρά το γεγονός, ότι η 

νομολογία είναι εξαιρετικά φειδωλή σε χορήγηση αναστολής, όταν μάλιστα αυτή 

συνδέεται με την λειτουργία μίας Δημόσιας Υπηρεσίας. 

(γγ) Συνδυασμός ενεργειών. 

(Ι) Στα πλαίσια των διαδικασιών, που περιγράφονται ανωτέρω, θα μπορούσε να 

υπάρξει είτε παράλληλη είτε συνδυαστική εφαρμογή. Δηλαδή θα μπορούσαν να 

ασκηθούν παραλλήλως αιτήσεις ακυρώσεως τόσο εκ μέρους των εκπαιδευτικών όσο 

και εκ μέρους της ΔΟΕ, με ταυτόσημο περιεχόμενο (σε επίπεδο νομικό). 

(ΙΙ) Αντίστοιχα, θα μπορούσε η ΔΟΕ να αναλάβει να ασκήσει μαζί με την δική της 

προσφυγή (σώρευση) και την αίτηση ακύρωσης των μελών της υποβάλλοντας ένα 

κοινό δικόγραφο τόσο στο όνομα της όσο και στο όνομα των εκπαιδευτικών. Εάν 

ακολουθηθεί η προσέγγιση αυτή, θα ήταν σκόπιμο να σταλεί εκ των προτέρων ένα 

εξώδικο, που να εξηγεί τους λόγους, για τους οποίους θεωρούμε καταχρηστική την 

όλη διαδικασία και να επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματος τόσο ως ΔΟΕ, 

όσο και ως εκπαιδευτικοί. 

(δδ) Άλλες ενέργειες. 

Όσον αφορά σε άλλου είδους ενέργειες (πχ υποβολή μηνυτήριας αναφοράς) πρέπει 

να λάβουμε υπόψιν μας, ότι η συνολική διαδικασία κινείται (αν και οριακά) εντός του 

άρθρου 31 του ν.3848/2010, που παρέχει την ευχέρεια αυτή στον Περιφερειακό 

Διευθυντή. Συνακόλουθα, είναι τρομερά δύσκολό να τεκμηριωθεί ένα αδίκημα, όπως 

η παράβαση καθήκοντος, που θα μπορούσε να αποτελεί το έρεισμα μιας μηνυτήριας 

αναφοράς. 

4) Τέλος όσον αφορά στις τοποθετήσεις της Α Αθήνας, για τις οποίες δεν φαίνεται να 

τηρήθηκε καμία διαδικασία, δεν συνεκλήθη το ΠΥΣΠΕ, δεν έγιναν σεβαστές οι 

προτιμήσεις και τα μόρια των εκπαιδευτικών, πρώτιστη ενέργεια, που πρέπει να λάβει 

χώρα είναι να ζητηθεί (με αίτηση αρχικά και εν συνεχεία με εισαγγελική παραγγελία 

εάν χρειαστεί) το έγγραφο του Περιφερειακού, βάσει του οποίου έγινε η εν γένει 

διαδικασία. Ακολούθως, βάσει αυτού, θα πρέπει να καθοριστούν οι επόμενες 

ενέργειες τόσο των εκπαιδευτικών όσο και της ΔΟΕ. 

Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση, 

Μαρία‐Μαγδαληνή Τσίπρα 

Δικηγόρος 

 

 

Αρ. Πρωτ.175 

Αθήνα 22/9/2013 

Προς 

Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. 

ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ 22-9-2013 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη σημερινή ανοιχτή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε κατά 

τη διάρκεια της Ολομέλειας των Προέδρων κι αφού έλαβε υπόψη του τις αποφάσεις 

και τις απόψεις που κατατέθηκαν αλλά και την ασφυκτική κατάσταση που έχουν 



δημιουργήσει στην εκπαίδευση οι αντιεκπαιδευτικές ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας 

του ΥΠΑΙΘ και του διοικητικού μηχανισμού, αποφάσισε τα παρακάτω: 

οι βρίσκονται στη διάθεση των 

Π.Υ.Σ.Π.Ε. και καλούνται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, 

αυθαίρετα στα πλαίσια των μεθοδεύσεων της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ, να 

συμπληρώσουν δηλώσεις τοποθέτησης ώστε να μετακινηθούν σε άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε., 

να μην υποβάλλουν δηλώσεις ώστε να μη νομιμοποιήσουν την εκτός λογικής και 

νόμου διαδικασία. Επειδή πολλοί συνάδελφοι, αισθανόμενοι την πίεση και το φόβο 

που δημιουργούν οι αποφάσεις της διοίκησης, παραπλανήθηκαν κι έχουν ήδη 

υποβάλει δηλώσεις, μπορούν πριν τη λήξη της προθεσμίας να αιτηθούν την 

ανάκλησή τους. 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προχωρώντας και στη νομική αντιμετώπιση της διαδικασίας καλεί 

τους συναδέλφους να ασκήσουν ατομικά αίτηση ακύρωσης κατά των αποφάσεων των 

Περιφερειακών Διευθυντών και κατά των ατομικών αποφάσεων που πρόκειται να 

εκδοθούν. Οι αιτήσεις αυτές μέσω των τοπικών Συλλόγων θα πρέπει άμεσα να 

έρθουν στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. που θα αναλάβει να τις προωθήσει σε κοινό δικόγραφο 

με την αίτηση που θα ασκήσει ως συνδικαλιστική οργάνωση στα πλαίσια της 

υπεράσπισης των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των μελών της. 

Στα ίδια πλαίσια το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προχωρά στην, εκ των προτέρων, αποστολή 

εξώδικων προς τη διοίκηση όπου θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους θεωρεί την 

όλη διαδικασία καταχρηστική (Επισυνάπτεται σχετική γνωμοδότηση της νομικής 

συμβούλου κ. Τσίπρα) 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επικαιροποιώντας προηγούμενη απόφασή του καλεί τους αιρετούς 

εκπροσώπους του Κλάδου στα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Π.Ε. καθώς και τους 

εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν ως διορισμένα μέλη να αποτρέψουν με τη στάση 

τους τις συνεδριάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων για την αυθαίρετη μετακίνηση 

των εκπαιδευτικών, μπλοκάροντας κάθε τέτοια διαδικασία. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

η άσκηση ένδικων μέσων είναι ένας από τους τρόπους αντίστασης κατά των 

αυθαιρεσιών της διοίκησης. 

Σας καλούμε όλους 

σε μαζική συμμετοχή σε όλες τις αγωνιστικές - απεργιακές δράσεις αυτής της 

εβδομάδας και συγκεκριμένα: 

στις 12.30 από κοινού με την ΟΛΜΕ αλλά και σε κάθε άλλη παρόμοια συγκέντρωση 

σε όλη την Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό το Δ.Σ. κηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας ( τις 

τρεις τελευταίες διδακτικές ώρες του πρωινού και τις τρεις πρώτες του 

απογευματινού κύκλου) για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων. 

Τρίτη συμμετέχουμε μαζικά στο πανεργατικό συλλαλητήριο ΑΔΕΔΥ - ΓΣΕΕ 10.30 

π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος , καθώς και στα κατά τόπους συλλαλητήρια. Την ίδια 

ημέρα συμμετέχουμε στις παραστάσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιούνται στις 

Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα (για την 

Αττική 7.00 π.μ. στην Περ/κή Δ/νση Αττικής, Τσόχα 15-17, Αθήνα) ενάντια στις 

αυθαίρετες μετακινήσεις εκπαιδευτικών. Παρόμοιες παραστάσεις θα 

πραγματοποιηθούν και την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου. 

στις 13.00 στα Προπύλαια καθώς και στο Αντιφασιστικό Συλλαλητήριο των 

Συνδικάτων ΑΔΕΔΥ - ΓΣΕΕ, στην πλατεία Συντάγματος στις 6:00 μμ. 



Τετάρτης 25 Σεπτεμβρίου (δεύτερη ημέρα της 48ωρης απεργίας) όπου θα 

αποφασιστεί η συνέχιση των κινητοποιήσεων. Οι αποφάσεις θα πρέπει να στέλνονται 

άμεσα στη Δ.Ο.Ε. ώστε το Δ.Σ. να τις συνεκτιμήσει με τα ποσοστά συμμετοχής στην 

απεργία και να προχωρήσει στην εκτίμηση για την πραγματοποίηση Ολομέλειας 

Προέδρων. 

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

Κόκκινος Χαράλαμπος Κικινής Θανάσης 

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ 15ου και 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (σταθμός 

μετρό Ανθούπολης - είσοδος από Ακαρνανίας 65) Στις 9.00 π.μ. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ 

ε ούτε μία απόλυση, ούτε μία διαθεσιμότητα 

-Ένα 

σχολείο για όλα τα παιδιά 

οδηγεί χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην κινητικότητα 

Στην ενιαία επίθεση – ενιαίος αγώνας. 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗ 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 24 ΚΑΙ 25 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 

Το Δ.Σ 

 

 

22/9/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» καλεί 

όλους τους πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς αύριο 23/9/στις 8.30 το πρωί στη Γ΄ Δ/νση 

για να κάνουν ενστάσεις και να οργανώσουμε μαζί την αντίδρασή μας. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 

 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΤΣΟΧΑ 15-

17) 

ΡΙΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24/9/2013 ΣΤΙΣ 

6.00μ.μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ. 

(ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

 

 



 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ 

ΜΑΖΙΚΑ - ΔΥΝΑΜΙΚΑ - ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΤΡΙΤΗ 24 του Σεπτέμβρη Στις 18.οο στην 

πλατεία Δημαρχείου 

Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Υ Μ Ε 

ιδεία στο 15% του τακτικού προϋπολογισμού 

υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή, ενιαίο 12χρονο σχολείο για όλα τα παιδιά. 

Αποκλειστικά αναβαθμισμένη δημόσια και δωρεάν ειδική αγωγή 

έο σχολείο" της αγοράς, της ημιμάθειας, της Ε.Ε., των επιχειρήσεων και 

της κινητικότητας Εκπαιδευτικών- Μαθητών! 

- "νέο Λύκειο". 

– απόλυση. 

εργαζομένων 

 

Να διεκδικήσουμε τον πλούτο που παράγουμε, ώστε να έχουμε ζωή, μόρφωση και 

δουλειά με πλήρη δικαιώματα! 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΛΑΟ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΤΗ 

ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 

ΔΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. 

ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ; 

ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΟΝΙΩΝ–ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΟ Δ.Σ. 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» 

24/9/2013 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου καταγγέλλει την παρουσία 

ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Αττικής, που σαν στόχο είχαν την παρεμπόδιση αντιπροσωπείας να συναντηθεί με 

τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

Σήμερα 24/9/2013 είχε προγραμματιστεί στις 7.00 π.μ. συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ με 

θέμα τις αυθαίρετες μετακινήσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι βρέθηκαν στη διάθεση των 

ΠΥΣΠΕ. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Π.Υ.Σ.Π.Ε. και καλούνται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, 

αυθαίρετα στα πλαίσια των μεθοδεύσεων της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ, να 

συμπληρώσουν δηλώσεις τοποθέτησης ώστε να μετακινηθούν σε άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε., 

να μην υποβάλλουν δηλώσεις ώστε να μη νομιμοποιήσουν την εκτός λογικής και 

νόμου διαδικασία. Επειδή πολλοί συνάδελφοι, αισθανόμενοι την πίεση και το φόβο 

που δημιουργούν οι αποφάσεις της διοίκησης, παραπλανήθηκαν κι έχουν ήδη 

υποβάλει δηλώσεις, μπορούν πριν τη λήξη της προθεσμίας να αιτηθούν την 

ανάκλησή τους. 



Καλεί τους αιρετούς εκπροσώπους του Κλάδου στα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

καθώς και τους εκπαιδευτικούς, που συμμετέχουν ως διορισμένα μέλη να 

αποτρέψουν με τη στάση τους τις συνεδριάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων για 

την αυθαίρετη μετακίνηση των εκπαιδευτικών, μπλοκάροντας κάθε τέτοια 

διαδικασία. 

Από τη σημερινή συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ με δήλωσή τους αποχώρησαν οι αιρετοί 

και η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τα δύο διορισμένα μέλη και τον Περιφερειακό 

Διευθυντή ο οποίος δε δέχτηκε τελικά και την αντιπροσωπεία. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. 

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ 

ΤΟΥ ΛΑΟΥ Η ΠΑΛΗ ΘΑ ΤΗΝ ΣΠΑΣΕΙ 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ. 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΜΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 

ΤΟ Δ.Σ. 

 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και παρά την ελπίδα να πραγματοποιηθούν οι 

ευχές για «Καλή Χρονιά», είμαστε αναγκασμένοι από τις επιλογές του Υπουργείου 

Παιδείας, να σας ενημερώσουμε για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

εκπαιδευτική κοινότητα και κατά συνέπεια το κάθε σχολείο της γειτονιάς ώστε να 

γνωρίζετε το μέγεθος των δυσκολιών που θα συναντήσουμε μαζί, από σήμερα κιόλας. 

Είναι ευρέως γνωστό πως τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της πολιτικής των 

κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΔΝΤ, όλοι μας έχουμε φθάσει στην οικονομική και 

ψυχική εξαθλίωση. Πολλοί από εμάς βιώνουμε ήδη το καθεστώς της διαθεσιμότητας, 

της κινητικότητας ή της απόλυσης και εσείς από την άλλη, την ανεργία και την 

οικονομική δυσκολία. 

Μέσα σε αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική, τα σχολεία μας ανοίγουν φέτος χωρίς 

χιλιάδες εκπαιδευτικούς που χρόνια πρόσφεραν στο δημόσιο σχολείο. Τη φετινή 

χρονιά δεν έγινε ΚΑΝΕΝΑΣ διορισμός εκπαιδευτικού. Οι 10.000 αναπληρωτές που 

κάλυπταν πραγματικές ανάγκες δεν προσελήφθησαν. Πετάχτηκαν στο δρόμο 2.500 

εκπαιδευτικοί της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα χιλιάδες συνάδελφοί μας 

συνταξιοδοτήθηκαν. 

Το Υπουργείο απάντησε στα κενά που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των παραπάνω με 

αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα σε 28 και με κατάργηση σε πάμπολλες 

σχολικές μονάδες του ολοήμερου, των τμημάτων ένταξης και της ενισχυτικής 

διδασκαλίας! 

Ο κυβερνητικός οικονομικός εξορθολογισμός (δηλαδή γλιτώνω χρήματα από όπου 

μπορώ, παιδεία/υγεία) είχε επίσης ως αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν οι 

αποσπάσεις των εκπαιδευτικών με πολλά προβλήματα και μεγάλη καθυστέρηση, 

ώστε εκατοντάδες συνάδελφοί μας να μη γνωρίζουν ακόμα και σήμερα σε ποιο 

σχολείο θα δουλεύουν και φυσικά πολλές τάξεις, να μην έχουν δάσκαλο. Και τα 

προβλήματα δε σταματούν εδώ. Φέτος τα σχολεία μας στερούνται τους εργαζόμενους 

εκείνους που στήριζαν τη λειτουργία του. Οι σχολικοί φύλακες αποτελούν πια 

παρελθόν, οι σχολικοί τροχονόμοι είναι αμφίβολο αν θα προσληφθούν ξανά, το ίδιο 

και οι συμβασιούχες καθαρίστριες. Οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των 

σχολείων είναι χειρότερες από ποτέ. Η υποχρηματοδότηση θα αναγκάσει πολλά 

σχολεία να μείνουν χωρίς θέρμανση, γραφική ύλη, τηλέφωνο, ρεύμα. Δεν είναι λίγα 



τα σχολεία εκείνα που οι λογαριασμοί τους είναι απλήρωτοι και οι γονείς μαζί με 

τους εκπαιδευτικούς ψάχνουν να βρουν χρήματα για να τους ξεπληρώσουν. 

Αναρωτιόμαστε λοιπόν: 

σχολεία, όταν ακόμα οι συνάδελφοί μας δεν έχουν 

τοποθετηθεί σ’ αυτά; Πώς θα μπουν οι μαθητές μας στις τάξεις τους, όταν τα 

περισσότερα τμήματα δεν έχουν τον εκπαιδευτικό τους; Πώς θα λειτουργήσουν οι 

τάξεις, όταν οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν ξέρουν καν, ποιο τμήμα θα έχουν; 

εργασία, με αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα λειτουργίας ή ακόμη και θέμα ασφάλειας 

των παιδιών μας. 

ποχρεωτική η 

δίχρονη προσχολική αγωγή; Γιατί να μη γράφονται υποχρεωτικά όλα τα προνήπια 

στα δημόσια νηπιαγωγεία; 

σχολεία και οι αίθουσες πλημμυρίζουν ασφυκτικά από μαθητές ; 

ς θα μετακινηθούν οι μαθητές μας από μακρινές αποστάσεις, όταν δεν υπάρχει 

χρηματοδότηση; 

απόλυση πάνω από τα κεφάλια μας; 

α στοιχειώδη σχολικά 

εφόδια, την εποχή που τίποτα δε σας περισσεύει; 

παιδιά την αναγκαία στις μέρες μας γενική μόρφωση ως εφόδιο για τη ζωή τους και 

μετατρέπει το Λύκειο σε ένα ατέλειωτο εξεταστικό κέντρο με απανωτές εξετάσεις και 

δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος για τους γονείς . Η μαθητεία στο 4ο έτος στα ΕΠΑΛ 

με μεροκάματο μόλις 9 ευρώ( μεικτά )είναι προσφορά τσάμπα εργασίας προς τους 

επιχειρηματίες και προετοιμασία για δουλειά στη συνέχεια με αυτούς τους όρους. 

χορηγών, της παιδικής εργασίας και της προετοιμασίας του αυριανού ,φτηνού, 

ευέλικτου εργατικού δυναμικού. 

Όλα αυτά λοιπόν, θέλαμε να σας τα κάνουμε γνωστά και όχι να ακούσετε στην 

τηλεόραση το βράδυ, ότι τάχα τα σχολεία άνοιξαν χωρίς προβλήματα. 

Σας θέλουμε μαζί μας, σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση που θα 

πραγματοποιήσουμε, ενάντια σε κάθε καλοθελητή που θα θελήσει να συκοφαντήσει 

τον αγώνα μας. 

Οραματιζόμαστε και διεκδικούμε δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλα τα παιδιά με 

υποστηρικτικές δομές (Τμήματα ένταξης, Παράλληλη στήριξη, ενισχυτική 

διδασκαλία, ειδική αγωγή), αναλυτικό πρόγραμμα που να αντιστοιχεί στις ανάγκες 

και τις δυνατότητες των παιδιών, κτιριακές υποδομές (χώρους άθλησης και 

πολιτιστικών δράσεων, βιβλιοθήκες, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό) που να 

στηρίζεται από το δημόσιο προϋπολογισμό κι όχι από χορηγούς που θέλουν να 

διαφημιστούν. Και φυσικά δεν θέλουμε οι γονείς των παιδιών μας που χάνουν τις 

δουλειές τους, που μειώνεται συνεχώς το εισόδημά τους από φόρους και χαράτσια να 

είναι αυτοί που θα συνεισφέρουν για να μπορέσει να λειτουργήσει. 

Ο αγώνας μας είναι αγώνας για τη μόρφωση των μαθητών μας και την εργασία μας, 

είναι αγώνας για την υπεράσπιση δημόσιων αγαθών όπως υγεία και κοινωνική 

πρόνοια, είναι αγώνας στο πλευρό του λαού μας. 

Αυτό τον αγώνα ζητάμε να τον δώσουμε μαζί, ενάντια στην πολιτική της 

κυβέρνησης, της ΕΕ και του ΔΝΤ των απολύσεων, του φόβου, της υποταγής! Μην 



αφήσετε κανέναν να κόψει τα φτερά των παιδιών σας και ελάτε να αγωνιστούμε μαζί 

και να κερδίσουμε τη ζωή που αξίζουμε εμείς και τα παιδιά μας. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΜΙΑ 

ΓΡΟΘΙΑ , ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΑΜΟΡΦΩΣΙΑ. OΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΝΑ 

ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΛΑΪΚΩΝ –

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Να μην περάσουν τα μέτρα της διάλυσης της δημόσιας παιδείας. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

 

 

24/9/2013 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 24/9/2013 μαζική και δυναμική συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία του Περιστερίου με θέμα την Παιδεία, που 

συνδιοργάνωσαν η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, ο Σύλλογος 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» και η ΕΛΜΕ Περιστερίου. Τη 

συγκέντρωση χαιρέτισε εκπρόσωπος της ΑΣΓΜΕ και μίλησαν οι Πρόεδροι των 

φορέων, που οργάνωσαν την κινητοποίηση. Ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς 

δρόμους της πόλης όπου δηλώθηκε η διάθεση για συνέχιση και κλιμάκωση των 

αγώνων ενάντια στη πολιτική, που καταδικάζει έναν ολόκληρο λαό στη φτώχεια και 

τσακίζει τη μόρφωση των παιδιών. 

Η μόνη λύση για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής είναι ο κοινός αγώνας 

γονιών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. 

Η συγκέντρωση καταδίκασε τη ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής και 

διαπίστωσε ότι μόνο από την οργανωμένη λαϊκή δράση θα τσακιστεί ο φασισμός. 

ΤΟ Δ.Σ. 

 

 

25/9/2013 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΤΡΙΤΗ 1 OKTΩΒΡΙΟΥ 2013 ΣΤΙΣ 18.00 

ΘΕΜΑΤΑ Η/Δ 

– προγραμματισμός δράσης. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ. 

 

 

27/9/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ - ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ 

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΣΓΜΕ): 1) ΤΗ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 12:00 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ 2) ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΤΙΣ 12:00 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 



ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ 

ΑΛΕΞΙΟΥ» ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΓΜΕ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΑ 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΡΟΣ. 

ΤΟ Δ.Σ. 

 

 

29/9/2013 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

Κάρτα ελεύθερης εισόδου εκπαιδευτικών στα κρατικά μουσεία και στους 

αρχαιολογικούς χώρους , τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης. 

Όλοι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, Γ΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας 

και Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης (ημεδαποί και αλλοδαποί, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, 

Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα) δικαιούνται κάρτα ελεύθερης εισόδου στα κρατικά 

μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους. 

Στην περίπτωση των αναπληρωτών και ωρομισθίων, η έκδοση δελτίου ελευθέρας 

εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα. Η 

κάρτα εκδίδεται από τις κατά τόπους Αρχαιολογικές Εφορίες ή Μουσεία σε όλη την 

Ελλάδα. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

Α. Εάν η κάρτα εκδίδεται για πρώτη φορά και αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς: 

-Δύο φωτογραφίες 

-Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του 

εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, το σχολείο που υπηρετεί 

και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής. 

Β. Εάν η κάρτα επανεκδίδεται και αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς: 

-Μία φωτογραφία 

-Η παλιά κάρτα 

-Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του 

εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ…, το σχολείο που υπηρετεί 

και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής. 

Γ. Εάν σε ένα σχολείο είναι πολλοί οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για έκδοση 

κάρτας, εκτός των παραπάνω χρειάζεται και ένα διαβιβαστικό από τη Διεύθυνση του 

σχολείου, που θα αναφέρει: «Σας διαβιβάζουμε τα δικαιολογητικά των παρακάτω 

εκπαιδευτικών - τα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις κατοικίας και τηλέφωνα- και σας 

παρακαλούμε για την έκδοση…). 

Συνημμένα τα σχετικά έντυπα 

Βεβαίωση Δ/ντή Σχολείου 

Διαβιβαστικό Διευθυντή (για ομαδική αποστολή ανά σχολείο) 

Αίτηση Εκπαιδευτικού 

ΤΟ Δ.Σ. 

 

 

 

30/9/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ! ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ 

ΒΑΡΒΑΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΤΙΚΗ 

Την ώρα που με την αντιλαϊκή εκπαιδευτική πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ και ΔΝΤ 

τσακίζονται οι δυνατότητες των μαθητών για μόρφωση, τα δικαιώματά τους στη ζωή 



και στη δουλειά, την ώρα που χιλιάδες εκπαιδευτικοί κινδυνεύουν με απόλυση, 

επιστρατεύονται στα σχολεία κάθε είδους κατασταλτικοί μηχανισμοί για να 

τρομοκρατήσουν τους μαθητές, να τους εμποδίσουν να πάρουν αγωνιστικές 

αποφάσεις για τα προβλήματά τους, για να εμποδίσουν τους αγώνες τους. Ο αγώνας 

ενάντια στη βάρβαρη, αντιλαϊκή πολιτική για την παιδεία πρέπει να συνεχιστεί και να 

κλιμακωθεί. Ο αγώνας για μια ζωή με δικαιώματα, με μόρφωση και σταθερή δουλειά 

είναι κοινός, ενιαίος! Μέσα στα σχολεία πρέπει να είναι κοινή υπόθεση 

 τους συλλόγους διδασκόντων να 

τους μαθητές να αποφασίζουν συλλογικά μέσα από τα μαθητικά συμβούλια και 

Γενικές Συνελεύσεις τους για τον τρόπο οργάνωσης του αγώνα τους. Μαζί με τους 

γ

παλέψουν μαζί με τα παιδιά τους για ένα μέλλον με ουσιαστική μόρφωση, ανθρώπινη 

και αξιοπρεπή εργασία. 

ΤΟ Δ.Σ. 

 

 

30/9/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Υπουργείο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία: 

α) προσλαμβάνει αναπληρωτές ΕΣΠΑ για τα ολοήμερα σχολεία 

β) τοποθετούνται σε διευθύνσεις από τις οποίες πριν λίγες ημέρες μετακινήθηκαν 

στην περιφέρεια δάσκαλοι γιατί θεωρήθηκαν υπεράριθμοι 

Είναι φανερό ότι ξεδιπλώνεται ένα σχέδιο ξηλώματος της σταθερής και μόνιμης 

εργασίας στο δημόσιο σχολείο και κάθε εργασιακού δικαιώματος που απορρέει από 

αυτή! 

Συγκεκριμένα: 

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ αφορούν ΜΟΝΟ πιλοτικές δομές. Μέχρι σήμερα λόγω του 

παραπάνω, ΔΕΝ μπορούσαν να προσληφθούν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί με αυτά τα 

προγράμματα παρά μόνο σε δομές που τις χαρακτήριζαν πιλοτικές (ΖΕΠ τμήματα 

υποδοχής κ.λπ.). 

Η απόφαση αυτή του υπουργείου σημαίνει ότι το ολοήμερο πρόγραμμα του δημόσιου 

σχολείου αντιμετωπίζεται πια ως πιλοτική δομή που δε χρειάζεται δασκάλους από τον 

κρατικό προϋπολογισμό και άρα θα αποσύρονται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί από την 

κάλυψη όλων αυτών των θέσεων, όπως έγινε πριν δυο χρόνια με τα τμήματα 

υποδοχής και τους δασκάλους στις σχολικές μονάδες ΖΕΠ. 

Αν οι δομές του δημόσιου σχολείου μετατρέπονται σταδιακά σε πιλοτικά 

προγράμματα, καταλαβαίνουμε όλες και όλοι ότι άμεσα θα απαγορευτούν για τη 

σταθερή εργασία. Δε θα μπορεί το μόνιμο προσωπικό να τις καλύπτει και άρα νέες 

λίστες υπεραρίθμων θα φτιάχνονται. 

Ταυτόχρονα, η πρόσληψη ειδικά αυτή τη στιγμή, σε Διευθύνσεις που πριν λίγες 

ημέρες έγιναν μετακινήσεις διορισμένων καθιστά το ζήτημα σε μέγιστη παραβίαση 

των στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων!!! Αποδεικνύεται περίτρανα ότι ΚΕΝΑ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ και μάλιστα στα ΠΥΣΠΕ από τα οποία έγιναν μετακινήσεις! 

Αποδεικνύεται ότι κυβέρνηση και υπουργείο παιδείας προχωρούν με συντονισμένο 

σχέδιο που στην ολοκλήρωσή του έχει την πλήρη καταστροφή των όποιων στοιχείων 

μόνιμης και σταθερής εργασίας στο δημόσιο σχολείο. 

Τεράστιες είναι οι ευθύνες της ΔΟΕ που ενώ οφείλει να αποκαλύψει τη μεγάλη 

εικόνα του ολοκληρωμένου σχεδίου της κυβέρνησης, το αποσιωπά συνεχώς, 

αντιμετωπίζοντάς τα διάφορα επεισόδια του κυβερνητικού σχεδιασμού ως επιμέρους. 



Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Υ Μ Ε 

ύ 

υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή, ενιαίο 12χρονο σχολείο για όλα τα παιδιά. 

Αποκλειστικά αναβαθμισμένη δημόσια και δωρεάν ειδική αγωγή 

της Ε.Ε., των επιχειρήσεων και 

της κινητικότητας Εκπαιδευτικών- Μαθητών! 

- "νέο Λύκειο". 

– απόλυση. 

αγής των εκπαιδευτικών αλλά και όλων των 

εργαζομένων 

 

TO Δ.Σ. 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ Η επίθεση δυναμώνει! Κλείνουν σχολεία, απολύουν εκπαιδευτικούς, 

τσακίζουν τη μόρφωση των παιδιών μας, ετοιμάζουν ένα νέο αντιασφαλιστικό 

νομοσχέδιο και σαρωτικές ιδιωτικοποιήσεις. Στα σχολεία δεν υπάρχει ούτε ευρώ. 

Χιλιάδες παιδιά μένουν και πάλι έξω από τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς 

σταθμούς. Η αντιλαϊκή αυτή πολιτική πρέπει να παρεμποδιστεί, πρέπει να ανατραπεί, 

γι’ αυτό στην ενιαία επίθεση κυβέρνησης, κεφαλαίου, ΕΕ πρέπει να απαντήσουμε με 

ενιαία λαϊκή αντεπίθεση με συντονισμένο αγώνα όλων των εργαζομένων, όλων των 

κλάδων σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Καμιά αναμονή στα νέα βάρβαρα μέτρα! 

Βιομήχανοι, τραπεζίτες, μονοπωλιακοί όμιλοι, Τρόικα, κυβέρνηση και τα κόμματα 

που τη στηρίζουν, μας έχουν κάνει τη ζωή μαρτύριο και φέρνουν κόλαση. Η 

συζήτηση που γίνεται αυτές τις μέρες για το πρωτογενές πλεόνασμα ή για το κούρεμα 

του χρέους δε σε αφορά. Μην ξεγελιέσαι, μην πιστεύεις σε παραμύθια. Τα δίνουν όλα 

για την κερδοφορία των μονοπωλίων, στραγγίζουν το λαό, σφίγγουν ακόμα 

περισσότερο τη μέγγενη της εκμετάλλευσης! Αν δε συναντήσουν εμπόδια θα 

προχωρήσουν ακάθεκτοι στην υλοποίηση του σχεδιασμού τους. Δεν υπάρχει άλλη 

επιλογή! Μονό με αγώνα, με οργάνωση, με μαζικότητα, με αντοχή, με συνέχεια, 

μπορούμε να απαντήσουμε. Δεν έχουμε δοκιμάσει ακόμα τη δύναμή μας. Αν δεν τους 

σταματήσουμε, θα μας γονατίσουν! Να δοκιμάσουμε τώρα τη δύναμή μας Μας 

θέλουν στη δουλειά με 300 ευρώ. Προετοιμάζουν το έδαφος με νέα μέτρα για να 

επιβάλουν τους νέους μισθούς πείνας. Ήδη σήμερα με 300 ευρώ και λιγότερο 

δουλεύουν τα παιδιά μας, οι νέοι εργαζόμενοι. Απελευθερώνουν τις απολύσεις. Μας 

θέλουν στη δουλειά ήλιο με ήλιο, τσακίζουν το 8ωρο, καταργούν την Κυριακή αργία. 

Καταργούν τις επικουρικές συντάξεις, τσακίζουν τα εφάπαξ, ετοιμάζουν νέες 

μειώσεις στις κύριες συντάξεις, επιπλέον μειώσεις στις εργοδοτικές εισφορές. 

Ακολουθούν νέα άγρια μέτρα σε όλα τα επίπεδα που θα πατήσουν πάνω στα 

προηγούμενα. Ό,τι μέτρα φρενάρονται από τους αγώνες σε προηγουμένους γύρους 

έρχονται σε επομένους, πιο επιθετικά. Το χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων, ο 

πολλαπλασιασμός των ατομικών συμβάσεων είναι το εργαλείο για να πετύχουν πιο 

εύκολα τις επιδιώξεις τους. H επίθεση που κάνουν δεν έχει τέλος! Μπορούμε να τους 

σταματήσουμε; Στις 5 Οκτώβρη μπορούμε να κάνουμε το πρώτο βήμα βουλιάζοντας 

τους δρόμους και την πλατεία της Ομόνοιας (11.00 π.μ.). Μπορούμε να τους 



σταματήσουμε αν πάρουμε αποφάσεις. Αν πιο πριν σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε 

κλάδο συζητήσουμε πλατιά με γενικές συνελεύσεις, συσκέψεις, συγκεντρώσεις. Με 

πρωτοβουλία του συλλόγου διδασκόντων και με κάλεσμα σε κοινή σύσκεψη του 

συλλόγου Γονέων σε κάθε σχολείο να προχωρήσουμε παίρνοντας αγωνιστικές 

πρωτοβουλίες. Αν κάθε εργάτης και εργάτρια πάρει θέση, κάνει προτάσεις, πάρει 

ευθύνες, όταν τα σωματεία μπουν αποφασιστικά μπροστά στην οργάνωση του αγώνα, 

στην οργάνωση των εργαζομένων σε κάθε κλάδο, παραμερίζοντας κάθε 

συμβιβασμένο και φοβισμένο συνδικαλιστή. Μπορούμε εφόσον βάλουμε 

αποφασιστικό τέλος στον συνδικαλισμό που έβαζε και βάζει πλάτη για να 

υλοποιούνται αυτές οι πολιτικές, που σπέρνει το δηλητήριο του συμβιβασμού και της 

υποταγής των εργαζόμενων. Μπορούμε να τους σταματήσουμε όταν το καθημερινό 

αυθόρμητο σιχτίρισμα, το «φτάνει πια, δεν αντέχουμε» γίνει σύνθημα αγώνα και 

οργάνωσης σε κάθε εργοστάσιο, τόπο δουλειάς, σε κάθε συνοικία. Μπορούμε όταν 

περάσουμε το φόβο στο απέναντι στρατόπεδο. Όταν η κυβέρνηση και οι εργοδότες 

μας βρουν μπροστά τους οργανωμένους και αποφασισμένους. Σε αυτό τον αγώνα οι 

δυνάμεις του ΠΑΜΕ μπαίνουν μπροστά και καλούν κάθε σωματείο να πάρει 

αποφάσεις συμμετοχής. Τα συλλαλητήρια του Οκτώβρη μπορούν να αποτελέσουν 

σταθμό για την κλιμάκωση των αγώνων. H πίεση που ασκούν οι κινητοποιήσεις, οι 

απεργίες, η δύναμη της αντίστασης και των αγώνων ανησυχεί το κράτος των 

μονοπωλίων, τα κόμματά του. Αυτό που χαρακτήριζε πάντα τις νικηφόρες μάχες δεν 

ήταν μονό η μορφή ή η διάρκεια των αγώνων. Η μαζικότητα των διαδηλώσεων σε 

κάθε πόλη, η οργάνωση των εργατών, η αποφασιστικότητα, η αντοχή, η πίστη στο 

δίκιο, η συμμαχία, είναι αυτά που κρίνουν τις μάχες. Οι αγώνες που έχουμε κάνει ως 

σήμερα δεν πάνε χαμένοι. Μας γεμίζουν εμπειρία. Ως τώρα πίεζαν, δυσκόλευαν, 

καθυστερούσαν μέτρα. Όμως είναι ανάγκη να μπούμε σε νέα φάση αγώνων, πιο 

επιθετικών. Το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόμενους σε εγρήγορση και αγώνα. Ή θα 

υποταχτούμε και θα τα σαρώσουν όλα, ή θα τους πάρουμε στο κυνήγι. Όσο υπάρχει 

Ευρωπαϊκή Ένωση, λύτρωση δε μπορεί να υπάρχει. Τα μνημόνια θα είναι μόνιμα και 

διαρκείας. Στην ενιαία επίθεση κυβέρνησης, κεφαλαίου, ΕΕ πρέπει να απαντήσουμε 

με ενιαία λαϊκή αντεπίθεση, με συντονισμένο αγώνα όλων των εργαζομένων, όλων 

των κλάδων σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Αγώνας εδώ και τώρα για να 

υπερασπίσουμε τη ζωή μας! Όχι άλλες θυσίες για το λαό Όσοι σπέρνουν αυταπάτες 

γλυκοκοιτάζοντας την κάλπη, λέγοντας πως έχουν το μαγικό φίλτρο που θα πείσει 

τους δανειστές, φοβούνται την πραγματική λαϊκή αντίδραση. Φοβούνται τους αγώνες 

που βάζουν στο στόχαστρο τον πραγματικό ένοχο, την εξουσία των μονοπωλίων. 

Όσα η εργατική τάξη με αγώνες και θυσίες κατέκτησε σε έναν αιώνα, προσπαθούν να 

τα ισοπεδώσουν. Είναι αισχρό ψέμα ότι με μια αλλαγή κυβέρνησης ο λαός θα 

επανακτήσει ότι έχασε. Απαιτείται σκληρή σύγκρουση στους κλάδους, στους τόπους 

δουλειάς. Εκεί που συγκρούεται η πολιτική των επιχειρηματικών ομίλων με την 

πολιτική που συμφέρει τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Οι διεκδικήσεις και τα 

αιτήματα δεν είναι μάχη εικόνας και εντυπώσεων, αλλά σκληρός ταξικός πόλεμος 

που έχει νικητές και χαμένους. Και ο λαός δεν πρέπει να βγει χαμένος! ΝΑ 

ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ! Αγώνας ρήξης και ανατροπής! Όλοι μαζί όσοι 

υποφέρουμε σήμερα, εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, φτωχοί αγρότες, 

γυναίκες, νέοι και νέες μπορούμε να αποτρέψουμε την αντιλαϊκή επίθεση. Να 

διεκδικήσουμε μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας από τις συνέπειες της 

καπιταλιστικής κρίσης. Να βάλουμε μπρος για αξιοπρεπείς μισθούς, για μια ζωή με 

δικαιώματα για εμάς και τα παιδιά μας, για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα 

υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, απαλλαγμένο από τα δεσμά των μονοπωλίων και της ΕΕ 

και το λαό αφέντη στον πλούτο που παράγει. Τα σωματεία να πάρουν μέτρα για την 



προετοιμασία και την επιτυχία του συλλαλητηρίου. Να μη μείνει χώρος που δε θα 

φτάσει το κάλεσμα για αγώνα. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολή οι άνεργοι και οι 

σπουδαστές να μπουν μπροστά στη μάχη, στην ενημέρωση, στην οργάνωση. Να 

βουλιάξουν οι δρόμοι! Καλούμε το Δ.Σ. Να πάρει απόφαση συμμέτοχής ΣΤΟ 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ. Θέλουμε να μιλήσουμε καθαρά. Η κατάσταση 

όπως διαμορφώθηκε στο απεργιακό μέτωπο ήταν οριακή. Η απεργία διάρκειας των 

καθηγητών που ξεκίνησε με μεγάλες αγωνιστικές διαθέσεις φυλλορροούσε, τα 

ποσοστά της απεργίας των εκπαιδευτικών Π.Ε. αλλά και άλλων κλάδων του 

Δημοσίου ήταν χαμηλά και σε πολλές των περιπτώσεων εξαιρετικά χαμηλά. Αυτή 

είναι η αλήθεια και την ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι. Αυτά τα δεδομένα, μας 

αναγκάζουν όλους να πάρουμε καθαρή θέση για τους όρους και τις προϋποθέσεις 

ανασύνταξης του συνδικαλιστικού κινήματος. Από τις στάχτες του παλιού 

κυβερνητικού συνδικαλισμού βγαίνουν στο προσκήνιο οι δυνάμεις του νέου 

κυβερνητικού συνδικαλισμού. Με ιαχές για πολιτικές απεργίας διαρκείας, επιχειρούν 

να ρίξουν το κίνημα και την αγωνία των συναδέλφων στους σχεδιασμούς ΣΥΡΙΖΑ. Η 

αγωνία του να αναλάβει το κυβερνητικό τιμόνι, στο πλαίσιο εναλλαγής της αστικής 

διαχείρισης, καμία σχέση δεν έχει με την ανάγκη ισχυροποίησης του κινήματος μας, 

με την ανάγκη πολιτικοποίησης της πάλης του. Γραμμή που σμιλεύεται σε κόντρα με 

την στρατηγική της ΕΕ, της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνισμού των 

επιχειρηματικών ομίλων, το πολιτικό προσωπικό τους. Δρόμος που ανοίγει και 

στεριώνει στη βάση και όχι στις κορυφές, με λαϊκή συμμαχία, αντιπάλεμα του 

εκφυλισμού στο κίνημα, με οργάνωση της πάλης, αντοχή και συνέπεια. Το μέγα θέμα 

είναι πώς οργανώνεις έναν αγώνα με ποιες συμμαχίες και με ποια αιτήματα. Το 

ΠΑΜΕ είχε καταθέσει από την αρχή απεργιακή πρόταση που έβαζε την εξής λογική: 

τώρα έχουμε ανάγκη από έναν αγώνα σχεδιασμένο, οργανωμένο, παρατεταμένο, που 

θα αξιοποιεί όλες τις μορφές πάλης και ταυτόχρονα θα είναι σε θέση την κατάλληλη 

στιγμή να προχωρά σε ένα πολύμορφο αγώνα, με εναλλαγή και στις μορφές πάλης. 

Καμιά μορφή πάλης δεν αποκλείουμε, αρκεί οι ίδιοι οι συνάδελφοι να συζητούν, να 

αποφασίζουν, να παίρνουν την υπόθεση της οργάνωσης και της κλιμάκωσης του 

αγώνα στα χέρια τους, παίρνοντας υπόψη: I. τη συμμετοχή στην απεργία και τις 

Γενικές Συνελεύσεις, II. την κοινή δράση και τη συμμαχία με τους άλλους κλάδους, 

1. III. τη συμπόρευση και τον κοινό αγώνα με γονείς. Δεν είναι δυνατόν να 

προαναγγέλλεις απεργία κάθε βδομάδα από τώρα, χωρίς να παίρνεις υπόψη σου τα 

ποσοστά συμμετοχής στην απεργία. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς από τα πριν πώς θα 

διαμορφώνεται η κατάσταση κάθε βδομάδα. Το ξεδίπλωμα ενός απεργιακού αγώνα 

και η συνέχεια του πρέπει να εκτιμά βήμα το βήμα την συμμετοχή, την συσπείρωση 

των ίδιων των συναδέλφων. Είναι επικίνδυνο για το εργατικό κίνημα το επιχείρημα: 

«Συνεχίζουμε με απεργία διαρκείας, με τη μορφή των 5νθήμερων 

επαναλαμβανόμενων, ανεξάρτητα από τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία, δεν 

έχουν σημασία τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία, δεν είμαστε καταμετρητές 

ποσοστών, το θέμα είναι πολιτικό»! Καταλήγοντας με κάποια γενικευμένα 

συμπεράσματα για όλα τα ζητήματα Η εργατική τάξη χρειάζεται να διώξει από πάνω 

της τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό που για χρόνια ολόκληρα 

κατατρώει τα συνδικάτα, οδηγεί τους εργαζόμενους σε υποχωρήσεις, σε συμβιβασμό, 

σε ήττα. Χρειάζεται αλλαγή συσχετισμού δύναμης με απεγκλωβισμό από την επιρροή 

της κυρίαρχης ιδεολογίας, από την επιρροή της εργοδοσίας, του κράτους, νέων 

δυνάμεων που σήμερα είναι μακριά από τα συνδικάτα, χωρίς οργάνωση. 

Χρειαζόμαστε συνδικάτα, την συλλογική μορφή της εργατικής τάξης, απέναντι στο 

κεφάλαιο, μαζικά, ζωντανά, μαχητικά, δημοκρατικά, που θα διασφαλίζουν την 

συμμετοχή των εργαζομένων στην λειτουργία τους, που θα ενισχύουν τις συλλογικές 



διαδικασίες και αποφάσεις, που θα ενισχύουν την εργατική πρωτοβουλία. Με ηγέτες 

με κύρος και υψηλό αγωνιστικό ήθος που θα μπορούν να βάζουν στη μάχη όλο και 

περισσότερες δυνάμεις. Το ταξικό κίνημα αγωνίζεται για συσπείρωση και ενότητα 

της εργατικής τάξης με γραμμή πάλης ενάντια στα μονοπώλια, την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, τις πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν το εκμεταλλευτικό σύστημα. Που θα 

βάζουνε στην ημερήσια διάταξη το θέμα των αλλαγών, στο επίπεδο της εξουσίας και 

της οικονομίας. Των αλλαγών που θα απαλλάξουν την εργατική τάξη από το 

καθεστώς της εκμετάλλευσης και θα ανοίξουν το δρόμο για ανάπτυξη με κριτήριο 

την ευημερία των λαϊκών δυνάμεων. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ 

ΑΛΕΞΙΟΥ» 

 

 

 

1/10/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» στην 

τακτική του συνεδρίαση αποφάσισε: 

 

Όσοι και όσες συνάδελφοι – ισσες επιθυμούν να στελεχώσουν τη συγκεκριμένη 

ομάδα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη συνάδελφο Μπροντζάκη Κατερίνα 

στα τηλέφωνα: 6973250394 και 210- 5741721 μέχρι τις 18/10/2013. 

Τσιτσάνη Βασίλη, από τη μουσική ομάδα του Συλλόγου, σφραγίζει και τη συνέχεια 

στη λειτουργία της. Όσοι και όσες συνάδελφοι – ισσες επιθυμούν να ενταχθούν στην 

ομάδα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους συναδέλφους: 

Χαρμάνη Σπύρο 6972240875 

Σγουράκη Παντελή 6942575560 

 

Ευγένιου Τριβιζά «Το όνειρο του Σκιάχτρου» στις αρχές του Νοέμβρη. Η εκδήλωση 

απευθύνεται σε όλους τους μαθητές των σχολείων και θα είναι δωρεάν. Θα 

κυκλοφορήσει σχετικό υλικό. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

 

 

 

2/10/2013 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ΚΑΛΕΙ τα μέλη σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. την ΠΕΜΠΤΗ 21 Νοεμβρίου 2013 και 

ώρα 8:30 π.μ. στο χώρο των 15ου και 29ου Δημοτικών Σχολείων (είσοδος από 

Ακαρνανίας 65) με τα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του 

καταστατικού: 

α) Απολογισμός των εργασιών του Δ.Σ. 

β) Απολογισμός της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 



γ) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

δ) Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. 

ε) Άλλα θέματα που αναφέρονται στην Ημερήσια Διάταξη ή ακόμα που θα ήθελε να 

προτείνει η Συνέλευση. 

στ) Καταστατική τροποποίηση 

Οι υποψήφιοι, είτε σε συνδυασμό, είτε μεμονωμένοι, πρέπει να υποβάλλουν τις 

δηλώσεις τους στο Δ.Σ. το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2012 και 

ώρα 19:00 στα Γραφεία του Συλλόγου (ημέρα συνεδρίασης του Δ.Σ. για επικύρωση 

ψηφοδελτίων). Την ίδια ώρα και μέρα θα συνεδριάσουν και τα μέλη της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής (Μπροτζάκη Κατερίνα, Τζέκου Αριστέα, Σκούρα Μαρία, 

Κοσμόπουλος Βασίλης και Σπυριδάκης Γρηγόρης). 

Τα ψηφοδέλτια θα τυπωθούν με ευθύνη του Δ.Σ. και θα κατατεθούν στο Προεδρείο 

της Γ. Συνέλευσης. Για να μην υπάρξει πρόβλημα κατά την ψηφοφορία, θα πρέπει να 

έχουμε μαζί μας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ την αστυνομική μας ταυτότητα, το βιβλιάριο υγείας 

και να έχουμε τακτοποιηθεί ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ 

Για να αρχίσει η Γ.Σ. θα πρέπει να υπάρχει ΑΠΑΡΤΙΑ. 

Γι’ αυτό σας καλούμε να βρίσκεστε στο χώρο της Γ. Συνέλευσης στις 8:30 π.μ. 

ΤΟ Δ.Σ. 

 

 

3/10/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ», 

αποφάσισε να συστήσει θεατρική ομάδα. Όσοι και όσες συνάδελφοι- ισσες επιθυμούν 

να λάβουν μέρος, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη συνάδελφο Αράχωβα 

Βάγια στο τηλέφωνο 6937821520 έως τις 18/10/2013. 

ΤΟ Δ.Σ. 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2451 

1 Οκτωβρίου 2013 

34541 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα 

Γενικά Λύκεια. ................................................................................... 1 

Τροποποίηση − συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. Φ.3/897/ 

97652/Γ1/25−9−2006 και Φ.3/898/97657/Γ1/25−9−2006 

(ΦΕΚ 1507 τ.Β΄/13−10−2006) κοινών υπουργικών 

αποφάσεων. ........................................................................................ 2 

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/22−10−2012 από− 

φασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά− 

των, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 2844/23−10− 

2012) « Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής 

Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπι− 

κής Εκπαίδευσης». ......................................................................... 3 



Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση κα− 

θώς και για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 

υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότη− 

τας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε− 

δονίας. ..................................................................................................... 4 

Ένταξη των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του 

Τμήματος Διοίκησης Κοινωνικών−Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων και Οργανώσεων της Σχολής Διοί− 

κησης και Οικονομίας του πρ. ΤΕΙ Μεσολογγίου, 

το οποίο συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Εφαρμο− 

γών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικο− 

νομία της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του 

πρ. ΤΕΙ Μεσολογγίου, στο Τμήμα Διοίκησης Επι− 

χειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 

του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. ...................................................... 5 

Ένταξη μελών Ε.Π. του Τμήματος Διεθνούς Εμπορί− 

ου του Παραρτήματος Καστοριάς στο Τμήμα Δι− 

οίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα την Κοζάνη) της 

Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. ............................... 6 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 129818/Γ2 (1) 

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και 

στα Γενικά Λύκεια. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 5 και της 

παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή 

και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 682/1977 «Περί 

Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών 

Οικοτροφείων (Α΄ 244). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί− 

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

4. Το Π.Δ. 119/2013 (Α΄ 153) περί διορισμού του Κων− 

σταντίνου Αρβανιτόπουλου ως Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

5. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09−07−2012 (Β΄ 2105) απόφαση του 

Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα− 

πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα− 

τικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα 

οικονομικά έτη, αποφασίζουμε: 

Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων 

και Γενικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους 

είκοσι επτά (27). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από 



τους είκοσι επτά (27) διαιρούνται σε τμήματα. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου 

Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προ− 

σαύξηση κατά 10%.ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Στα Ιδιωτικά Σχολεία Δ/θμιας Εκπαίδευσης η προσαύ− 

ξηση του 10% αποφασίζεται από τον Διευθυντή και τον 

σύλλογο διδασκόντων. 

Η υπ’ αριθμ. 62124/Γ2/09−05−2013 (Β΄ 1218) Κοινή Υπουρ− 

γική απόφαση καταργείται. 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 

2013−2014. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑÏΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F 

Αριθμ. Φ.12/622/129803/Γ1 (2) 

Τροποποίηση − συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. Φ.3/897/97652/ 

Γ1/25−9−2006 και Φ.3/898/97657/Γ1/25−9−2006 (ΦΕΚ 

1507 τ.Β΄/13−10−2006) κοινών υπουργικών αποφάσεων. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 6 και 7 του Ν. 1566/85 

(ΦΕΚ 167, τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του του Ν. 1566/85 

(ΦΕΚ 167, τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 14 του Ν. 682/1977 

«περί Ιδιωτικών Σχολείων» (ΦΕΚ 244, τ.Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί− 

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 

κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 

(Α΄ 98). 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153, τ.Α΄/2013) 

περί διορισμού του Κων/νου Αρβανιτόπουλου στη θέση 

του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

6. Τις διατάξεις της Υ. 48/09/07−2012, απόφαση του 

Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2105/12Β) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκού− 

ρα». 

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 

προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο− 

λογισμού, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε−συμπληρώνουμε τις υπ’ αριθμ. Φ.3/897/ 

97652/Γ1/25−9−2006 και Φ.3/898/97657/Γ1/25−9−2006 (ΦΕΚ 



1507, τ.Β΄/13−10−2006) κοινές υπουργικές αποφάσεις ως 

εξής: 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός των μαθητών 

στα δημοτικά σχολεία και των νηπίων στα νηπιαγωγεία 

δύναται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθ− 

μιας Εκπαίδευσης να υπερβαίνει κατά 10% την αναλο− 

γία μαθητών ανά δάσκαλο και νηπίων ανά νηπιαγωγό, 

όπως αυτή ορίζεται στις ως άνω κοινές υπουργικές 

αποφάσεις. 

Για τα Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

ισχύει η παρ. 3. του άρθρου 14 του Ν. 682/1977 (Α΄ 244). 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 

2013−2014. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑÏΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F 

Αριθμ. 10472 (3) 

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/22−10−2012 από− 

φασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 2844/23−10−2012) « Σύ− 

στημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκ− 

παιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄) «Ανάπτυξη της Δια Βίου 

Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 

118Α΄) και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 19 του Ν. 3879/2010. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (Α΄24) «Οργάνωση 

και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μά− 

θησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη− 

σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και άλλες διατάξεις. 

3. Τον Ν. 3191/2003 (ΦΕΚ 258/Α΄) «Το Εθνικό Σύστημα 

Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρ− 

τισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)». 

4. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 276/Α΄) «Διαχείριση, έλεγχος 

και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ− 

γραμματική περίοδο 2007 – 2013». 

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 

πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄), όπως ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119 ΦΕΚ 153Α/25−6−2013 «Δι− 

ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 



Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118 ΦΕΚ 152Α΄/25.6.2013 «Τρο− 

ποποίηση του Π.Δ. 85/12 (Α΄ 141) άρθρο 2, «Ίδρυση Υπ. Πο− 

λιτισμού και Αθλητισμού − Μετονομασία του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 90595/ 

ΣΤ5/5.7.2013, απόφασης ΦΕΚ 1667/5.7.2013 «Καθορισμός 

αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρη− 

σκευμάτων, Κωνσταντίνου Γκιουλέκα και Συμεών Κε− 

δίκογλου». 

9. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφά− 

νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ− 

γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις». 

10. Τον Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 

11. Την υπ’ αριθμ. Β/19019/5.10.2012 απόφαση της υπ’ 

αριθμ. 35/4.10.2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

με το ΓΠ/19061/5.10.2012 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 

προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο− 

λογισμού, αποφασίζουμε: 

Συμπληρώνουμε την παρ. 17 εδ.α΄ του άρθρου 3 της 

υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/22−10−2012 (Β΄ 2844/23−10−2012) από− 

φασής μας με περίπτωση γγ) ως ακολούθως: 

γγ) των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου 

Μάθησης με τουλάχιστον εικοσαετή εμπειρία στο σχε− 

διασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία αποδεικνύεται με βεβαί− 

ωση της υπηρεσίας υπογεγραμμένη από τον εκάστοτε 

Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης. 

Η κατηγορία γγ) εντάσσεται στον Πίνακα 2 με σήμαν− 

ση «v» στην κατηγορία «απευθείας πιστοποίηση» της 

διαδρομής πιστοποίησης. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση. 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη− 

μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως 

Aθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F 

Αριθμ. 7453 (4) 

Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς 

και για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, υπαλ− 

λήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνι− 



κής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλ− 

λικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010 

«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί− 

ας− Θράκης. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄/30−5−1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 

θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί− 

ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

98 Α΄/22−4−2005). 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21−2−2007 

(ΦΕΚ 293/Β΄/5−3−2007) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μεταβιβάστηκε 

στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, η αρμοδιότη− 

τα για τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη 

βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των 

υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες 

των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 

6. Την υπ’ αριθμ. 684/11−1−2011 (ΦΕΚ 88/τ.Β΄/31−1−2011) 

απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη− 

σης Μακεδονίας−Θράκης, περί παροχής εξουσιοδότησης 

υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού 

Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 

Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των 

οργανικών μονάδων αυτής. 

7. Τα υπ’ αριθμ. 286576(2695)/31−7−2013 και 2967/25−7− 

2013 αντίστοιχα έγγραφα της Διεύθυνσης Διοικητικού 

− Οικονομικού και Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοι− 

νωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, 

με τα οποία ζητείται ο καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 

24ωρη βάση καθώς και για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες, υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας, για την άσκηση ελεγκτικού έργου 

και κατά τις ημέρες και ώρες αυτές. 

8. Την υπ’ αριθμ. τ.τ.27945(2609)/22−7−2013 βεβαίωση 

της Διεύθυνσης Διοικητικού − Οικονομικού της Περιφε− 

ρειακής Ενότητας Ημαθίας, για την κάλυψη της δαπάνης 

που θα προκληθεί. 

9. Την ανάγκη άσκησης ελεγκτικού έργου από τους 

παρακάτω υπαλλήλους, σε 24ωρη βάση καθώς και τις 



Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για λόγους δημόσιας 

υγείας (έλεγχοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ− 

ροντος, ηχομετρήσεις καταστημάτων διασκέδασης και 

εξέταση σχετικών καταγγελιών πολιτών, παρακολού− 

θηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών κ.ά.). 

10. Το γεγονός ότι για την κάλυψη της δαπάνης ύψους 

2.200,00 ευρώ, που θα προκληθεί για το έτος 2013, από 

τις διατάξεις της παρούσας, υπάρχει εγγεγραμμένη πί− 

στωση στο φορέα 721 και ΚΑΕ 0512 του σκέλους των 

εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2013 της Περιφερει− 

ακής Ενότητας Ημαθίας, ενώ ανάλογες πιστώσεις, θα 

προβλεφθούν και στους προϋπολογισμούς των επόμε− 

νων ετών, αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας σε 24ωρη βάση 

καθώς και για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 

των έξι (6) Εποπτών Δημόσιας Υγείας ΤΕ της Διεύ− 

θυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 

Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Βέροια, 30 Αυγούστου 2013 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας 

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

F 

Αριθμ. 12113 (5) 

Ένταξη των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του 

Τμήματος Διοίκησης Κοινωνικών−Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων και Οργανώσεων της Σχολής Διοί− 

κησης και Οικονομίας του πρ. ΤΕΙ Μεσολογγίου, 

το οποίο συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Εφαρμογών 

Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία 

της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρ. ΤΕΙ 

Μεσολογγίου, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσε− 

ων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ 

Δυτικής Ελλάδας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤIKHΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/83 «Νόμος πλαίσιο Τ.Ε.Ι.» 

2. όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους: 2916/01,3404/05, 

3. 3549/07 4009/2011 και 4076/2012 και ισχύει. 

4. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/2013 (ΦΕΚ 132/τ.Α΄/5−6−2013) 

5. 3. Το άρθ. 4 του Π.Δ. 94/2013 που αναφέρεται στη 

6. «Συγχώνευση Τμημάτων». 

7. 4. Την ανάγκη ένταξης των μελών Εκπαιδευτικού Προ− 

8. σωπικού του Τμήματος Διοίκησης Κοινωνικών−Συνεται− 

9. ριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων της Σχολής 

10. Διοίκησης και Οικονομίας του πρ. ΤΕΙ Μεσολογγίου 



11. στο νέο συγχωνευθέν Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

12. της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής 

13. Ελλάδας. 

14. 5. Την παρ. 16 του άρθρου 8 του Π.Δ. 94/2013 σύμφωνα 

15. με την οποία χρέη Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 

16. ασκεί ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Πάτρας μέχρι την ανάδειξη 

17. του νέου Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης. 

18. 6. Την ανάγκη εύρρυθμης λειτουργίας του νεοϊδρυ− 

19. θέντος Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας το οποίο προέκυψε από 

20. την συγχώνευση των πρώην Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Με− 

21. σολογγίου. 

22. 7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα− 

23. λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 

24. διαπιστώνουμε: 

25. Την ένταξη των κάτωθι αναφερομένων μελών ΕΠ του 

26. Τμήματος Διοίκησης Κοινωνικών−Συνεταιριστικών Επι− 

27. χειρήσεων και Οργανώσεων της Σχολής Διοίκησης και 

28. Οικονομίας του πρ. ΤΕΙ Μεσολογγίου, το οποίο συγχω− 

29. νεύθηκε με το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη 

30. Διοίκηση και στην Οικονομία της Σχολής Διοίκησης και 

31. Οικονομίας του πρ. ΤΕΙ Μεσολογγίου, στο Τμήμα Διοίκη− 

32. σης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 

33. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Μεσολόγγι από 

34. 1/9/2013 ως ακολούθως: 

35. 1. Παναγιώτη Νικολόπουλου του Ευάγγελου βαθμίδας 

36. Καθηγητή σε τακτική θέση με γνωστικό αντικείμενο 

37. «Νομικού» εξειδικευμένου στα προβλήματα Κοινοτικού− 

38. Οικονομικού Δικαίου του ανταγωνισμού των εταιρειών 

39. και της ελεύθερης οικονομίας. 

40. 2. Χρήστου Τσουραμάνη του Ευσταθίου βαθμίδας 

41. Καθηγητή σε τακτική θέση με γνωστικό αντικείμενο 

42. «Σεμινάριο τελειόφοιτων (μεθοδολογία έρευνας − πτυχι− 

43. ακών εργασιών) − συνεταιριστική νομοθεσία−οικονομική 

44. παραβατικότητα − κοινωνικά προβλήματα». 

45. 3. Βαγγέλη Πολίτη−Στεργίου του Βασιλείου βαθμίδας 

46. Καθηγητή σε τακτική θέση με γνωστικό αντικείμενο 

47. «Συνεταιριστικά οικονομικά μαθήματα». 

48. 4. Δημητρίου Καπογιάννη του Γεωργίου βαθμίδας Επίκου− 

49. ρου Καθηγητή σε προσωποπαγή θέση εξειδικευμένου σε 

50. γνωστικά αντικείμενα ιστορίας−αρχών συνεργατισμού και 

51. εξέλιξης των αρχών, ιδεών και εφαρμογή τους στην Ελλάδα. 

52. 5. Βασιλείου Βασιλειάδη του Σπυρίδωνος βαθμίδας 

53. Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο 

54. «Προγραμματισμός Η/Υ». 

55. 6. Θεοδώρου Κροκίδα του Ιωάννη βαθμίδας Καθηγητή 

56. Εφαρμογών με θητεία με ειδικότητα Λογιστικής. 

57. 7. Μαρίας Αλεξοπούλου του Αργυρίου βαθμίδας Καθη− 

58. γητή Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση με γνωστικό 

59. αντικείμενο «Δημόσιες σχέσεις, οργάνωση γραφείου, 

60. επιχειρησιακές επικοινωνίες και αγροτική κοινωνιολογία». 



61. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

62. Κυβερνήσεως. 

63. Πάτρα, 5 Σεπτεμβρίου 2013 

64. Ο Πρόεδρος 

65. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ 

66. F 

67. Αριθμ. Φ.ΔΔ.1/1.14/2816 (6) 

68. Ένταξη μελών Ε.Π. του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου 

69. του Παραρτήματος Καστοριάς στο Τμήμα Διοίκησης 

70. Επιχειρήσεων (με έδρα την Κοζάνη) της Σχολής Δι− 

71. οίκησης και Οικονομίας. 

72. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

73. Έχοντας υπόψη: 

74. 1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 8 του Π.Δ. 90/2013 

75. (ΦΕΚ 130/5−6−2013, τ.Α΄) «Μετονομασία Σχολής και Τμη− 

76. μάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρ− 

77. τημάτων και Τμημάτων − Ίδρυση Σχολής − Συγκρότηση 

78. Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας». 

79. 2. Τις αιτήσεις μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

80. (Ε.Π.) που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρα− 

81. πάνω Π.Δ. στο Διεθνούς Εμπορίου του Παραρτήματος 

82. Καστοριάς του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο κα− 

83. ταργείται. 

84. 3. Την υπ’ αριθμ. 8/30−8−2013 απόφαση της Συνέλευσης 

85. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. 

86. 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα− 

87. λείται οικονομική δαπάνη, αποφασίζουμε: 

88. Εντάσσουμε τα παρακάτω μέλη Εκπαιδευτικού Προ− 

89. σωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου του 

90. Παραρτήματος Καστοριάς του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδο− 

91. νίας, από 1−9−2013, ως εξής: 

92. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας 

93. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

94. (με έδρα την Κοζάνη) 

95. 1. Σίσκος Ευάγγελος του Παντελή, Καθηγητής. 

96. 2. Πουλιόπουλος Λεωνίδας του Θεόφιλου, Καθηγητής 

97. Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση. 

98. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

99. Κυβερνήσεως.− 

100. Κοζάνη, 2 Σεπτεμβρίου 2013 

101. Ο Πρόεδρος 

102. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

103. ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

104. *02024510110130004* 

 

3/10/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου καλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος στην 

7η ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Άνθρωποι, Χρώμα + 

Σίδερo / ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ 



ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΖΩΝΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 11-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

 

 

 

 


