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Θέμα 1ο: «Απεργιακή Κινητοποίηση στις 15 Δεκεμβρίου» 

 

Στις 15 ∆εκεµβρίου συµµετέχουµε σύσσωµοι οι εκπαιδευτικοί στην 24ωρη Γενική 
Απεργία για να δείξουµε την αντίθεσή µας στα νέα µέτρα, που περιλαµβάνονται στον 
κρατικό προϋπολογισµό του 2011 στον οποίο προβλέπονται νέες περικοπές εισοδηµάτων, νέα 
φορολογικά βάρη και νέα υποβάθµιση ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. 
Συµµετέχουµε στην απεργία και σε όλες τις δράσεις των συλλόγων µας κάνοντας αισθητή 
τη δυναµικότητα και µαζικότητα του εκπαιδευτικού κόσµου απέναντι σε όλες τις 
πολιτικές που ουσιαστικά µας επιστρέφουν χρόνια πίσω και µας καταδικάζουν σε ένα νέου 
τύπου εργασιακό µεσαίωνα.  

∆εν µπορούµε να µένουµε απαθείς πια, δεν τα «φάγαµε όλοι µαζί». Στο πάρτυ της 
κερδοσκοπίας δεν είµασταν παρόντες. Στις 15 ∆εκέµβρη θα είµαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ απέναντι 
στις πολιτικές αυτές που συνέπειά τους είναι η µείωση µισθών, η κοινωνικοοικονοµική 
εξαθλίωση του εκπαιδευτικού, η συγχώνευση υπηρεσιών-σχολείων-τµηµάτων, η πενιχρή 
κρατική επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών µε επιτακτική συνέπεια την ανεύρεση 
ιδιωτικών πόρων (δηλ. χορηγών µε ό,τι αυτό συνεπάγεται), η µείωση των µόνιµων 
διορισµών και η αντικατάστασή τους από αναπληρωτές διορισµένους µέσω ΕΣΠΑ µε 
ελαστικές εργασιακές σχέσεις και αµφίβολη εργασιακή προοπτική.  

ΜΠΟΡΟΥΜΕ και ΠΡΕΠΕΙ να ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΟΥΜΕ. Το οφείλουµε στους εαυτούς 
µας, στην επόµενη γενιά και στο µέλλον αυτής της κοινωνίας. 
 



Θέμα 2ο: «Στην εποχή των “ΕΣΠΑ”… η επίσχεση εργασίας» 

 

Η ∆ΟΕ µε οµόφωνη απόφασή της, στις 8/12/2010, καλεί τους συναδέλφους 
αναπληρωτές, που έχουν προσληφθεί µέσω ΕΣΠΑ και παραµένουν απλήρωτοι, να 
προβούν σε επίσχεση εργασίας καταθέτοντας µαζικές δηλώσεις την Πέµπτη 16 
∆εκεµβρίου στις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που ανήκουν.  

Πολλοί συνάδελφοι ρωτούν τι είναι η επίσχεση εργασίας.  
Η επίσχεσης εργασίας αποτελεί δικαίωµα των εργαζοµένων και µπορεί να ασκηθεί 

από τον µισθωτό (εκπαιδευτικό), όταν ο εργοδότης (υπουργείο παιδείας) καθυστερεί την 
καταβολή των οφειλόµενων αποδοχών του. Η επίσχεση εργασίας έχει ως αποκλειστικό 
σκοπό να υποχρεώσει τον εργοδότη να καταβάλει στον µισθωτό τις δεδουλευµένες και 
καθυστερούµενες αποδοχές. Η επίσχεση εργασίας ισχύει από τη στιγµή που περιέρχεται σε 
γνώση του εργοδότη. 

Ασκώντας το δικαίωµα της επίσχεσης εργασίας ο εργαζόµενος δικαιούται να 
δηλώσει στον εργοδότη ότι διακόπτει την απασχόλησή του µέχρι να του καταβληθούν οι 
καθυστερούµενες αποδοχές του. Κατά τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας ο εργαζόµενος 
δεν υποχρεούται να παρέχει εργασία ούτε και να παρουσιάζεται στην εργασία του, αλλά 
έχει το δικαίωµα να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη, για την αντιµετώπιση των βασικών του 
αναγκών. Οπωσδήποτε όµως πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση του εργοδότη εφόσον 
ικανοποιηθούν οι όροι της επίσχεσης.  

Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι η οργάνωση των καταθέσεων των 
µαζικών δηλώσεων επίσχεσης γίνονται µέσω των Συλλόγων Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

Είναι απαράδεκτο, µήνα ∆εκέµβριο, να µην έχουν πληρωθεί, σε πολλούς νοµούς της 
Ελλάδας, οι αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί από το Σεπτέµβριο. Οφείλουν όλοι οι 
αρµόδιοι να ενεργοποιήσουν την ανθρωπιά τους και να κάνουν το αυτονόητο, να κινήσουν 
τις διαδικασίες πληρωµής των εκπαιδευτικών που βρίσκονται µακριά από τον τόπο τους µε 
πάγια έξοδα που δεν µπορούν να καλύψουν, ειδικά σε µια εποχή όπως η σηµερινή.  

Βρισκόµαστε και θα βρισκόµαστε δίπλα στους συναδέλφους µας συµµετέχοντας 
δυναµικά σε όσες κινητοποιήσεις οργανώσουν οι σύλλογοι µας τις ηµέρες της επίσχεσης. 

 
 

 

Θέμα 3ο: «Κίνηση διαμαρτυρίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνου για τα ΠΕΚ» 

 

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του Νοµού Ρεθύµνου, 
όπως και άλλοι συνάδελφοί µας σε άλλους νοµούς της Ελλάδας, αποστέλλουν ενυπόγραφη 
διαµαρτυρία σε όλους τους αρµόδιους που σχετίζονται µε την εισαγωγική επιµόρφωση για 
την υλοποίηση του προγράµµατος εκτός εργασιακού ωραρίου.  

Αποτελεί µια κίνηση αγανάκτησης-διαµαρτυρίας των συναδέλφων διότι το 
υπουργείο παιδείας δεν κινήθηκε ως όφειλε, ώστε να πραγµατοποιηθεί η επιµόρφωση το 



διάστηµα από την παρουσίασή τους στις κατά τόπους διευθύνσεις µέχρι τις 11 
Σεπτεµβρίου όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια.  

Παραθέτω το ενυπόγραφο κείµενο των νεοδιόριστων συναδέλφων:  
 

Ρέθυµνο, 10/12/2010Ρέθυµνο, 10/12/2010Ρέθυµνο, 10/12/2010Ρέθυµνο, 10/12/2010    

Νεοδιόριστοι ΕκπαιδευτικοίΝεοδιόριστοι ΕκπαιδευτικοίΝεοδιόριστοι ΕκπαιδευτικοίΝεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί    
Πρωτοβάθµιας ΕΠρωτοβάθµιας ΕΠρωτοβάθµιας ΕΠρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης κπαίδευσης κπαίδευσης κπαίδευσης     
Νοµού ΡεθύµνηςΝοµού ΡεθύµνηςΝοµού ΡεθύµνηςΝοµού Ρεθύµνης    

Προς: Προς: Προς: Προς:     
ΟΟΟΟ....ΕΠΕΠΕΠΕΠ....ΕΚΕΚΕΚΕΚ....    

Παιδαγωγικό ΙνστιτούτοΠαιδαγωγικό ΙνστιτούτοΠαιδαγωγικό ΙνστιτούτοΠαιδαγωγικό Ινστιτούτο    
ΥπουργεΥπουργεΥπουργεΥπουργείο Παιδείας ∆ίο Παιδείας ∆ίο Παιδείας ∆ίο Παιδείας ∆ιαιαιαια Βίου Μάθησης και Θ Βίου Μάθησης και Θ Βίου Μάθησης και Θ Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτωνρησκευµάτωνρησκευµάτωνρησκευµάτων    

Περιφέρεια ΚρήτηςΠεριφέρεια ΚρήτηςΠεριφέρεια ΚρήτηςΠεριφέρεια Κρήτης    
Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Νοµού ΡεθύµνουΣύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Νοµού ΡεθύµνουΣύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Νοµού ΡεθύµνουΣύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Νοµού Ρεθύµνου    

∆ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδος ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδος ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδος ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδος     
ΠΕΚ ΗρακλείΠΕΚ ΗρακλείΠΕΚ ΗρακλείΠΕΚ Ηρακλείουουουου    

 

Το θέµα της εισαγωγικής επιµόρφωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για άλλη µια φορά 
προκαλεί το κοινό αίσθηµα του εκπαιδευτικού κλάδου. Η επιλογή του χρονικού πλαισίου 
πραγµατοποίησης καθώς και η απουσία συζήτησης περί υπερωριακής αποζηµίωσης, υποβαθµίζουν το 
έργο µας. Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι δεν είµαστε υποχρεωµένοι να επιµορφωνόµαστε υπερωριακά δεν είµαστε υποχρεωµένοι να επιµορφωνόµαστε υπερωριακά δεν είµαστε υποχρεωµένοι να επιµορφωνόµαστε υπερωριακά δεν είµαστε υποχρεωµένοι να επιµορφωνόµαστε υπερωριακά 
δίχως αποζηµίωση.δίχως αποζηµίωση.δίχως αποζηµίωση.δίχως αποζηµίωση. Για το λόγο αυτό, εµείς οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του εµείς οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του εµείς οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του εµείς οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του 
νοµού Ρεθύµνης, ακολουθώντας πάντα τη νόµιµη οδόνοµού Ρεθύµνης, ακολουθώντας πάντα τη νόµιµη οδόνοµού Ρεθύµνης, ακολουθώντας πάντα τη νόµιµη οδόνοµού Ρεθύµνης, ακολουθώντας πάντα τη νόµιµη οδό και µέσω του συλλογικού µας οργάνου, του 
συλλόγου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ζητούµε το αυτονόητο: την υπερωριακή µας αποζηµίωσηζητούµε το αυτονόητο: την υπερωριακή µας αποζηµίωσηζητούµε το αυτονόητο: την υπερωριακή µας αποζηµίωσηζητούµε το αυτονόητο: την υπερωριακή µας αποζηµίωση των 
επιµορφωτικών προγραµµάτων που παρακολουθούµε. 

Στη συνέχεια ακολουθούν οι υπογραφές των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. 

Οι συνάδελφοι διεκδικούν το αυτονόητο και φυσικά βρισκόµαστε δίπλα σε κάθε 
τέτοια ενέργεια, υψώνοντας µια φωνή απέναντι σε όσους προσπαθούν να 
καταστρατηγήσουν δικαιώµατα που κατακτήθηκαν µεσα από συλλογικούς αγώνες και 
διεκδικήσεις. 

 

 

Θέμα 4ο: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολικές 
μονάδες και σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης του 

εξωτερικού». 
 

Την Παρασκευή 10 ∆εκεµβρίου ανακοινώθηκε από το υπουργείο παιδείας, µε 
υπογραφή της αναπληρώτριας υπουργού Φωτεινής Γεννηµατά, η πρόσκληση για τις 
αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.  

Η απαράδεκτη περικοπή των αποσπάσεων πέρυσι, που απογύµνωσε την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση της διασποράς, ευτυχώς δεν εφαρµόστηκε φέτος. Το µόνο που 
δεν αναφέρεται στην εγκύκλιο είναι οι θέσεις που υπάρχουν προς κάλυψη σε κάθε χώρα. 



∆υνατότητα συµµετοχής έχουν οι συνάδελφοι που: α) έχουν διετή εκπαιδευτική 
υπηρεσία (να έχουν διδάξει) σε σχολεία Π/θµιας ή ∆/θµιας Εκπαίδευσης µέχρι και τις 
30/9/2011 από το ΦΕΚ διορισµού (αναγνωρισµένη προϋπηρεσία πριν το ΦΕΚ διορισµού 
λαµβάνεται υπόψη µόνο στη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και όχι στην υποχρεωτική 
διετία), β) έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή µίας από 
τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερµανική που αποδεικνύεται µε εξετάσεις ή µε τον 
ανάλογο τίτλο.  

Για όσους ενδιαφέρονται η προθεσµία κατάθεσης των αιτήσεων λήγει στις 31  
∆εκεµβρίου στις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Η απόσπαση πραγµατοποιείται 
για 3 συνεχή σχολικά έτη µε δυνατότητα παράτασης 2 ακόµα έτη.  

 
 
 

 
Σας στέλνω: 

• Την αφίσα της απεργιακής κινητοποίησης της 15ης ∆εκεµβρίου 2010 

• Την απόφαση της ∆ΟΕ για την επίσχεση εργασίας των αναπληρωτών συναδέλφων 
που έχουν προσληφθεί µέσω ΕΣΠΑ. 

• Τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της ∆ΟΕ, Γιάννη ∆ραγασάκη, καθώς 
και υπόδειγµα δήλωσης επίσχεσης εργασίας. 

• Την Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολικές µονάδες και σε 
Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης του εξωτερικού.  

 
 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισµούς 
  

 

                                                                                  Γιώργος Τρούλης 

νεοεκλεγείς αναπληρωτής 

Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης 
 

 

 

*Υ.Γ. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά και τα άρθρα που στέλνω στα 
σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μου στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα 
στο: giorgiot@edc.uoc.gr. Επίσης εδώ και καιρό έχω δημιουργήσει σελίδα στο Facebook μέσω 
του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα (το όνομα χρήστη είναι Giorgos Troulis) 


