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C G T :  Ο ι  δ η μ ό σ ι ε ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς  δ ε ν  ε ί ν α ι  ξ ε π ε ρ α σ μ έ ν ε ς   

Τον 21ο αιώνα χρειαζόμαστε περισσότερους δημόσιους υπάλληλους! 

κινητοποιήσεις των αμερικανικών συνδικάτων 

στηρίζει και η Διεθνής Δημόσιων Υπηρεσιών 

(PSI) καθώς η ΓΓ Rosa Pavanelli σε σχετική 

τηλεδιάσκεψη με συνδικαλιστές από όλο τον 

κόσμο απεύθυνε την κρισιμότητα της δίκης : 

Απειλείται το δικαίωμα των εργαζομένων στις 

ΔΥ να συλλέγουν το δίκαιο μερίδιο εισφορών 

των εργαζομένων που εκπροσωπούν στις 

συλλογικές διαπραγματεύσεις όπου ακόμη και 

αν δεν είναι μέλη ωφελούνται από τις 

διαδικασίες.  

Πρόκειται για ένα σχέδιο απομύζησης των 

απαραίτητων πόρων από τα συνδικάτα και 

υποβιβασμού της δυναμικής τους,” τόνισε ο 

Πρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδίας 

Δασκάλων  Randi Weingarten. 

Περισσότερα εδώ και εδώ 

Στις 24/2 Η Ημέρα Δράσης των 

Εργαζόμενων στις ΗΠΑ είναι η εκστρατεία 

των αμερικανικών συνδικάτων και της 

Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ς  Ο μ ο σ π ο ν δ ί α ς 

Εργαζομένων στις Πολιτείες, τις Κομητείες 

και τους Δήμους (AFSCME) για την 

υπεράσπιση των συνδικαλιστικών  

ελευθεριών ενόψει της αγόρευσης ενώπιον 

του ανώτατου δικαστηρίου, των 

εμπλεκόμενων μερών στην υπόθεση “Janus 

VS AFSCME.” Η υπόθεση αφορά την 

μηνυτήρια αναφορά του κυβερνήτη του 

Ιλινόις Bruce Rauner στην ομοσπονδία 

AFSCME όπου μέσω του υπάλληλου Mark 

Janus διεκδίκησε τη μη καταβολή 

συνδικαλιστικής εισφοράς  από τα μη-μέλη. 

Οι κινητοποιήσεις των συνδικάτων θα 

έχουν ως επιπλέον αναφορά τη ιστορική 

ημέρα 12/2/1968 όταν ο Μάρτιν Λούθερ 

Κινγκ ενώθηκε με τους απεργούς εργάτες 

στο Μέμφις για την υπεράσπιση του 

δικαιώματος τους να συμμετέχουν στα 

συνδικάτα. ΄Στις 24/2 οι εργαζόμενοι/ες και 

οι σύμμαχοι τους θα ξεσηκωθούμε για την 

υπεράσπιση των ελευθεριών για τις οποίες 

αγωνίστηκε και πέθανε ο Dr. King” 

αναφέρει το κάλεσμα της AFSCME. Τις 

(ΔΤ για τις ΔΥ, ης Γενικής Συνομοσπονδίας 

Εργασίας της Γαλλίας, CGT, 6/2/2018) 

Μετά την πρώτη διυπουργική επιτροπή  

για την μεταρρύθμιση του δημόσιου 

τομέα, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός 

ΔΤ ανακοίνωσαν ένα πλάνο συρρίκνωσης 

των ΔΥ κατά 120.000 θέσεις,  εδραίωσης 

σε ευρεία κλίμακα του συστήματος 

επισφάλειας της «συμβασιοποίησης» της εργασίας στο δημόσιο,  

και εξατομίκευσης των αποδοχών. Όλα στο πλαίσιο των 

αποφάσεων της δεξιάς γραμμής του Macron. 

Αλλά τι απαξίωση για τους εργαζομένους στο δημόσιο και για το 

έργο που επιτελούν; τι απαξίωση και για το σύνολο του 

πληθυσμού! 

Έχουμε πολλούς/ες δημόσιους υπάλληλους, γι’ αυτό και οι 

εργαζόμενοι/ες στη φροντίδα ηλικιωμένων ξεκίνησαν απεργιακό 

κίνημα, πρωτοπόρο και μαζικό ενώνοντας συγχρόνως 

προσωπικό, διοίκηση και τους χρήστες των υπηρεσιών, 

απαιτώντας αξιοπρέπεια όχι μόνο για την εργασία τους αλλά 

κυρίως για τα ηλικιωμένα άτομα που φροντίζουν. Στη Γαλλία 

αυτή τη στιγμή αντιστοιχεί ένας/μία, εργαζόμενος/η για δέκα 

ασθενείς ενώ στις σκανδιναβικές χώρες η αντιστοιχία είναι ένα 

προς ένα.  

Και επιπλέον έχουμε πολλούς/ες δημόσιους υπάλληλους, γι’ αυτό 

οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι είναι σε απεργία πάνω από 12 

μέρες απαιτώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και αναγνώριση 

των επαγγελματικών κατηγοριών. Διεκδικήσεις που θα επέτρεπαν 

αύξηση των πιθανοτήτων επανένταξης των κρατουμένων και 

περισσότερη ασφάλεια για όλους/ες. Έχουμε πολλούς/ες 

δημόσιους υπάλληλους, εξού και  ο αριθμός των εκπαιδευτικών 

είναι σε ελεύθερη πτώση στον προϋπολογισμό του 2018, το 

κλείσιμο τμημάτων και η έλλειψη ειδικοτήτων  για το μαθητικό 

πληθυσμό σε όλη την επικράτεια.   

Θα μπορούσαμε να προσθέτουμε επ’ άπειρο στη λίστα. 

Η CGT δεν αντιπαραθέτει το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα όπως 

χονδροειδώς κάνει η κυβέρνηση.  Παλιά πολιτική πρακτική για 

να δημιουργεί πολεμικές μεταξύ των εργαζομένων. Οι δημόσιοι 

υπάλληλοι είναι επίσης μισθωτοί που ασκούν επαγγέλματα  που 

απαιτούν προσόντα, εξειδίκευση και ικανότητες. Αν έχουν ένα 

ξεχωριστό στάτους είναι επειδή λειτουργούν υπηρεσίες 

δημόσιου συμφέροντος και όχι υπηρεσίες μετόχων.  

Οι δημόσιες υπηρεσίες είναι το δικό μας κοινό, απευθύνονται σε 

όλους τους πολίτες χωρίς διάκριση γεωγραφική ή κοινωνική. 

Είναι εγγυήτριες αλληλεγγύης, ισότητας στην πρόσβαση, ίσης 

μεταχείρισης,   προς όφελος του κοινωνικού πεδίου. 

Δημοσκόπηση έδειξε ότι 75% επιθυμούν περισσότερη εγγύτητα 

και περισσότερους δημόσιους υπάλληλους, κυρίως στις 

μειονεκτούσες αγροτικές περιοχές. 

Η CGT  ξεκίνησε την εκστρατεία «Δημόσιες Υπηρεσίες Παντού & 

για όλους/ες» που θέτει πρωτίστως ως αδιαμφισβήτητο τον 

αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που χρειάζεται η χώρα για να 

στηρίξουν την προοπτική ανάπτυξης των ΔΥ,  αλλά και τους αγώνες 

που είναι πιο επίκαιροι και απαραίτητοι από ποτέ για τη 

διατήρηση των νοσοκομείων, των υπηρεσιών και των διοικήσεων. 

Με τη CGT είμαστε περήφανοι για τους/τις δημόσιους υπαλλήλους 

μας ! Πηγή: CGT 

http://www.kpolykentro.gr/
http://www.afscme31.org/news/janus-v-afscme-the-facts
http://www.world-psi.org/en/unions-share-strategies-fighting-back-ahead-janus-vs-afscme-supreme-court-case
https://www.afscmemd.org/council-3-updates/working-peoples-day-action
https://www.afscmemd.org/council-3-updates/working-peoples-day-action
http://www.afscmemd.org
http://kpolykentro.gr/wp-content/uploads/2014/06/newsletter_193.pdf
http://kpolykentro.gr/wp-content/uploads/2014/06/newsletter_193.pdf
http://www.cgt.fr/Le-XXIeme-siecle-a-besoin-de-plus-de-fonctionnaires.html


 

 

Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί στην Ευρώπη ως ποσοστό του συνόλου των εκπαιδευτικών  

Στοιχεία Eurostat (2018) 

Εβδο μαδι α ία ενη μέρωση  

Κοινων ικό  Πολύκεντρο  —  ΑΔΕΔΥ  

του εκπαιδευτικού προσωπικού στην 

μεταλυκειακή εκπαίδευση είναι διαθέσιμα 

μόνο σε 16 κράτη μέλη. Η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών σε αυτή τη βαθμίδα είναι 

άντρες και οι χώρες με  τις μεγαλύτερες 

διαφορές: η Κύπρος (82.5%), η Τσεχία  

(58.5 %), η Σουηδία (56.1 %), το Βέλγιο 

(54.4 %) η Μάλτα (51.6 %). Αντίθετα στις 

χώρες όπου η αναλογία σε αυτή τη βαθμίδα 

είναι υπέρ των γυναικών είναι: η Σλοβακία  

(68.3 %), η Αυστρία (69.0 %) και η Ρουμανία 

(77.8 %). 

 

Πηγή: Eurostat 

 

Γενικά στοιχεία για το εκπαιδευτικό 

προσωπικό στην ΕΕ και κατανομή κατά 

φύλο:  

Ο αριθμός των εκπαιδευτικών στην 

Ευρώπη ήταν για το σχολικό έτος 2015-16  

περίπου 1.9 εκατομμύρια για τις τρεις 

πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας και 

ελαφρώς χαμηλότερος 1.6 εκατομμύρια 

για τις τρεις τελευταίες τάξεις. Σε 

αντίθεση με το μαθητικό πληθυσμό η 

δυσαναλογία φύλων στον εκπαιδευτικό 

πληθυσμό είναι  μεγάλη  αν και όχι 

μεγαλύτερη απ’ αυτή της νηπιακής και 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

Στις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας, 

οι άντρες εκπαιδευτικοί ήταν 32% στο 

σύνολο των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη 

των 28. Τα χαμηλότερα ποσοστά 

αντρών σε αυτή τη βαθμίδα είχαν οι 

χώρες της βαλτικής  με  18.0 % και τα 

υψηλότερα η Ολλανδία με ποσοστό 

47.9 %.  

 

 

Στις μεγαλύτερες τάξεις της 

δευτεροβάθμιας τα ποσοστά των 

αντρών εκπαιδευτικών έφταναν 

περίπου στο 40% για την Ευρώπη των 

28, δηλαδή 8 ποσοστιαίες πάνω από το 

ποσοστό των συναδέλφων τους στην 

χαμηλότερη δευτεροβάθμια. Και πάλι 

οι βαλτικές χώρες είχαν από 

χαμηλότερα ποσοστά, ενώ το 

Λουξεμβούργο με 50% είναι στην 

κορυφή της κλίμακας.  

 

Στοιχεία για την κατά φύλο κατανομή 

Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση 2013 2014 2015 2016

ΕE 85,0 84,7

Βέλγιο 81,6 81,7 81,8

Βουλγαρία 94,3 94,4 94,6 94,4

Τσεχία 92,8

Δανία 69,1

Γερμανία 86,2 86,8 86,8

Εσθονία 91,9 91,5 91,1

Ιρλανδία 86,9

Ελλάδα 69,9 70,2 70,0

Ισπανία 75,9 76,0 76,2

Γαλλία 83,0 83,1 82,2

Κροατία 93,1 93,3 93,6 93,5

Ιταλία 95,9 95,9 95,9

Κύπρος 83,1 83,7 82,4 83,4

Λατβία 93,3 92,8 92,8

Λιθουανία 97,1 97,1 97,2 97,1

Λουξεμβούργο 76,0 74,5 75,8

Ουγγαρία 95,6 97,0 96,8 96,6

Μάλτα 85,7 85,3 85,7 84,8

Ολλανδία 85,9 86,2 86,7

Αυστρία 91,1 91,4 91,6 91,7

Πολωνία 85,3 85,3 85,4 85,6

Πορτογαλία 79,2 79,8 80,1

Ρουμανία 88,1 88,6 89,0 89,5

Σλοβενία 97,1 96,9 97,2

Σλοβακία 89,5 90,0 89,7

Φινλανδία 79,3 79,5 79,8 79,4

Σουηδία 77,0 77,2 77,1

ΗΒ 87,0 84,1 84,5

Ισλανδία 81,7 81,7 81,9

Λιχτενστάιν 78,2 78,6 79,0 78,1

Νορβηγία 74,8 74,8 75,0

Ελβετία 82,4 82,0 81,8 82,6

ΠΓΔΜ 81,3 81,5 81,1

Σερβία 83,7 85,4 86,4

Δευτεροβάθμια - 3 

πρώτες βαθμίδες 2013 2014 2015 2016

ΕE 68,4 67,5

Βέλγιο 63,0 63,2 63,5

Βουλγαρία 80,9 80,9 80,7 80,2

Τσεχία

Δανία 70,9 64,3

Γερμανία 65,6 66,1 66,2

Εσθονία 82,1 82,0 82,3

Ιρλανδία

Ελλάδα 66,2 66,0 65,9

Ισπανία 57,8 59,2 59,5

Γαλλία 64,5 64,6 64,5

Κροατία 73,4 73,1 73,6 73,6

Ιταλία 78,1 77,9 77,6

Κύπρος 70,5 71,7 70,9 71,2

Λατβία 83,9 84,3 84,5

Λιθουανία 82,3 82,4 82,4 82,3

Λουξεμβούργο 56,8 58,5 58,0

Ουγγαρία 77,7 77,6 77,0 76,7

Μάλτα 68,7 69,0 69,7 69,4

Ολλανδία 51,3 52,1 52,5

Αυστρία 71,5 72,0 72,3 72,3

Πολωνία 73,8 73,7 73,7 73,5

Πορτογαλία 71,1 71,6 74,7

Ρουμανία 69,3 70,0 71,3 72,2

Σλοβενία 79,0 79,5 79,4

Σλοβακία 76,3 77,8 76,4

Φινλανδία 72,2 72,4 72,8 74,1

Σουηδία 76,9 77,1 77,0

ΗΒ 63,0 58,8 64,2

Ισλανδία 81,7 81,7 82,0

Λιχτενστάιν 55,3 54,6 55,5 55,1

Νορβηγία 74,8 74,8 75,0

Ελβετία 53,9 53,9 54,0 54,5

ΠΓΔΜ 57,0 57,6 58,6

Σερβία 64,0 64,9 65,3

Γυναίκες εκπαιδευτικοί ως % του συνόλου των εκπαιδευτικών στην 

Α’βαθμια 

Γυναίκες εκπαιδευτικοί ως % του συνόλου των εκπαιδευτικών στις 

χαμηλότερη Β’βαθμια 

http://ec.europa.eu/eurostat


 

 Σελίδα 3 

Εβδο μαδι α ία ενη μέρωση  
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για να συμμετάσχουν.  Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ θα 

κάνει παράσταση διαμαρτυρίας στην πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας απαιτώντας 

εδώ και τώρα μόνιμους διορισμούς για τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Σύνταξη ενημερωτικού κειμένου που θα 

σταλεί στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

εκπαιδευτικών (ETUCE), καθώς και σε όλα τα 

ευρωπαϊκά συνδικάτα μέλη, στο οποίο θα 

αναφέρονται οι καταστροφικές συνέπειες των 

μνημονίων στην εκπαίδευση και θα 

καταγγέλλεται η απαγόρευση μονίμων 

διορισμών από την Τρόικα. Θα ζητείται επίσης 

να αποσταλούν ψηφίσματα διαμαρτυρίας προς 

τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Παιδεία, αφού 

η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει 

αυτήν την πολιτική προς τον Υπουργό Παιδείας 

της χώρας μας που την υλοποιεί. 

Παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα. 

Θα επιδιωχτεί να γίνει παράσταση 

διαμαρτυρίας στον Ευρωπαίο Επίτροπο για την 

Παιδεία στις Βρυξέλλες με τη βοήθεια της 

EΤUCE. 

Επιβάλλεται όλες οι δράσεις της Ομοσπονδίας 

και ιδιαίτερα η απεργιακή συγκέντρωση στο 

Υπουργείο Παιδείας να έχουν τη μέγιστη 

δυνατή επιτυχία. Για το σκοπό αυτό καλούνται 

οι τοπικές ΕΛΜΕ να συντονίσουν τις δράσεις 

και  να παράσχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση 

στους συναδέλφους που επιθυμούν να 

συμμετέχουν.  Πηγή: ΟΛΜΕ 

Στις 9/2 η Ομοσπονδία Λειτουργών 

Μ έ σ η ς  Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  ( Ο Λ Μ Ε ) 

ανακοίνωσε το πρόγραμμα δράσης 

που θα ακολουθήσει ενάντια στην 

πολιτική μη διορισμών  στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην 

ανάδειξη των προβλημάτων των 

αναπληρωτών.  

 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ αποφάσισε το επόμενο 

χρονικό διάστημα να αναδείξει το 

σοβαρότατο πρόβλημα της πολιτικής των μη 

διορισμών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Πάγια θέση του κλάδου είναι η κάλυψη 

όλων των κενών από μόνιμους καθηγητές. 

Επιβάλλεται να γνωστοποιήσουμε σε όλη 

την ελληνική κοινωνία τις καταστροφικές 

συνέπειες της πολιτικής της απαγόρευσης 

διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών, καθώς 

και τη χρόνια εκμετάλλευση των 

αναπληρωτών. Για το σκοπό αυτό το Δ.Σ της 

ΟΛΜΕ αποφάσισε τα εξής: 

Εβδομάδα δράσης για τους μόνιμους 

διορισμούς και το εργασιακό καθεστώς 

των αναπληρωτών στο διάστημα 23 

Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου. Την 

εβδομάδα αυτή θα πραγματοποιηθούν 

συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις 

Περιφερειακές Διευθύνσεις από τις τοπικές 

ΕΛΜΕ, και όπου δεν είναι αυτό δυνατό στις 

Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς  Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς 

Εκπαίδευσης.  Το χρονικό διάστημα αυτό 

επ ίσ ης ,  ο ι  το πι κές  Ε Λ ΜΕ  θ α 

π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ο υ ν  κ ι  ά λ λ ε ς 

δραστηριότητες, σύμφωνα με τις 

δυνατότητές τους, για το ίδιο ζήτημα. 

Διοργάνωση ημερίδας για τους μόνιμους 

διορισμούς και τους αναπληρωτές την 

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου στην Α΄ ΕΛΜΕ 

Δωδεκανήσου (Ρόδος), περιοχή με υψηλό 

ποσοστό αναπληρωτών. 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την 

Παρασκευή, 2 Μαρτίου στο Υπουργείο 

Παιδείας και ώρα 13:00 καθώς και στη 

Θεσσαλονίκη, με αίτημα τους διορισμούς 

μονίμων εκπαιδευτικών, προκειμένου να 

καλυ φ θού ν  ό λα τα κενά στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Για την 

επιτυχία της κινητοποίησης το Δ.Σ της 

ΟΛΜΕ κηρύσσει τρίωρη στάση εργασίας 

(11:00 έως 14:00) και καλεί τα Δ.Σ των 

ΕΛΜΕ να κηρύξουν τρίωρη στάση 

εργασίας τις τρεις πρώτες ώρες (08:00 έως 

11:00 π.μ.) προκειμένου να διευκολυνθούν 

οι συνάδελφοι (αναπληρωτές και μόνιμοι) 

Το Πρόγραμμα δράσης της ΟΛΜΕ ενάντια στην πολιτική των μη διορισμών  

Η φυλάκιση της 16χρονης Παλαιστίνιας είναι 

επίθεση ενάντια σε κάθε νέο που αγωνίζεται 

για το δικαίωμά του στη μόρφωση, στη 

δουλειά.  

Είναι επίθεση στο δικαίωμα κάθε νέου να ζει 

στον τόπο του χωρίς ιμπεριαλιστικές 

επεμβάσεις και πολέμους. Ο αγώνας του 

Παλαιστινιακού λαού για να ζήσουν τα παιδιά 

του ελεύθερα, στο δικό τους κράτος, με 

πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι 

αγώνας και των νέων εργαζόμενων της 

Ελλάδας. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας 

στα παιδιά της Παλαιστίνης που αγωνίζονται 

ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή.  

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση της 

16χρονης Άχεντ Ταμίμι και όλων των 

Παλαιστίνιων πολιτικών κρατουμένων.  

Πηγή: ΠΟΕ-ΟΤΑ 

ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 16ΧΡΟΝΗΣ 
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΣ ΑΧΕΝΤ ΤΑΜΙΜΙ  
(ΔΤ της ΠΟΕ-ΟΤΑ 5/2) 
 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει ως κράτος-

δολοφόνο το Ισραήλ, το οποίο για μια 

ακόμα φορά δείχνει το βάρβαρο πρόσωπό 

του συλλαμβάνοντας και φυλακίζοντας νέα 

παιδιά μόνο και  μόνο επειδή 

υπερασπίζονται τα σπίτια τους.  

Η σύλληψη και η απαγγελία δώδεκα (12) 

κατηγοριών κατά της 16χρονης 

Παλαιστίνιας Άχεντ Ταμίμι από 

Iισραηλινό Στρατοδικείο είναι ξεγύμνωμα 

όλων όσων μαζί με τις Η.Π.Α. και το 

Ισραήλ μιλούν για «Δημοκρατία και 

Ελευθερία», που επιβάλλουν το «δίκιο» 

τους με στρατοδικεία, φυλακίσεις και 

δολοφονίες νέων παιδιών.  

 

Είναι ξεγύμνωμα της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-

ΑΝ.ΕΛ., που μιλά για ειρήνη και 

σταθερότητα στην περιοχή και οικοδομεί 

σχέσεις με κράτη-δολοφόνους, όπως το 

κράτος του Ισραήλ, που φυλακίζει και 

δολοφονεί μικρά παιδιά, ενώ ταυτόχρονα 

η κυβέρνηση συνεχίζει να μην αναγνωρίζει 

το Παλαιστινιακό κράτος.  

http://olme-attik.att.sch.gr/

