Νοέμβριος
1996
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΤΑ Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου έγινε στα γραφεία της Δ.Ο.Ε
συνάντηση συναδέλφων από συλλόγους της Αθήνας (Αγ.
Δημήτριος, Αιγάλεω, Ν. Σμύρνη, Α' Πειραιά, Νίκαια,
Περιστέρι, Αθηνά, Αριστοτέλης, Παρθενώνας, Π. Φάληρο,

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αργυρούπολη, Ηλιούπολη) και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα
των εκλογών για τα ΠΥΣΠΕ και το Κ.Υ.Σ.Π.Ε.. Οι βασικές

P ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΓΙΑ

ΤΑ

ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΤΟ Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

εκτιμήσεις αναφέρονται παρακάτω. Περιμένουμε και από
άλλες τοπικές κινήσεις τις δικές τους εκτιμήσεις και

P ΤΟ Δ' ΠΥΣΠΕ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
P ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

προβληματισμούς τόσο για τα τοπικά ΠΥΣΠΕ όσο και για το
Κ.Υ.Σ.Π.Ε..
Στις εκλογές είχαμε μια μικρή αύξηση της μαζικότητας.
Κυρίως ήρθαν και ψήφισαν συνάδελφοι "νέοι" και "γέροι" μια

P ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

και είναι οι κατηγορίες εκείνες που επηρεάζονται αμεσότερα
από την λειτουργία των ΠΥΣΠΕ και του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

P Η ΦΕΤΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

(Αποσπάσεις , μεταθέσεις, τοποθετήσεις, επιλογές στελεχών ).
Καμιά παράταξη "δε στάθηκε" στο περιεχόμενο των Υπ.

P Ο ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ

Συμβουλίων. Η

προσπάθεια που έγινε από τα άλλα

ψηφοδέλτια ήταν μια γενικού τύπου πολιτική και όχι

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

συνδικαλιστική

αντιπαράθεση.

(Στήριξη

κυβέρνησης,

αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, επαναστατικότητα του σ.κ.,

Καπράνας Ζήσης τηλ. 2659241

συμβιβασμός, Μάαστριχ, καπιταλισμός κ.τ.λ.), ενώ ιδίως από

Διός 6 T.K. 121 37 Περιστέρι

τις μεγάλες παρατάξεις έντονο ήταν και το προσωπικό

Σαπρίκης Χρίστος τηλ. 3464932.

στοιχείο. Παρατηρήθηκε μια μετακίνηση από τον κομματικό

Φιλοστράτου 32 T.K. 118 51 ΑΘΗΝΑ

συνδικαλισμό στον συνδικαλισμό παραγόντων. Οι υποψήφιοί

Τσάτσης Σπύρος τηλ. 5611476

δεν αγωνιζόταν για το ψηφοδέλτιο, για την "ιδεολογία" αλλά

Αιγάλεω

για την προσωπική τους επιτυχία. Οι μηχανισμοί που
δημιουργήθηκαν δεν ήταν μηχανισμοί στήριξης ψηφοδελτίων
αλλά μηχανισμοί στήριξης προσώπων και εξόντωσης πολλές

ΦΑΞ 01 - 3464932
Internet e-mail
xsap@compulink.gr

φορές συνυποψήφιων.
Η παραπάνω εκτίμηση δικαιολογεί και την σχετική άνοδο
της Δ.Α.Κ.Ε. σε ψήφους σε μια περίοδο που ο κομματικός της
οργανισμός βρίσκεται σε κρίση και επιβεβαιώνεται γα άλλη

σελ. 1

μια φορά παλιότερη εκτίμησή μας πως σήμερα στις

ανάγκη να

μεγάλες παρατάξεις δεν

οι κοινές

αντικειμενική στάση στα προβλήματα. Μπροστά

ιδεολογικές αφετηρίες και θέσεις αλλά αποτελούν

μας έχουμε και τις προτάσεις των Δ.Σ. προς τον

σχήματα που όλο και περισσότερο σχήματα που

Νομάρχη για τον εκπρόσωπο των Δ.Σ. στα

εξυπηρετούν προσωπικά συμφέροντα.

ΠΥΣΠΕ. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα σας

κυριαρχούν

"πιέζονται" οι

αιρετοί

για μια

στείλουμε τις σκέψεις μας για την στάση που θα

Ιδιαίτερη παρέμβαση είχαμε και από την πλευρά
Σύμβουλοι,

κρατήσουμε στα ΠΥΣΠΕ της Αθήνας. Αν υπάρχει

Διευθυντές) που σε πολλές περιπτώσει έφτανε σε

από κάποια τοπική κίνηση ένας προβληματισμός

ανοιχτή προπαγάνδα κυρίως υπέρ των υποψηφίων

ας μας σταλεί σύντομα.

της

διοίκησης

(Προϊστάμενοι,

της Π.Α.Σ.Κ.. Ο ζήλος αυτός δικαιολογείται και

¦

από τις επικείμενες κρίσεις στελεχών και την
προσπάθεια ορισμένων να παρουσιάσουν "έργο".
Σαν

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

προσπαθήσαμε

Δ' ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΩΝ.

να

αναδείξουμε σ' αυτές τις εκλογές το περιεχόμενο
των Υπηρ. Συμβουλίων

Το Δ΄ ΠΥΣΠΕ Αθηνών ήταν ένα πό τα λίγα

και να φέρουμε τη

ΠΥΣΠΕ πανελλαδικά όπου ο ένας από τους 2

συζήτηση στο ρόλο των ΠΥΣΠΕ - Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και

αιρετούς που εκλέχτηκε ήταν από το ψηφοδέλτιο

την στάση που πρέπει να κρατούν οι αιρετοί σ'

της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ γι' αυτό το λόγο θεωρήσαμε

αυτά. Πρέπει να τονίσουμε εδώ πως δύσκολα

σκόπιμο να γράψουμε μερικές εμπειρίες από τις

"περνάει" η αντίληψη της αντικειμενικότητας στη

εκλογές σ' αυτό το ΠΥΣΠΕ.

λειτουργία των Υπ. Συμβουλίων, όχι γιατί δεν είναι

Στο Δ' ΠΥΣΠΕ που συμπεριλαμβάνει τους

αποδεκτή σαν μια "ηθικά" σωστά αρχή, αλλά γιατί

Δήμους Καλλιθέας, Ν. Σμύρνης, Π. Φαλήρου,

η πρακτική δράση των περισσοτέρων Συμβουλίων
την έχει βάλει στη άκρη, δημιουργώντας την
εντύπωση σε μεγάλο κομμάτι συναδέλφων πως
"χωρίς μέσον" δεν γίνεται τίποτα.
Σήμερα μετά τις εκλογές και μπροστά στις
κρίσεις των στελεχών είναι ανάγκη να μην
αφήσουμε τη

λειτουργία των ΠΥΣΠΕ

ανεξέλεγκτη. Μέσα από τα Διοικητικά Συμβούλια
των τοπικών συλλόγων πιστεύουμε πως είναι

Αργυρούπολης,

Αγ.

Δημητρίου,

Γλυφάδας,

Ελληνικού, Αλίμου, Μοσχάτου δουλεύουν σήμερα
περίπου 2.000 εκπαιδευτικοί.
Ένα μήνα πριν από τις εκλογές έγινε μια πρώτη
συνάντηση συναδέλφων για τη δημιουργία του
ψηφοδελτίου. Εκεί αποφασίστηκε ο τίτλος του
ψηφοδελτίου, το περιεχόμενο της ανακοίνωσης και
πάνω σε ποιες αρχές θα στηριχτούμε. Για το
ψηφοδέλτιο απευθυνθήκαμε σε
σελ. 2

ΚΑΘΕ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 42 ψήφους

συνάδελφο που ξέραμε πως έχει μια ενεργό στάση
στους τοπικούς συλλόγους ανεξάρτητα από το τι
ψήφισε στις πολιτικές εκλογές

¦

και τελικά

φτιάχτηκε ένα ψηφοδέλτιο με 41 συναδέλφους με
διαφορετικές πολιτικές προτιμήσεις αλλά με κοινή
άποψη για το ρόλο του Υπ. Συμβουλίου και τη
στάση του αιρετού σ'
αυτό.
Παράλληλα με την

Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

ΨΗΦΙΣΑΝ

ΑΠΟΧΗ

ανακοίνωση βγήκαν 3

1990

48697

37970

22,03%

αφίσες

ΑΚ. ΛΕΥΚΑ

και

(φωτοτυπίες)

ξεκινήσαμε

508

ένα

Π.Α.Σ.Κ.

16.232

43,33%

πρόγραμμά περιοδειών

Δ.Α.Κ.Ε.

15.446

41,23%

σε όλα τα σχολεία του

ΠΡΩΤΟΒ.

4.526

12,08%

ΔΙΑΦΟΡΟΙ

1.258

3,7%

ΠΥΣΠΕ

με

αποτέλεσμα

να

μιλήσουμε στο 90% των σχολείων (Δημοτικά και
Νηπιαγωγεία). Οι επισκέψεις στα σχολεία ήταν
όλες τα διαλείμματα και πάντα μιλούσαμε ανοιχτά

Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

ΨΗΦΙΣΑΝ

ΑΠΟΧΗ

1992

47919

35634

22,21%

ΑΚ. ΛΕΥΚΑ

σε όλους τους συναδέλφους. Ο βασικός άξονας

549

Π.Α.Σ.Κ.

15.883

45,26%

Δ.Α.Κ.Ε.

14.537

41,43%

ΔΕΕ

1.942

5,53%

από παραγοντισμούς και κομματικές προτιμήσεις.

ΠΡΩΤΟΒ.

1.815

5,17%

Σημαντική βοήθεια αποτέλεσε και η στάση του

ΔΙΑΦΟΡΟΙ

903

2,5%

των τοποθετήσεών μας ήταν ο ρόλος των Υπ.
Συμβουλίων και η ανάγκη εκλογής αιρετών που θα
δρουν με κριτήρια συναδελφικά, αξιοκρατικά, έξω

αιρετού που είχαμε στο ΠΥΣΠΕ

τόσο στις

επιλογές προσωρινών Διευθυντών όσο και στις

Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

ΨΗΦΙΣΑΝ

ΑΠΟΧΗ

τοποθετήσεις και αποσπάσεις. Οι προτάσεις που

1994

52420

33974

35,18%

κατέθεσε και που έγιναν αποδεκτές από το ΠΥΣΠΕ

ΑΚ. ΛΕΥΚΑ

για "μοριοδότηση" και αντικειμενικά κριτήρια

Π.Α.Σ.Κ.

16.785

50,38%

έδειχναν στην πράξη πως μπορεί να λειτουργήσει

Δ.Α.Κ.Ε.

11.239

33,74%

ένα Υπ. Συμβούλιο αξιοκρατικά και με βάση το

ΔΕΕ

2.157

6,47%

ΠΡΩΤΟΒ

1.849

5,55%

ΔΙΑΦΟΡΟΙ.

1.287

3,86%

συμφέρον

όλων

των

συναδέλφων.

660

Το αποτέλεσμα των
εκλογών με ποσοστό
συμμετοχής 74% ήταν
Π.Α.Σ.Κ. 519 ψήφους,
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ψήφους

ΔΕΕ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

ΨΗΦΙΣΑΝ

ΑΠΟΧΗ

1996

55954

38174

31,38%

ΑΚ. ΛΕΥΚΑ

403

ψήφους, Δ.Α.Κ.Ε. 384
ψήφους,

Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

86
και
σελ. 3

725

Π.Α.Σ.Κ.

18.516

49,44%

Δ.Α.Κ.Ε.

11.752

31,38%

ΔΕΕ

3.284

8,77%

ΠΡΩΤΟΒ

2.756

7,36%

ΡΙΖΟΣΠ.

1.141

3,05%
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+ Τι μισθολόγιο ζητούσαμε - τι είναι το νέο μισθολόγιο ;
Η Δ.Ο.Ε. και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζητούν ένα μισθολόγιο με ενιαία και ισότιμη αντιμετώπιση όλων των
δημοσίων υπαλλήλων. Για τα ίδια τυπικά προσόντα και το ίδιο έργο να δίνονται οι ίδιες αποδοχές.
Η Κυβέρνηση φτιάχνει 4 "κλαδικά" μισθολόγια (καθηγητές, δάσκαλοι, δημόσια διοίκηση,
υγειονομικοί), διατηρεί και θεσμοθετεί τις απαράδεκτες μισθολογικές διακρίσεις και αδικίες μεταξύ των
εργαζομένων στο Δημόσιο χωρίς καμία αιτιολογική βάση. Με τις μισθολογικές ρυθμίσεις της
κυβέρνησης ο Διευθυντής ενός σχολείου π.χ. θα συνεχίζει να παίρνει τα χρήματα του κλητήρα μιας
άλλης Υπηρεσίας. Τα επιδόματα δεν καταργούνται, αντίθετα θεσμοθετούνται σαν συστατικά στοιχεία
του μισθολογίου που μελλοντικά ο κάθε κλάδος θα μπορεί να τα διαπραγματεύεται ξεχωριστά
δημιουργώντας διαφορετικές ταχύτητες στο μισθολόγιο.

+ Τι γίνεται με τους βασικούς μισθούς;
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα ζητάει το σύνολο των αποδοχών να το αποτελούν οι βασικοί μισθοί.
Οι αυξήσεις να ενσωματώνονται στους βασικούς μισθούς και όχι να μπαίνουν σε "κουτάκι". Να
ενσωματωθούν τα διάφορα επιδόματα, που δεν υπολογίζονται στις συντάξεις μας, στους Β.Μ.
Η Κυβέρνηση αυξάνει τους βασικούς μισθούς ενσωματώνοντας μέρος της ΑΤΑ διατηρεί όμως το
επίδομα εξομάλυνσης και θεσμοθετεί νέο επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης. Τα δύο αυτά
επιδόματα φτάνουν

σε ποσοστό το

20% μέχρι 40% των συνολικών αποδοχών μας, δεν

υπολογίζονται στις συντάξεις ούτε στον υπολογισμό των οικογενειακών επιδομάτων.

+

Τι αυξήσεις είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση για το 1997 - τι αυξήσεις δίνει το

μισθολόγιο;
Το μισθολόγιο δεν πρέπει να το συνδέουμε άμεσα με την τρέχουσα εισοδηματική πολιτική της
κυβέρνησης. Είναι ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο που έχει επιπτώσεις στην επαγγελματική μας ζωή
για πολλά χρόνια. Θυμίζουμε το παλιό ενιαίο που ενώ άμεσα έδωσε στον Κλάδο μας αρκετά χρήματα
προοπτικά επειδή δεν είχε τους σωστούς μηχανισμούς μας οδήγησε στη σημερινή κατάσταση.
Πέρα από τα παραπάνω, οι αυξήσεις που είχε δεσμευτεί ότι θα δώσει η Κυβέρνηση για το 1997 και
οι αυξήσεις του μισθολογίου είναι σε ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ποσά:
Για το 1997 ο εκπαιδευτικός θα έπαιρνε το 4ο τρίμηνο +

Ø

Ø

3% διορθωτικό + 5% εισοδηματική πολιτική

ΧΡΟΝΙΑ

4ο ΤΡΙΜΗΝΟ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ &

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ

ΜΗΝΑ

Το νέο μισθολόγιο για το 1997 δίνει:

ΧΡΟΝΙΑ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΑΙΡΝΑΜΕ

0

16.500

10.000

26.500

0

22.570

26.500

-3.930

5

16.500

10.700

27.200

5

24.853

27.200

-2.347

15

16.500

12.700

29.200

15

35.256

29.200

6.056

25

16.500

14.000

30.500

25

51.987

30.500

21.487

33

16.500

16.700

33.200

33

48.080

33.200

14.880

σελ. 4

+ Πότε θα εφαρμοστεί και τι προοπτική έχει το νέο μισθολόγιο;
Το μισθολόγιο θα εφαρμοστεί από 1/1/97. Μέχρι σήμερα όμως πολλά κρίσιμα θέματα του νέου
μισθολογίου, όπως η εφαρμογή του στους ήδη συνταξιούχους, το ύψος του οικογενειακού επιδόματος,
τα επιδόματα θέσης, η διατήρηση επιδομάτων εκτός μισθολογίου, ο υπολογισμός των μελλοντικών
αυξήσεων, η ενσωμάτωσή τους ή όχι, παραμένουν αδιευκρίνιστα με σοβαρούς παραπέρα κινδύνους
για τις συνολικές αποδοχές των εν ενεργεία και των συνταξιούχων αλλά και τη ίδια την δομή του.
Πρακτικά ο τρόπος που είναι φτιαγμένο δεν φέρνει ισορροπία στις αποδοχές των Δημ. Υπαλλήλων,
διατηρεί την ίδια χαώδη κατάσταση που υπάρχει, αφού θα οδηγήσει στην καλύτερη περίπτωση σε νέα
"κουτάκια" τις όποιες μελλοντικές αυξήσεις και θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προοπτική των
Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.

+ Τελικά πόσα χρήματα θα πάρω στο χέρι με το νέο μισθολόγιο;
Παίρνοντας υπόψη κανείς την αύξηση των κρατήσεων για την κοινωνική ασφάλιση και την αύξηση
της φορολογίας λόγω μη τιμαριθμοποίησης των φορολογικών κλιμακίων θα υπάρχουν κατηγορίες
συναδέλφων με πολύ μικρή δραχμική αύξηση των μηνιάτικων αποδοχών τους.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΙΣ 31.12.96
ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗ

ΣΤΙΣ 31.12.96

ΚΗΣ

3ΜΗΝΑ

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΕΞΩΔΙΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΜΙΣΘΟΣ

ΧΡΟΝΟΕΠΙΔ ΕΞΟΜΑΛ
ΟΜΑ

ΥΝΣΗΣ

ΚΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ

(1)
0

186.800

33.000

36.630

256.430

164.000

0

35.000

80.000

279.000

22.570

5

208.277

33.000
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(1) Βασικός μισθός + ΑΤΑ + χρονοεπίδομα + εξομάλυνσης + επίδομα 18.000
Όλα τα ποσά είναι ακαθάριστα. Οι κρατήσεις σήμερα υπολογίζονται στο βασικό και στο χρονοεπίδομα και είναι
ΤΠΔΥ 4% , ΜΤΠΥ 4% συν 1% στα επιδόματα, Ταμείο Αρωγής 5%, Σύνταξη 6,67%, Υγειονομική περίθαλψη 2,55%
επί όλων των αποδοχών. Στις κρατήσεις αυτές θα πρέπει να προσθέσουμε και τον φόρο που αναλογεί.

σελ. 5

απασχόλησε τα περισσότερα μέλη του (όλων των
παρατάξεων) στο κυνήγι ψήφων για τις εκλογές
των αιρετών.
Η μοναδική φωνή διαμαρτυρίας ήταν ένα
συλλαλητήριο στην Αθήνα στα πλαίσια του
περιβόητου "μετώπου παιδείας". Ενός μετώπου που
αποτελεί

περισσότερο

μια

περιστασιακή

συγκόλληση φορέων, όπου ο κάθε φορέας το
χρησιμοποιεί για άλλοθι αγωνιστικότητας, παρά
μια οργανωμένη κοινή προσπάθεια παρέμβασης
στο χώρο της εκπαίδευσης.
Σήμερα η Δ.Ο.Ε. εξαγγέλλει 48ωρη απεργία για
Η Δ.Ο.Ε. ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

27, 28 Νοέμβρη και ολομέλεια προέδρων κατόπιν
εορτής για συζήτηση πάνω στο αγωνιστικό πλαίσιο

Η αρχή της φετινής χρονιάς συνέπεσε με τις
κοινοβουλευτικές εκλογές δημιουργώντας

της φετινής χρονιάς. Στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. οι

ένα

κομματικές παρατάξεις πλειοδοτούν για το ποια θα

αντικειμενικό πρόβλημα στις διεκδικήσεις μας σαν
συνδικαλιστικό

κίνημα.

προτείνει την πιο επαναστατική μορφή αγώνα, ενώ

Ταυτόχρονα

τις διαδικασίες βάσης τις βλέπουν σαν έγκριση των

καλλιεργήθηκε ένα κλίμα αναμονής από τη Δ.Ο.Ε.

ήδη

μπροστά στις συναντήσεις που είχε με τη "νέα"

αφήνει

πολλά

περιθώρια

(ωράριο,

επιλογές

πάλι μετά από διαδικασίες βάσης.
Ταυτόχρονα μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης

στελεχών,

για το νέο μισθολόγιο αποσιωπούνται οι βασικές

διορισμοί κ.τ.λ.)

διαφωνίες και γίνεται κυρίαρχο η διαφορά που

Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών σταμάτησαν
την

επομένη

των

εκλογών

υπάρχει με τους μισθούς των καθηγητών.

δημιουργώντας

Χαρακτηριστική είναι και η ανακοίνωση που

προβλήματα. Υπήρχαν συνάδελφοι που πέρασαν

έστειλε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στους συλλόγους για την

στο Μαράσλειο και δεν μπορούσαν να πάνε γιατί

48ωρη απεργία όπου σε μια παράγραφο περνάει

δεν υπήρχαν πιστώσεις αναπληρωτών για τη

όλη η ουσιαστική κριτική στο μισθολόγιο και σε 3

κάλυψη της θέσης τους.

σελίδες κυριαρχεί η διαφορά των 15.000 δρχ. με

Ξαναμπήκε στο τραπέζι το θέμα της επετηρίδας

τους καθηγητές δίνοντας στην πράξη την εντύπωση

τόσο από κυβερνητικά στελέχη όσο και από
στελέχη της αντιπολίτευσης.
Το Υπουργείο δηλώνει πως δεν είναι "πεισμένο"
για την μείωση του ωραρίου μας και το παραπέμπει
στο μέλλον.
Η κυβέρνηση ανακοινώνει νέο μισθολόγιο που
η λογική του βρίσκεται μακριά από τις θέσεις της
Δ.Ο.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ..
Απέναντι σ' αυτή την κατάσταση το Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε.

περιορίστηκε

σε

ανακοινώσεις

του

προετοιμάζει πριν από τις 27 Νοέμβρη και άλλη,

Το Υπουργείο απάντησε αρνητικά σε όλα τα
μας

δικαιολογία

μια Ολομέλεια προέδρων με αντίστοιχες Γ.Σ.. και

για

εφησυχασμούς.
αιτήματά

Η

ΟΛΜΕ από την αρχή της χρονιάς έχει ήδη κάνει

Η σκληρή πραγματικότητα της εκπαίδευσης
δεν

τους.

περιορισμένου χρόνου δεν ευσταθεί μια και η

πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ..
όμως

αποφάσεων

και
σελ. 6

ταμείο διαμορφώθηκε όπως παρακάτω:
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

54300

ΕΣΟΔΑ

0

ΕΞΟΔΑ ( Γραφικά και ταχυδρομικά για τις
εκλογές του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. )

16.000

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

38300

Η μαύρη τρύπα μεγαλώνει....

πως αυτό αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο και η
βασική διαφωνία μας με το νέο μισθολόγιο.
Με βάση αυτή την πραγματικότητα πιστεύουμε
πως πρέπει να υπάρξει μια τοποθέτηση, αντίδραση
των τοπικών συλλόγων, με την σύγκληση Γεν.
Συνελεύσεων, συζήτησης των προβλημάτων και να
απαιτηθεί

από

το

Δ.Σ.

της

Δ.Ο.Ε.

να

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

ξεκαθαρίσουμε το διεκδικητικό πλαίσιο άμεσα και

1. Αν κάποια τοπική κίνηση

να δούμε τις τακτικές κινήσεις μας.

δυνατότητα να παίρνει τα υλικά που στέλνουμε

Γνώμη μας είναι πως τα θέματα:

με ΦΑΞ, θα παρακαλούσαμε να επικοινωνήσει

1. Μισθολόγιο

μαζί μας και να μας δώσει το νούμερο του ΦΑΞ.

2. Ωράριο

2. Όπως γράψαμε και στο προηγούμενο

3. Δαπάνες

φυλλάδιο μας είναι δύσκολο να στέλνουμε σε

πρέπει να αποτελέσουν τα σημεία αιχμής για το

όλους

επόμενο διάστημα .
πως άμεσα πρέπει να δούμε το θέμα
μισθολογίου όπου

μην

κινήσεων

φτάνει

στα χέρια

συναδέλφων

που

ενδιαφέρονται. Θα παρακαλούσαμε πάλι τους

δημόσιους υπάλληλους την κυβέρνηση. Απεργίες

συναδέλφους που παίρνουν το φυλλάδιο να το

"δικές μας", με αυτό το κοινό αίτημα, αυτό το
τις

των

ιδιαίτερα σε συλλόγους με μεγάλη έκταση, να

θα πρέπει να πιέσουμε με

φθείρουν

συναδέλφους

σύλλογο. Παρουσιάζεται όμως το πρόβλημα,

του

κοινές κινητοποιήσεις. μαζί με τους άλλους

μάλλον

τους

αντίτυπά του αλλά μόνο ένα σε κάθε νομό ή

Όσο αφορά τις κινητοποιήσεις μας πιστεύουμε

διάστημα

έχει τη

φωτοτυπούν και να το δίνουν αν είναι δυνατόν

λιγοστές

σε όλους.

αγωνιστικές δυνάμεις μας.

3. Θα σας παρακαλούσαμε να μας στείλετε τα

Για παραπέρα κινητοποιήσεις εκτιμάμε πως θα

αποτελέσματα των εκλογών για Δ.Σ. όπου

ήταν σκόπιμο να στείλει η κάθε τοπική κίνηση τον

έγιναν, για τα ΠΥΣΠΕ καθώς και που

προβληματισμό της για να διαμορφώσουμε μια

εκλέχτηκαν αντιπρόσωποι ή που θα γίνουν

κοινή θέση.

εκλογές για αντιπροσώπους από τώρα μέχρι τον
Ιούνιο.

Ο ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ
Μετά το πέρας των εκλογών του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. το
σελ. 7

σελ. 8

