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Το Διοικητικό Συμβούλιο τησ Δ.Ο.Ε. που προϋκυψε μετϊ το πϋρασ τησ 86η Γενικό Συνϋλευςη του 

κλϊδου και κατϊ τη διαδικαςύα των αρχαιρεςιών, ςτισ 26 Ιουνύου 2017, παρουςιϊζει, ςύμφωνα με όςα 

προβλϋπονται ςτο καταςτατικό τησ Δ.Ο.Ε., την ϋκθεςη πεπραγμϋνων για τον δεύτερο χρόνο τησ 

θητεύασ του (2018-2019).  

 

 
Η ςύνθεςη του Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. για τη ςυνδικαλιςτική περίοδο 2018-2019 μετά τη, διαπαραταξιακή- 

λειτουργικού χαρακτήρα, ςυγκρότηςή του είναι: 

 

Πρόεδροσ: Κικινόσ Θανϊςησ,  

Αντιπρόεδροσ: Πετρϊκησ Σταύροσ,  

Γενικόσ Γραμματέασ: Τρούλησ Γιώργοσ,  

Σαμίασ– Τπεύθυνοσ Σύπου και Δημ. χέςεων: Ανδρουλϊκησ Μϊνοσ,  

Οργανωτικόσ Γραμματέασ: Γκούμασ Θανϊςησ,  

Ειδικόσ Γραμματέασ: Καπρϊνασ Ζόςησ,  

Τπεύθυνη Εκδόςεων -Τλικού και Βιβλιοθήκησ: Βενετοπούλου Γιώτα,  

Μέλη: Κλιϊφα Άρτεμισ, Δινοπούλου Βαγγελύτςα, Δριμϊλα Θεοδώρα, Μαρύνησ Σπύροσ. 

 

 

Σο πολιτικό ςυγκείμενο τησ ςυνδικαλιςτικήσ περιόδου 

 

Η δημόςια εκπαύδευςη και ςυγκεκριμϋνα το ςυνδικαλιςτικό κύνημα τησ πρωτοβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ  ςυνεχύζει να δρα μϋςα ςε ϋνα πλαύςιο αντύξοων πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών 

ςυνθηκών, μετϊ από την παρϋλευςη  πολλών ετών μνημονύων και λιτότητασ. Η επύθεςη του 

νεοφιλελευθεριςμού ςτην Ελλϊδα, την Ευρώπη και τον κόςμο, ςυνεχώσ κλιμακώνεται με κύριεσ 

ςυνϋπειεσ τισ απώλειεσ βαςικών εργαςιακών κεκτημϋνων με την παρϊλληλη προώθηςη όλο και 

περιςςότερο ελαςτικών μορφών εργαςύασ και διαμόρφωςησ κοινωνικοπολιτικών ςυνθηκών 

ςταδιακόσ απαλλαγόσ τησ υποχρϋωςησ των παρεχόμενων κοινωνικών αγαθών (παιδεύα, υγεύα, 

πρόνοια κλπ) από το κρϊτοσ. Ταυτόχρονα η ςταδιακό ϊνοδοσ τησ ακροδεξιϊσ, ςτην Ευρώπη αλλϊ και 

διεθνώσ, διαμορφώνει ϋνα περαιτϋρω δυςούωνο μϋλλον για τα εργαςιακϊ δικαιώματα, την ύδια την 

εργαςύα, την κρατικό πρόνοια και μϋριμνα, τισ κοινωνύεσ, τουσ λαούσ και εν τϋλει τη δημοκρατύα. 

Βαςικϋσ κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ εκφϊνςεισ τησ αποτελούν ο ρατςιςμόσ, η μιςαλλοδοξύα, ο 

εθνικιςμόσ, η ξενοφοβύα κ.α. Χρϋοσ όλων, επομϋνωσ, των δημοκρατικών δυνϊμεων εύναι η 

προςπϊθεια και η επύτευξη ανακοπόσ αυτόσ τησ ανοδικόσ πορεύασ τησ ακροδεξιϊσ με ςταδιακό 

προςπϊθεια για ριζικό μεταςχηματιςμό του κρϊτουσ που οδηγεύ ςτην κοινωνικό πρόοδο και την 

εμβϊθυνςη τησ δημοκρατύασ. 

Στη χώρα μασ, οι εργαζόμενοι και η κοινωνύα, ςτο ςύνολό τησ, ςυνεχύζουν να βιώνουν τισ 

ςυνϋπειεσ των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών που επϋβαλλαν όλα τα προηγούμενα 

χρόνια τρόικα και δανειςτϋσ. Οι  πολιτικϋσ τησ λιτότητασ που εφαρμόζονται ςτο αςφυκτικό πλαύςιο 

των μνημονύων αλλϊ και ςτην προϋκταςό τουσ, μιασ και βριςκόμαςτε ςε κρύςιμη, μεταβατικό, 

«μεταμνημονιακό» περύοδο, παρϊ τισ παρϊλληλεσ προςπϊθειεσ για επιμϋρουσ μϋτρα ελϊφρυνςησ των 



φτωχότερων ςτρωμϊτων, δημιουργούν νϋα βϊρη για τουσ εργαζόμενουσ (αςφαλιςτικό - 

φορολογικό), περικοπϋσ των κοινωνικών δαπανών, ιδιωτικοποιόςεισ, περαιτϋρω ελαςτικοπούηςη 

των εργαςιακών ςχϋςεων. Σε αυτό τη νϋα περύοδο κρύνεται ακόμα πιο επιτακτικό ανϊγκη να 

μεγιςτοποιηθούν οι αντιςτϊςεισ του ςυνδικαλιςτικού κινόματοσ, να εκκινόςει με ενωτικό τρόπο, 

κλαδικϊ αλλϊ και ταξικϊ, να αγωνύζεται με ουςιαςτικϋσ προτϊςεισ και θϋςεισ ςε κϊθε περύςταςη και 

να δρα αγωνιςτικϊ με ςυςπεύρωςη των περιςςότερων δυνϊμεων ςε κοινό κατεύθυνςη. 

Σε αυτό την κατϊςταςη, που εγκυμονεύ ςοβαρούσ κινδύνουσ για τα κοινωνικϊ 

αντανακλαςτικϊ και τη δημοκρατύα, το μεγϊλο ςτούχημα για το ςυνδικαλιςτικό κύνημα εύναι να 

ςυμβϊλλει ςτη δημιουργύα προώποθϋςεων ώςτε οι εργαζόμενοι να ςυςπειρωθούν και να 

ενεργοποιηθούν ςτα ςωματεύα, παρεμβαύνοντασ δυναμικϊ, διεκδικώντασ λύςεισ ςτα προβλόματα, 

αναπτύςςοντασ αγώνεσ οι οπούοι  μπορούν να βϊλλουν φρϋνο ςτην εφαρμογό αντιλαώκών μϋτρων 

δημιουργώντασ ρωγμϋσ ςτισ εφαρμοζόμενεσ αντιεργατικϋσ πολιτικϋσ,  χτύζοντασ καθημερινϊ τισ 

ςυνθόκεσ εκεύνεσ, οι οπούεσ θα οδηγόςουν ςτη ςυνολικό ανατροπό αυτόσ τησ πολιτικόσ και θα βϊζουν 

φρϋνο ςτισ ορϋξεισ όςων ιδεολογικοπολιτικών ςχηματιςμών και κομμϊτων ταυτύζονται με τισ 

νεοφιλελεύθερεσ κατευθύνςεισ και τισ ακροδεξιϋσ λογικϋσ. Μόνο ςυνδικϊτα με κινηματικό 

υπερϊςπιςη αξιών, αρχών και δικαιωμϊτων, μϋςα από νύκεσ και όττεσ, μπορούν να αποκτόςουν την 

αναγκαύα αξιοπιςτύα και να αποτελϋςουν ςημαντικό κοινωνικοπολιτικό παρϊγοντα προοδευτικών 

αλλαγών. 

 

Οι ςυνέπειεσ των μνημονιακών πολιτικών 

ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη 

 

Οι ςυνεχεύσ εφαρμοζόμενεσ πολιτικϋσ περιοριςμού των κοινωνικών δαπανών, εκτόσ των 

ϊλλων, ϋχουν επηρεϊςει και την εκπαύδευςη. Οι δαπϊνεσ παραμϋνουν ςε χαμηλϊ επύπεδα, με 

μοναδικό μορφό εργαςύασ ςτισ ςχολικϋσ μασ μονϊδεσ αναπληρωτϋσ ςυναδϋλφουσ (κυρύωσ μϋςω 

ΕΣΠΑ) και με προςλόψεισ μόνιμων εκπαιδευτικών (γενικόσ αγωγόσ) μόνο όςων δικαιώθηκαν 

δικαςτικϊ ό υποτύθεται ότι δικαιώθηκαν (με νομοθετικό ρύθμιςη διορύςτηκαν πρόςφατα 450 περύπου 

εκπαιδευτικού και μϊλιςτα με παρϊκαμψη τησ ςειρϊσ τουσ ςτον πύνακα διοριςτϋων), παρϊ τα 

τερϊςτια κενϊ που ϋχουν δημιουργηθεύ από τισ ςυνταξιοδοτόςεισ των τελευταύων ετών. Το 

ςταμϊτημα του κατόφορου ςτισ δαπϊνεσ για την Παιδεύα ςτο 2,87% για φϋτοσ δεν αρκεύ και απϋχει 

πολύ από το διεκδικούμενο ςτόχο του 5% που προβϊλει ςταθερϊ ο κλϊδοσ. Πολλϋσ αλλαγϋσ ςτην 

εκπαύδευςη εύχαν και ϋχουν ωσ ςτόχευςη την εξοικονόμηςη προςωπικού (π.χ. μαζικϋσ ςυγχωνεύςεισ 

και καταργόςεισ ςχολικών μονϊδων, ςχολεύα πολλαπλών ταχυτότων, κατϊργηςη του ςταθερού 

δαςκϊλου-υπεύθυνου του ολοόμερου προγρϊμματοσ ςτα δημοτικϊ, μεύωςη ωρών ςε διδακτικϊ 

αντικεύμενα χωρύσ ςυνολικό αναδιϊρθρωςη αναλυτικών προγραμμϊτων κ.α.) ρυθμίςεισ που οδηγούν 

ςε τεχνητά πλεονάςματα, επιβάρυνςη και ελαςτικοποίηςη ωραρίου και εργαςιακών ςχέςεων. Η 

ελαςτικοπούηςη παρϊλληλα των μορφών αναπλόρωςησ, των ϊνιςων δικαιωμϊτων με των μονύμων 

ςυναδϋλφων (παρϊ τισ όποιεσ τελευταύεσ νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ ςτην κατεύθυνςη τησ εξύςωςη των 

δικαιωμϊτων), η προοπτικό μιασ παρατεταμϋνησ εργαςιακόσ αναπλόρωςησ με ϊξονα την αδιοριςτύα 

(με εξαύρεςη τισ διαδικαςύεσ που εκκύνηςαν για διοριςμούσ 4.500 ςτην ειδικό αγωγό αλλϊ όχι όμωσ και 

ςτη γενικό) αυξϊνουν την εργαςιακό αναςφϊλεια, ενώ η μιςθολογικό εξϋλιξη κινεύται ςε δυςανϊλογα 

αργούσ ρυθμούσ με την ςυνεχό αύξηςη φορολογικών βαρών που δυςχεραύνει ακόμη περιςςότερο το 

εργαςιακό τοπύο. 

 

 

 



 

Η δράςη του Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. μέςα ςε αυτό το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 

 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. και τη δεύτερη χρονιϊ τησ θητεύασ του, ςυνϋχιςε τισ παρεμβϊςεισ και τισ 

πιϋςεισ ςτην κατεύθυνςη τησ ςτόριξησ του δημόςιου ςχολεύου, των εργαςιακών δικαιωμϊτων των 

εκπαιδευτικών αλλϊ και τη διαςφϊλιςη των μορφωτικών δικαιωμϊτων των μαθητών μασ. Με 

βαςικούσ ϊξονεσ τισ ψηφιςμϋνεσ θϋςεισ από τισ Γενικϋσ Συνελεύςεισ του κλϊδου αλλϊ και των 

αποφϊςεων του Διοικητικού Συμβουλύου, ςε όλα τα ζητόματα που ϊνοιξαν την περύοδο αυτό, 

κινόθηκε τόςο αγωνιςτικϊ όςο και με κϊθε δόκιμο ςυνδικαλιςτικό τρόπο διεκδύκηςησ και 

παρϋμβαςησ. Έδραςε ςε όλα τα επύπεδα με επιςτολϋσ-ανακοινώςεισ, κινητοποιόςεισ, ςυλλαλητόρια, 

ςυλλογικϋσ διαδικαςύεσ (ϋκτακτεσ γενικϋσ ςυνελεύςεισ, περιφερειακϋσ ςυςκϋψεισ ςτελεχών, 

ολομϋλειεσ προϋδρων, ςύςκεψη αιρετών κ.α.) δρϊςεισ ενημϋρωςησ (ημερύδεσ, επιςτημονικϊ ςυνϋδρια 

κλπ) διαπραγματεύςεισ με το υπουργεύο παιδεύασ, θεςμικϋσ παρεμβϊςεισ ςτισ επιτροπϋσ μορφωτικών 

υποθϋςεων και ςτισ αντύςτοιχεσ επιτροπϋσ τησ βουλόσ και του υπουργεύου παιδεύασ, παρεμβϊςεισ ςε 

όλο το φϊςμα τησ διούκηςησ τησ εκπαύδευςησ, δρϊςεισ τοπικού αλλϊ και πανελλαδικού 

ενδιαφϋροντοσ, ςυνεργαςύα τόςο με τισ υπόλοιπεσ εκπαιδευτικϋσ ομοςπονδύεσ (Ο.Λ.Μ.Ε.-Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) 

όςο και με όλουσ τουσ φορεύσ που εμπλϋκονται, θεςμικϊ, ςτην εκπαύδευςη αλλϊ και με το 

τριτοβϊθμιο ςυνδικαλιςτικό όργανο των δημοςύων υπαλλόλων την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  

Οι ςτρατηγικϋσ επιλογϋσ ςχεδιαςμού, ανϊδειξησ και διεκδύκηςησ κομβικών ζητημϊτων του 

κλϊδου και η επύτευξό τουσ (π.χ. θεςμοθέτηςη τησ Δίχρονησ υποχρεωτικήσ Προςχολικήσ Αγωγήσ και 

Εκπαίδευςησ, κατάργηςη τησ υπουργικήσ απόφαςησ για δυνατότητα αύξηςησ των μαθητών +10% ανά 

τμήμα, προςμέτρηςη τησ ώρασ ςίτιςησ ωσ διδακτικήσ,  κατάργηςη του αντιδραςτικού πλαιςίου τησ 

αξιολόγηςησ των εκπαιδευτικών δηλ. του Π.Δ.152 και των ςχετικών διατάξεων, μείωςη των μαθητών ανά 

τμήμα ςτουσ 22 εκκινώντασ από το νηπιαγωγείο και την Α΄ τάξη του δημοτικού ςχολείου για φέτοσ με 

ςταδιακή εφαρμογή τα επόμενα χρόνια - παρά το γεγονόσ ότι θέςη του κλάδου αποτελεί η αναλογία 1:15 

για το νηπιαγωγείο και 1:20 για το δημοτικό) καταδεικνύει ότι το ςυνδικαλιςτικό κύνημα με 

ςοβαρότητα και υπευθυνότητα, με δυναμικούσ αγώνεσ και ουςιαςτικό δρϊςη μπορεύ να πετύχει τουσ 

ςτόχουσ του εφόςον κινηθεύ μαζικϊ και ςυντονιςμϋνα.  

Παρ’ όλεσ τισ επιτυχεύσ δρϊςεισ τησ Δ.Ο.Ε., από πλευρϊσ θεςμοθϋτηςησ ό κατϊργηςησ 

νομοθετημϊτων, αλλϊ και από πλευρϊσ ενημϋρωςησ και ανϊδειξησ του δύκαιου των αιτημϊτων του 

κλϊδου, υπϊρχουν ακόμα διεκδικόςεισ τισ οπούεσ ςυνεχύζει και παλεύει δύδοντασ δυναμικϋσ μϊχεσ 

όπωσ η πραγματικό εφαρμογό τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ ςε 

όλη την Ελλϊδα απϋναντι ςε όλα τα νεοφιλελεύθερα λόμπι και πολιτικούσ ςχηματιςμούσ, η 

αναγνώριςη και διαςφϊλιςη του ςυνόλου τησ προώπηρεςύασ των αναπληρωτών ςτουσ διοριςμούσ και 

τισ προςλόψεισ των αναπληρωτών, η πραγματικό και πλόρησ εξύςωςη όλων των δικαιωμϊτων 

μονύμων και αναπληρωτών. Παρϊλληλα μια ϊλλη δυναμικό μϊχη που δύνουμε ωσ κλϊδοσ εύναι ο 

αγώνασ διαρκεύασ που ϋχει ξεκινόςει τα τελευταύα χρόνια και εντϊθηκε φϋτοσ για την 

πραγματοπούηςη, επιτϋλουσ, μαζικών διοριςμών εκπαιδευτικών ςε όλεσ τισ ανϊγκεσ τησ εκπαύδευςησ, 

ςύμφωνα με τη δομό τησ εκπαύδευςησ που προτεύνει το ςυνδικαλιςτικό κύνημα. Η πραγματοπούηςη 

των 4.500 διοριςμών εκπαιδευτικών ςτην ειδικό αγωγό, παρόλο που ϋχουν εξαγγελθεύ - υπϊρχουν 

ςτον προώπολογιςμό του κρϊτουσ και ϋχουν δρομολογηθεύ, δεν καλύπτει το ςύνολο των αναγκών 

τησ ειδικόσ αγωγόσ ςε όλεσ τισ κατηγορύεσ εκπαιδευτικών ενώ ταυτόχρονα βρύςκονται ςτον αϋρα οι 

διοριςμού που ϋχουν εξαγγελθεύ ςτη γενικό αγωγό.   

Το εκπαιδευτικό κύνημα ςυνεχύζει να παλεύει και να διεκδικεύ, για τη ςτόριξη του δημόςιου 

ςχολεύου και των εκπαιδευτικών, αύξηςη των δαπανών για την Παιδεία, μείωςη του ανώτατου 

αριθμού μαθητών ανά τμήμα ςτουσ 20 για το δημοτικό και ςτουσ 15 για το νηπιαγωγείο, ουςιαςτική 



επιμόρφωςη εκπαιδευτικών, ςεβαςμό και θωράκιςη των κεκτημένων εργαςιακών δικαιωμάτων με 

επέκταςη ςε όλουσ τουσ εργαζόμενουσ (αναπληρωτέσ), μείωςη του διδακτικού ωραρίου, και φυςικά, 

άρςη των ελαςτικών ςχέςεων εργαςίασ. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. με ϊξονα τα παραπϊνω πραγματοπούηςε, αυτό τη ςυνδικαλιςτικό περύοδο, 

τισ παρακϊτω δρϊςεισ αναλυτικϊ: 

 

 

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

 
Αποφάςεισ του Δ.. Δ.Ο.Ε. 

15/5/2019 Ανακούνωςη για τισ τραγικϋσ αδικύεσ ςτην εφαρμογό του νόμου 
4589/2019 για τον τρόπο διοριςμού των εκπαιδευτικών 

8/5/2019 Πρόςκληςη ςυμμετοχόσ ςε καταςκηνώςεισ για παιδιϊ εκπαιδευτικών 
– μελών Δ.Ο.Ε. για τη θερινό περύοδο 2019  

7/5/2019 Ανακούνωςη για τη μονιμοπούηςη εκπαιδευτικών- επιτυχόντων ςτο 
διαγωνιςμό του Α.Σ.Ε.Π. 2008 

18/4/2019 Διαμαρτυρύα για τον αποκλειςμό τησ Δ.Ο.Ε. από τη ςυζότηςη ςτην 
Επιτροπό Μορφωτικών Υποθϋςεων τησ Βουλόσ πολυνομοςχεδύου  

17/4/2019 Επιςτολό ςυμπαρϊςταςησ ςε εκπαιδευτικό ςωματεύο Πολωνύασ  

17/4/2019 Διαμαρτυρύα για το ςχϋδιο ςυγχώνευςησ του Παιδαγωγικού Τμόματοσ 
Πϊτρασ με το Τμόμα Κοινωνικόσ Εργαςύασ του Τ.Ε.Ι. Δυτικόσ Ελλϊδασ  

8/4/2019 Ανακούνωςη για την εφαρμογό τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ 
προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ από το ςχολικό ϋτοσ 2019-2020 
και αύτημα ςυνϊντηςησ με τον Υπουργό Παιδεύασ  

15/3/2019 Ψόφιςμα ςτόριξησ ςτο Δ.Σ. τησ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.  

7/3/2019 Ανακούνωςη για την απαλλαγό από την υποχρϋωςη υποβολόσ 
δόλωςησ «πόθεν ϋςχεσ» 

13/2/2019 Ανακούνωςη για τη διαδικαςύα επιλογόσ Συντονιςτών Εκπαύδευςησ 
Προςφύγων Στερεϊσ Ελλϊδασ  

12/2/2019 Ανακούνωςη για την εφαρμογό τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ 
προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ από το ςχολικό ϋτοσ 2019-2020 
και αύτημα ςυνϊντηςησ με τον Υπουργό Παιδεύασ  

8/2/2019 Ανακούνωςη για τη ςυγκρότηςη των τριμελών ομϊδων του 
Ν.4547/2018 ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ  

7/2/2019 Επιςτολό ςε εκπαιδευτικούσ Συλλόγου εξωτερικού για την 
υποςτόριξη τησ αναφορϊσ τησ Δ.Ο.Ε. ςτην Επιτροπό Αναφορών του 
Ευρωκοινοβουλύου για το ζότημα των αναπληρωτών 

7/2/2019 Συμπαρϊςταςη ςτον Πρόεδρο τησ Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν.  και την 
προεδρεύουςα του Σωματεύου Εργαζομϋνων  του νοςοκομεύου 
Ερυθρόσ Σταυρόσ για  κλόςη ςε απολογύα  

5/2/2019 Ανακούνωςη για το περιςτατικό ςτη Συνϋλευςη των Συλλόγων Γονϋων 
και Κηδεμόνων ςτη Σϊμο  

1/2/2019 Ανακούνωςη για τον προγραμματιςμό και αποτύμηςη του 
εκπαιδευτικού ϋργου των ςχολικών μονϊδων και αύτημα ςυνϊντηςησ 



με Υπουργό  

29/1/2019 Ανακούνωςη για την υποςτόριξη τησ αναφορϊσ τησ Δ.Ο.Ε. ςτην 
Επιτροπό Αναφορών του Ευρωκοινοβουλύου για το ζότημα των 
αναπληρωτών  

24/1/2019 Ανακούνωςη για τη διεκδύκηςη αναδρομικών 13ου και 14ου μιςθού  

23/1/2019 Ανακούνωςη για το χαμό του Σπύρου Παπαςπύρου 

12/1/2019 Ανακούνωςη για την καταδύκη τησ τυφλόσ καταςτολόσ κατϊ των 
διαδηλωτών εκπαιδευτικών ςτο ςυλλαλητόριο τησ 11ησ Ιανουαρύου  

4/1/2019 Ανακούνωςη κινητοποιόςεων για την απόςυρςη του ςυςτόματοσ 
απαξύωςησ τησ προώπηρεςύασ που ανακούνωςε το Υπουργεύο Παιδεύασ  

27/12/2018 Ανακούνωςη για την αιτόςεισ διακοπόσ παραγραφόσ των 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών  

23/12/2018 Ανακούνωςη για την απαξύωςη τησ προώπηρεςύασ και τον εμπαιγμό 
των εκπαιδευτικών με το ςύςτημα που ανακούνωςε το Υπουργεύο 
Παιδεύασ  

13/12/2018 Συμπαρϊςταςη ςτουσ εργαζόμενουσ τησ κεντρικόσ υπηρεςύασ του 
Υπουργεύου Παιδεύασ  

13/12/2018 Εξαγγελύα κινητοποιόςεων με την ψόφιςη του ςυςτόματοσ διοριςμών  

12/12/2018 Επιςτολό ςυμπαρϊςταςησ ςε Ιταλικό ςωματεύο και ςε ςωματεύο 
Φιλιππύνων  

12/12/2018 Ανακούνωςη για το φαινόμενο υποβολόσ μηνύςεων από την 
πυροςβεςτικό κατϊ Διευθυντών ςχολικών μονϊδων  

10/12/2018 Επιςτολό ςε Υπουργεύα για την εφαρμογό του Νόμου για την υποβολό 
δηλώςεων περιουςιακόσ κατϊςταςησ  

4/12/2018 Ανακούνωςη για την ειςβολό ςτο Δημοτικό Σχολεύο Βαρύπετρου 

24/11/2018 Διαμαρτυρύα για τισ απειλϋσ για διώξεισ του Συλλόγου Πύργου και δυο 
μελών του Συλλόγου από τη Διούκηςη τησ Πρωτοβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ Ηλεύασ  

24/11/2018 Ανακούνωςη για τισ ενϋργειεσ του Περιφερειακού Διευθυντό Στερεϊσ 
Ελλϊδασ ςχετικϊ με την κϊλυψη των κενών ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ 

23/11/2018 Ανακούνωςη για το χαμό του Νύκου Αμανϊκη  

23/11/2018 Αύτημα ςτον Υπουργό Παιδεύασ για την παρϊταςη υποβολόσ αιτόςεων 
μετϊθεςησ  

20/11/2018 Ανακούνωςη για τη λειτουργύα του ςχολικού ςυνεταιριςμού του 
Δημοτικού Σχολεύου Ολύνθου  

16/11/2018 Ανακούνωςη για το Πολυτεχνεύο  

30/10/2018 Καταγγελύα τησ Διευθύντριασ του 9ου Δημοτικού Σχολεύου Αχαρνών  

26/10/2018 Στόριξη ςε ςυνϊδελφο Συλλόγου Φθιώτιδασ ο οπούοσ παραπϋμπεται 
ςε πειθαρχικό  

25/10/2018 Αποςτολό ςε Σύλλογο Αγρινύου ςχεδύου κατϊθεςησ για Διευθυντϋσ 
που ϋχουν κληθεύ να εξεταςθούν ωσ μϊρτυρεσ  



25/10/2018 Ενημερωτικό ανακούνωςη για τη διεκδύκηςη περικοπών λόγω 
μνημονύου  

22/10/2018 Ανακούνωςη για την προςβλητικό και αντιδεοντολογικό ςτϊςη τησ 
Π.Ο.Σ.Υ.Π. ϋναντι των εκπαιδευτικών  

19/10/2018 Ανακούνωςη για το πρόγραμμα διανομόσ φρούτων  

18/10/2018 Ανακούνωςη ςτόριξησ ςτον αγώνα των εκπαιδευτικών τησ Χύου για 
την εκπαύδευςη των προςφυγόπουλων  

17/10/2018 Ανακούνωςη για το ςχϋδιο νόμου «επεύγουςεσ ρυθμύςεισ για την 
υποβολό δηλώςεων περιουςιακόσ κατϊςταςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» 

14/9/2018 Ανακούνωςη για τον αγωνιςτικό προγραμματιςμό του κλϊδου  και 
πραγματοπούηςη Γενικών Συνελεύςεων  

14/9/2018 Αύτημα για ςυνϊντηςη με πολιτικϊ κόμματα  

11/9/2018 Ανακούνωςη περύ των «διαρροών» ςχετικϊ με την ϋνταξη ςχολεύων 
ςτα δυςπρόςιτα  

7/9/2018 Ανακούνωςη για τα προβλόματα ςτισ προςλόψεισ των αναπληρωτών  

7/9/2018 Ανακούνωςη γα τη νϋα υπουργικό απόφαςη για τα ςχολικϊ γεύματα  

6/9/2018 Ανακούνωςη για την ϋνταςη ανιςοτότων ςτην αντιμετώπιςη των 
εκπαιδευτικών που προκαλεύ η διϊταξη των Υπουργεύων Εθνικόσ 
Άμυνασ και Παιδεύασ ςχετικϊ με τισ αποςπϊςεισ εκπαιδευτικών 
ςυζύγων ςτρατιωτικών  

26/7/2018 Ενϋργειεσ ςτόριξησ Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. για την αντιμετώπιςη των ςυνεπειών 
των πυρκαγιών – ςυγκϋντρωςη χρημϊτων για την ενύςχυςη των 
πυρόπληκτων 

25/7/2018 Ανακούνωςη για διϊθεςη των καταςκηνώςεων του Υπουργεύου 
Παιδεύασ ςτουσ πυρόπληκτουσ 

24/7/2018 Ανακούνωςη για ςυμπαρϊςταςη ςε πληγϋντεσ πυρόπληκτουσ  

6/7/2018 Ανακούνωςη για την εγκύκλιο του Υπουργεύου για τον 
προγραμματιςμό ενεργειών με ςκοπό την ομαλό ϋναρξη τησ νϋασ 
ςχολικόσ χρονιϊσ  

13/5/2018 Ανακούνωςη για ϋρευνα Δ.Ο.Ε. – Ο.Λ.Μ.Ε. ςε ςυνεργαςύα με την 
Education International για την ιδιωτικοπούηςη τησ εκπαύδευςησ ςτην 
Ελλϊδα  

 
 

Δράςεισ του Δ.. τησ Δ.Ο.Ε.  

9-11/5/2019 Επιςτημονικό ςυνϋδριο για τη μειονοτικό εκπαύδευςη ςτην Ξϊνθη  

30/4-2/5/2019 Επιςτημονικό Συνϋδριο Δ.Ο.Ε. – Π.Ο.Ε.Δ. ςτα Ιωϊννινα  

5/4/2019 Επύςκεψη Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. και κλιμακύου Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ςτη Σϊμο για το ζότημα 
τησ εκπαύδευςησ των παιδιών προςφύγων και μεταναςτών και 
πραγματοπούηςη ευρεύασ ςύςκεψησ με φορεύσ  

4/3/2019 Αύτημα ςυνϊντηςησ με Γενικό Γραμματϋα Δημόςιασ Υγεύασ για την 
επύλυςη του προβλόματοσ των υγειονομικών ελϋγχων ςτα δημόςια 
ςχολεύα  



14/2/2019 Συνϊντηςη με Υπουργό Παιδεύασ  

8/2/2019 Σύςκεψη αιρετών  

23-28/11/2018 Συνϋδριο Ευρωπαώκόσ Συνομοςπονδύασ τησ Εκπαύδευςησ (ETUCE) 

20/11/2018 Συνϊντηςη με εκπαιδευτικούσ και φοιτητϋσ του Δημόςιου 
Πανεπιςτημύου τησ Γεωργύασ των Η.Π.Α.  

25/9/2018 Συνϊντηςη με Υπουργό Παιδεύασ και εξαγγελύα για μόνιμουσ 
διοριςμούσ ςτην εκπαύδευςη ςε ορύζοντα τριετύασ 

13/9/2018 Αύτημα για ςυνϊντηςη με τον Υπουργό Παιδεύασ  

13/9/2018 Σύςκεψη με Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. για το ζότημα των φροντιςτηρύων δημοτικού   

24/8/2018 Αύτημα ςυνϊντηςησ με τον Υπουργό Παιδεύασ για το θϋμα τησ 
ςτϋγαςησ των αναπληρωτών  

3/8/2018 Συνϊντηςη με τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματϋα του Υπουργεύου 
Παιδεύασ 

23/7/2018 Αύτημα για ςυνϊντηςη με τον Γενικό Γραμματϋα του Υπουργεύου 
Παιδεύασ  

19/7/2018 Αύτημα για ςυνϊντηςη με τον Υπουργό Παιδεύασ  

 
Κινητοποιήςεισ του Δ.. τησ Δ.Ο.Ε.  

20/2/2019 Συζότηςη τησ αναφορϊσ τησ Δ.Ο.Ε. για τουσ αναπληρωτϋσ ςτην 
επιτροπό Απαςχόληςησ και Κοινωνικών Υποθϋςεων του Ευρωπαώκού 
Κοινοβουλύου με παρουςύα κλιμακύου τησ Δ.Ο.Ε.  

1/2/2019 3ωρη ςτϊςη εργαςύασ και κινητοπούηςη ςτο Υπουργεύο Παιδεύασ  

18/1/2019 Κόρυξη διευκολυντικόσ ςτϊςησ εργαςύασ για τη ςυμμετοχό των 
Συλλόγων τησ επαρχύασ ςτο ςυλλαλητόριο τησ 14ησ Ιανουαρύου 

17/1/2019 24ωρη απεργιακό κινητοπούηςη και ςυγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ με 
Ο.Λ.Μ.Ε. για το ςύςτημα διοριςμών – προςλόψεων 

15/1/2019 Κόρυξη διευκολυντικόσ ςτϊςησ εργαςύασ για Συλλόγουσ Σϊμου και 
Ικαρύασ – Φούρνων για τη ςυμμετοχό τουσ ςτο ςυλλαλητόριο τησ 14ησ 
Ιανουαρύου 

14/1/2019 24ωρη απεργιακό κινητοπούηςη και ςυγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ με 
Ο.Λ.Μ.Ε. για το ςύςτημα διοριςμών – προςλόψεων  

11/1/2019 24ωρη απεργιακό κινητοπούηςη, πορεύα και αύτημα ςυνϊντηςησ με 
Πρωθυπουργό για το ςύςτημα διοριςμών – προςλόψεων  

7/1/2019 Συγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ με Ο.Λ.Μ.Ε. και Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ςε 
Υπουργεύο Παιδεύασ για ςύςτημα διοριςμών – προςλόψεων  

20/12/2018 24ωρη απεργιακό κινητοπούηςη  

14/12/2018 Συμβολικό ειρηνικό διαμαρτυρύα ςτη μνόμη τησ δολοφονηθεύςασ 
Ελϋνησ  

3/12/2018 Συμμετοχό ςε ςυλλαλητόριο Ε.Σ.Α.μεΑ και ςτϊςη εργαςύασ  

9/11/2018 Στϊςη εργαςύασ και κινητοπούηςη ςτο Υπουργεύο Παιδεύασ για τουσ 
μόνιμουσ διοριςμούσ ςτην εκπαύδευςη  



Νοέμβριοσ 2018 Περιφερειακϋσ ςυςκϋψεισ ςτελεχών για την ανϊδειξη των ζητημϊτων 
τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ  

20/10/2018 Ολομϋλεια Προϋδρων  

5/10/2018 Στϊςη εργαςύασ και ςυγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ με Ο.Λ.Μ.Ε. ςτο 
Υπουργεύο Παιδεύασ. Συνϊντηςη με τον Υπουργό Παιδεύασ  

12/9/2018 Συνϋντευξη τύπου  

9/9/2018 Συμμετοχό ςε Δ.Ε.Θ. – Κινητοποιόςεισ  

 

Κινητοποιήςεισ Α.Δ.Ε.Δ.Τ. 

14/11/2018 24ωρη απεργιακό κινητοπούηςη  

14-15/10/2018 Συμμετοχό ςε Πανελλόνια Συνδιϊςκεψη Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  

8/9/2018 Συμμετοχό ςε ςυλλαλητόριο Δ.Ε.Θ.  

 

Για το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 
Ο Γενικόσ Γραμματϋασ 

 
Σρούλησ Γιώργοσ  


