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Αρ. Πρωτ.1474 Αθήνα  18/11/2010 

Προς 

Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. 
   

         

Απόφαση ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. 

• Κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης για τους συναδέλφους 
αναπληρωτές του ΕΣΠΑ 

• Κήρυξη 2ωρης διευκολυντικής στάσης εργασίας για τους 
υπόλοιπους συναδέλφους 

συγκέντρωση ώρα 12:00  στο Υπουργείο Παιδείας 

 

            Το ∆.Σ. της ∆ΟΕ εκφράζει την έντονη διαµαρτυρία του για τη µη 
πληρωµή των συναδέλφων αναπληρωτών που προσελήφθησαν εδώ και δυο 
µήνες µέσω των προγραµµάτων ΕΣΠΑ και καταγγέλλει την, τριτοκοσµικού 
χαρακτήρα, σύµβαση που καλούνται να υπογράψουν. 

            Παρά το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας είχε 
διαβεβαιώσει το ∆.Σ. της ∆ΟΕ, κατά τη συνάντηση της 25ης του Οκτώβρη, ότι 
µέχρι τα µέσα του Νοέµβρη θα πληρωθούν οι συνάδελφοι, µέχρι σήµερα 
δεν έχει πληρωθεί κανείς. Αντίθετα ζητείται από τους συναδέλφους µας να 
υπογράψουν ατοµικές συµβάσεις, τριτοκοσµικού χαρακτήρα οι οποίες δεν 
περιλαµβάνουν ούτε τα στοιχειώδη εργασιακά τους δικαιώµατα (ύψος 
αµοιβής, τρόπος καταβολής, κλπ). 

            Ύστερα από αυτή την κατάσταση και τον εµπαιγµό που υφίστανται 
οι συνάδελφοί µας, το ∆.Σ. της ∆ΟΕ στη χθεσινή του συνεδρίαση οµόφωνα 
αποφάσισε να πραγµατοποιήσει τη ∆ευτέρα 22/11/2010, ώρα 12:00 
 συγκέντρωση στο Υπ. Παιδείας. Για το σκοπό αυτό κηρύσσει 24ωρη 
απεργιακή κινητοποίηση τη ∆ευτέρα 22/11/2010 για τους 
συναδέλφους - αναπληρωτές του ΕΣΠΑ. 
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            Προκειµένου να διευκολυνθούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι να πάρουν 
µέρος τόσο στη συγκέντρωση στην Αθήνα, όσο και σ' αυτές τις περιφέρειας το 
∆.Σ. της ∆ΟΕ κηρύσσει στις 22/11/2010 δίωρη διευκολυντική στάση 
εργασίας (τις δυο τελευταίες ώρες του πρωινού και τις δυο πρώτες του 
απογευµατινού).  

 

∆ιεκδικούµε:  

 

• 1. Να πληρωθούν ΤΩΡΑ τα αναδροµικά ΟΛΩΝ των συναδέλφων.  
• 2. Να τηρήσει το Υπουργείο Παιδείας τις ελάχιστες δεσµεύσεις, που έχει 

αναλάβει απέναντι στους συναδέλφους µας σε σχέση µε τα εργασιακά, 
µισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα.  

• 3. Να αποσυρθεί η τριτοκοσµική σύµβαση. Το ∆.Σ. της ∆ΟΕ καλεί τους 
αναπληρωτές (µέσω ΕΣΠΑ) να µην υπογράψουν, µέχρι τη ∆ευτέρα 22-11-2010, 
καµιά σύµβαση. 

• 4. Όλες οι προσλήψεις αναπληρωτών µέσω ΕΣΠΑ να µετατραπούν σε 
προσλήψεις από τον τακτικό προϋπολογισµό, για να έχουν οι συνάδελφοί µας 
πλήρη εργασιακά, µισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.  

Το ∆.Σ. της ∆ΟΕ καλεί τα ∆.Σ. των Συλλόγων της περιφέρειας να 
διευκολύνουν τη µετακίνηση των συναδέλφων αναπληρωτών στην 
Αθήνα εκµισθώνοντας λεωφορεία ή µε άλλο µέσο. Το κόστος θα βαρύνει 
τους τοπικούς Συλλόγους. 

 

  

 
 


