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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34, 37, 38, 40 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε., καλούμε τους Αντιπροσώπους των
Συλλόγων - Μελών της, στην 82η Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλάδου, από 22 έως 25 Ιουνίου 2013,
στην Αθήνα, για λήψη αποφάσεων στα θέματα της
Ημερήσιας Διάταξης.
Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 37, παραγρ. 1 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε., βρίσκεται σε απαρτία, αν
παραβρίσκεται σ’ αυτή το ½ του συνόλου των Αντιπροσώπων
των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Δ.Ο.Ε., ανεξάρτητα από ποια μέλη προέρχονται οι παρόντες.
Σας αποστέλλουμε την προσωρινή Η.Δ., καθώς και
τις εισηγήσεις της ΔΟΕ στα θέματά της. Οι Σύλλογοι,
μέσα σε ένα μήνα θα πρέπει να αποστείλουν τις
προτάσεις τους, για να εγγραφούν ως θέματα στην
Οριστική Ημερήσια Διάταξη (Άρθρο 35 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε.).
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΟΕ
Ιδιοκτησία: ΔΟΕ
Διεύθυνση:
Ξενοφώντος 15Α, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα
Εκδότης:
Μαντάς Κομνηνός, Τηλ.: 210 3233662
Υπεύθυνος Εκδόσεων:
Φασφαλής Νίκος
Τηλ.: 210 3242171, Κιν.: 6975303105
Παραγωγή:
PRESS LINE - Μάγερ 11, Αθήνα Τ.Κ. 10438
Τηλ.: 210 5225479
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
82ης Γενικής Συνέλευσης
22-25 Ιουνίου 2013
Η Ελλάδα διανύει ήδη τον πέμπτο χρόνο ύφεσης! Μιας ύφεσης που διαρκώς βαθαίνει, εξαιτίας των πολιτικών που εφαρμόζονται από τις Κυβερνήσεις της Ελλάδας σύμφωνα με
τις εντολές της Τρόικα (Δ.Ν.Τ., Ε.Κ.Τ., Ε.Ε.) από το 2010, με
πρόσχημα τη σωτηρία της χώρας από τον κίνδυνο του τεράστιου δημοσίου χρέους της και της επαπειλούμενης χρεοκοπίας και περιλαμβάνει ιδιαίτερα σκληρά και επώδυνα μέτρα εις
βάρος του συνόλου της ελληνικής Κοινωνίας. Οι αντοχές των
εργαζομένων αλλά και συνολικά της χειμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας, από την οικονομική κρίση και τις ασκούμενες πολιτικές, δοκιμάζονται ξανά μπροστά στην
αναλγησία όλων εκείνων που εξακολουθούν να αναπαράγουν την ίδια αδιέξοδη και αντικοινωνική μνημονική πολιτική.
Αυτή η κοινωνικά άδικη πολιτική, που εκφράζεται κυρίως
μέσα από τις διαρκείς μειώσεις μισθών και συντάξεων, τις συνεχείς επιθέσεις στα εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα, τη φορολογική αφαίμαξη των εισοδημάτων και τη
συρρίκνωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και του κοινωνικού
κράτους, είναι αδιέξοδη και αναποτελεσματική, καθώς αντί
να οδηγεί στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης κι έτσι να δημιουργεί την ελπίδα για έξοδο από την κρίση, βυθίζει τη χώρα
σε όλο και μεγαλύτερη ύφεση.
Παρά το γεγονός, ότι η αναποτελεσματικότητα αυτής της
πολιτικής διαφαινόταν ήδη από το 2010, οι ελληνικές κυβερνήσεις και η Τρόικα επέμειναν στην εφαρμογή της, με αποτέλεσμα να λάβουν αλλεπάλληλα μέτρα, ιδιαίτερα σκληρά, για
τους εργαζόμενους τόσο στο Δημόσιο (δραματικές μειώσεις εισοδημάτων μέσα από το Ενιαίο Μισθολόγιο, κατάργηση 13ου και 14ου μισθού, μειώσεις σε κύριες, επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ βοηθήματα, ανατροπή ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, μεθόδευση και πραγματοποίηση με κάθε τρόπο των απολύσεων ακόμα και μονίμων δημοσίων υπαλλήλων) όσο και στον
Ιδιωτικό Τομέα (μείωση του κατώτατου μισθού, κατάργηση
κλαδικών συμβάσεων με συνέπεια την περαιτέρω μείωση των
αποδοχών, κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, μείωση των
αποζημιώσεων και του απαιτούμενου χρόνου προειδοποίησης
σε περίπτωση απόλυσης και περαιτέρω ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων). Οι μειώσεις που έχουν υποστεί τα εισοδήματά μας ξεπερνούν το 40%.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, η Εκπαίδευση, η Υγεία και
συνολικά οι Δημόσιες Υπηρεσίες και τα Δημόσια και Κοινωνικά Αγαθά καθώς και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα αλλά και οι συνταξιούχοι, βρεθήκαμε για άλλη μια
φορά στο στόχαστρο των κυβερνητικών επιθέσεων. Οι πολιτικές που ακολουθούνται τρία χρόνια τώρα, εφαρμόζονται με
αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων για δραστικό περιορισμό των δημοσίων δαπανών.
Έτσι, οι πόροι για τη λειτουργία του Δημοσίου έχουν σήμερα
συμπιεστεί σε τέτοιο βαθμό, που είναι σχεδόν αδύνατον οι
Δημόσιες Υπηρεσίες να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και
να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών.
Οι πολιτικές λιτότητας οξύνουν την κατάσταση! Χιλιάδες
νέοι αναγκάζονται ή να εργάζονται υπό το καθεστώς ελαστικών, επισφαλών και μη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας ή να αποξενώνονται από την εργασία, ακριβώς εξαιτίας
των ακολουθούμενων πολιτικών λιτότητας και εξαθλίωσης που
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως στον Ευρωπαϊκό Νότο. Το οικονομικό αλλά και το κοινωνικό κόστος,
από τον αποκλεισμό μιας ολόκληρης γενιάς από την οικονομική ζωή της χώρας είναι τεράστιο, με ορατό τον κίνδυνο η σημερινή γενιά νέων να καταστεί μία «χαμένη γενιά».
Η πολιτική του μνημονίου, της σκληρής και μονόπλευρης
λιτότητας, της πλήρους ισοπέδωσης της εργασίας, των απολύσεων και της ανεργίας, της δραματικής μείωσης εισοδημάτων, της ανατροπής των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, της διάλυσης των Δημοσίων Υπηρεσιών και της “ακύρωσης” των Κοινωνικών Αγαθών, που επιβάλλεται από την
Τρόικα και το ΔΝΤ και εκτελείται κατά γράμμα από την Κυβέρνηση, απαιτεί από όλους μας να βρεθούμε για ακόμη
μία φορά στο δρόμο και να αγωνιστούμε για την ανατροπή της.
Όλοι οι εργαζόμενοι δίνουμε κοινό αγώνα, με στόχο την
ανατροπή των πολιτικών του Μνημονίου. Όλα αυτά τα μέτρα,
συστατικά στοιχεία της ίδιας αντιεκπαιδευτικής-αντιλαϊκής πολιτικής, πρέπει να ενεργοποιήσουν και να αφυπνίσουν τις αντιστάσεις του εκπαιδευτικού κινήματος. Οφείλουμε, όλοι μαζί, να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα για να ανατρέψουμε την
πολιτική των μνημονίων της κυβέρνησης και της τρόικας καθώς και των εφαρμοστικών τους νόμων, που πλήττουν τους εκπαιδευτικούς αλλά και όλους τους εργαζόμενους, τη δημόσια
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εκπαίδευση αλλά και το σύνολο των κοινωνικών αγαθών και
κατακτήσεων.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εισηγείται
στις Γ.Σ. των Συλλόγων:

Α. Μέτρα αποτροπής εφαρμογής της
Αξιολόγησης που προβλέπει το σχέδιο Π.Δ. και
οι Νόμοι 4024/11 και 3848/10
Ο κλάδος μας έχει δώσει μεγάλους αγώνες για την παιδαγωγική ελευθερία και τη δημοκρατία στο σχολείο και
είναι αντίθετος σε κάθε μορφή αξιολόγησης - χειραγώγησης που κατηγοριοποιεί τα σχολεία και τιμωρεί τους εκπαιδευτικούς.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές πολιτικές που χρησιμοποιούνται προσχηματικά από την κυβέρνηση με μοναδικό στόχο την υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων για δραστικό περιορισμό των εκπαιδευτικών (ελάχιστοι διορισμοί απολύσεις και ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων) και ελαχιστοποίηση του μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο.
Υπάρχει κατηγορηματική διαφωνία με τα νομοθετήματα
των τελευταίων χρόνων (Ν.3848/10, Ν.4024/11) γιατί ως στόχο
τους δεν έχουν την αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, αλλά τη χειραγώγηση και τιμωρία των εκπαιδευτικών και την κατηγοριοποίηση των σχολείων.
Για το συγκεκριμένο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, δηλώνουμε τα εξής:
◗ Δεν μπορεί να υπάρξει για το θέμα αυτό οποιαδήποτε
συμμετοχή μας σε διάλογο όσο η αξιολόγηση συνδέεται με τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και τις
απολύσεις των εκπαιδευτικών που προβλέπονται στο υπάρχον νομικό πλαίσιο (Νόμοι 3848/2010 και 4024/2011).
◗ Οι αυθαίρετες, αντιπαιδαγωγικές και αντιεπιστημονικές ποσοστώσεις που προβλέπονται στο Ν.4024/2011 (προάγεται
το 90% των εκπαιδευτικών από τον βαθμό Ε στον Δ, το 80%
στον Γ, το 70% στον Β και το 30% στον Α) δείχνουν ξεκάθαρα πως για οικονομικούς και μόνο λόγους χρησιμοποιείται η αξιολόγηση προκειμένου να καθηλωθούν ακόμη περισσότερο οι μισθοί των εκπαιδευτικών.
◗ Αρνηθήκαμε με τη συμμετοχή μας να νομιμοποιήσουμε ένα
διάλογο που χρησιμοποιείται ως προκάλυμμα ήδη ειλημμένων αναχρονιστικών και αντιδραστικών αποφάσεων που θα
επαναφέρουν την εκπαίδευση σε εποχές αυταρχισμού και
τρομοκρατίας που είναι καταδικασμένες στη συνείδηση της
ελληνικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Η προσπάθεια να απαλλαγεί το κράτος από τις διαχρονικές του ευθύνες και να υποδειχθεί ο εκπαιδευτικός ως μοναδικός υπαίτιος των προβλημάτων της εκπαίδευσης, είναι άδικη, επικίνδυνη και δε βοηθάει στη δημιουργία παιδαγωγικού
κλίματος στα σχολεία, το οποίο είναι απαραίτητο προκειμέ-
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νου να έχουμε εκπαίδευση αντάξια των αναγκών της εποχής
που διανύουμε.
Η σύνδεση της μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης με την αξιολόγηση, η οποία θέτει φραγμούς μέσα από μια
σειρά εντελώς αυθαίρετων ποσοστώσεων ανοίγοντας μέχρι
και τον Καιάδα των απολύσεων, αποτελεί κόκκινη γραμμή
και εχθρική ενέργεια κατά του κλάδου και δε γίνεται αποδεκτή.
Στη μεταπολιτευτική ιστορία της εκπαίδευσης και μετά την
ιστορική κατάκτηση της κατάργησης του επιθεωρητή και του
«επιθεωρητισμού» το 1982, έγιναν πολλές προσπάθειες για την
«παλινόρθωση» αντίστοιχων λογικών και καταστάσεων. Οι ενωτικοί αγώνες της Δ.Ο.Ε., δεν επέτρεψαν την εφαρμογή ακόμη και ψηφισμένων νόμων (2525/97, 2986/03, 3848/10) και
αυτό θα συμβεί και με οποιαδήποτε διάταξη αγνοεί τις τεκμηριωμένες θέσεις του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος.
Διεκδικούμε:
◗ Άμεση κατάργηση των νόμων 3848/10 και 4024/11.
◗ Απόσυρση του σχεδίου Π.Δ. του Υπουργείου Παιδείας.
◗ Ακώλυτη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.
Στην περίπτωση που τεθεί σε εφαρμογή το σχετικό
Π.Δ. ή άλλο ανάλογης λογικής και κατεύθυνσης, ο Κλάδος θα λάβει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την αποτροπή εφαρμογής των διατάξεών του στην πράξη (συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις, στάσεις εργασίας, αγωνιστικές και απεργιακές δράσεις με διάρκεια).

Β. Νέες πειθαρχικές διατάξεις
Η Κυβέρνηση, εφαρμόζοντας τις εντολές των δανειστών,
θέλει οι δημόσιοι υπάλληλοι, επομένως και οι εκπαιδευτικοί, να
είναι πλέον πειθήνια όργανα της διοίκησης και του αυταρχικού
κράτους, αφού θα επικρέμεται πάνω από το κεφάλι τους η
«δαμόκλειος σπάθη» της απόλυσης, της «αργίας» και της «δυνητικής αργίας» σε περίπτωση «πειθαρχικού παραπτώματος».
Είναι προφανές πως με «όχημα» τα πειθαρχικά παραπτώματα
θα ανοίξει ο «ασκός του Αιόλου» για απολύσεις και στην εκπαίδευση.
Σύμφωνα με τον Ν.4093/2012, η παραπομπή υπαλλήλου
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ή σε ποινική δίκη για παράβαση καθήκοντος, συνεπάγεται αυτοδίκαιη αργία. Οι συνέπειες του συγκεκριμένου νομοθετήματος είναι τρομακτικές, καθώς το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων είναι εκτεθειμένο στη διάθεση του οποιουδήποτε προχωρήσει σε ένδικα μέσα για οποιοδήποτε λόγο, από τον πιο σοβαρό ως τον πιο ασήμαντο.
Με δεδομένο τον τεράστιο όγκο υποθέσεων που εκκρεμούν στην ελληνική δικαιοσύνη, καθώς και τους αργούς ρυθμούς απονομής της, γίνεται αντιληπτό πως βρισκόμαστε μπροστά σε πρωτοφανείς καταστάσεις ομηρείας και ανάλγητης οι-
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κονομικής και κοινωνικής εξόντωσης των εργαζόμενων, οι οποίοι τίθενται σε αργία (με ό,τι αυτό συνεπάγεται) μέχρι να
εκδικαστεί η υπόθεση!!
Πέρα από το πρωτόγνωρο γεγονός της κατάργησης του
τεκμηρίου της αθωότητας, έχουμε και τη δημιουργία περιβάλλοντος εκφοβισμού και τρομοκρατίας στις σχολικές μονάδες και στην εκπαίδευση γενικότερα.
Διεκδικούμε:
◗ Την κατάργηση του Ν. 4093/2012 (Μεσοπρόθεσμο)
◗ Το Υπουργείο παιδείας να αποσύρει άμεσα τη συγκεκριμένη απαράδεκτη και επικίνδυνη για τη Δημοκρατία,
εγκύκλιό του, με την οποία επί της ουσίας, επιβάλλεται
πειθαρχική ποινή πριν την εκδίκαση και την οριστική
καταδίκη του εκπαιδευτικού.

Γ. Οικονομικά
α) Δαπάνες για την Παιδεία
Οι σκληρές πολιτικές των περικοπών που ακολουθούνται
την τελευταία τριετία από τις μνημονιακές κυβερνήσεις έχουν
πλήξει βαρύτατα τα κοινωνικά αγαθά της παιδείας και της υγείας. Στο χώρο της παιδείας, το αίτημα για αύξηση των δαπανών στο ύψος του 5% επί του Α.Ε.Π., ως πρώτο βήμα προσέγγισης του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου, ιεραρχείται ως πρώτο στις διεκδικήσεις μας. Κι αυτό γιατί πιστεύουμε ότι οι δαπάνες που διατίθενται από τον προϋπολογισμό για την Παιδεία
έχουν άμεση σχέση με τις στοχεύσεις και τις προτεραιότητες
της κυβέρνησης σχετικά με την την ποιότητά της.
Η αύξηση των δαπανών για την Παιδεία θα διασφάλιζε
σύγχρονες υποδομές, εκσυγχρονισμό αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων, καθώς και προγραμμάτων σπουδών, καινοτόμα προγράμματα και στήριξη της έρευνας, υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικούς και προπάντων στήριξη της Δημόσιας Δωρεάν παρεχόμενης Εκπαίδευσης ως ανταπόδοση της φορολόγησης του Έλληνα πολίτη, καθιστώντας τη χώρα μας κέντρο
εκπαίδευσης της ευρύτερης περιοχής.
Σήμερα η συνεχιζόμενη μείωση των δαπανών για την Παιδεία συνεπάγεται τη συρρίκνωση των Πολιτικών Αντισταθμιστικής Αγωγής (Ολοήμερο Σχολείο, Τάξεις Υποδοχής, Τμήματα Ένταξης, Ενισχυτική Διδασκαλία, αναλογία μαθητών ανά
εκπαιδευτικό κ.λ.π.) και γενικότερα της ποιότητας της εκπαίδευσης.
Με τον προϋπολογισμό του 2013 η κυβέρνηση μείωσε ακόμη περισσότερο τις δαπάνες για την Παιδεία, στο 2,15% του
Α.Ε.Π.
Έτσι και φέτος, για άλλη μια χρονιά, οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών προβλέπεται να είναι μηδενικοί και οι προσλήψεις αναπληρωτών συρρικνωμένες στα κατώτατα όρια της των
τελευταίων 40 χρόνων, οδηγώντας στην ανεργία χιλιάδες συναδέλφους μας.

Οι δαπάνες για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων εξακολουθούν να είναι ανύπαρκτες.
Το πρόγραμμα σχολικής στέγης για μια άλλη χρονιά παραμένει παγωμένο μιας και δεν προβλέπεται ούτε 1 Ευρώ από
τον κρατικό προϋπολογισμό.
Περισσότεροι από 60.000 μαθητές προσχολικής ηλικίας
θα παραμείνουν εκτός του δημόσιου νηπιαγωγείου.
Χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια δεν μπορούν να ικανοποιηθούν μια σειρά από αιτήματα που συντελούν στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης.
Διεκδικούμε:
◗ Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ,
◗ Ορθολογική κατανομή των κοινοτικών πόρων ιδιαίτερα
για θεσμούς που αφορούν στην Π.Ε., τη σημασία και την
αξία της οποίας όλοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται.
◗ Κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών των σχολείων.
◗ Αναβάθμιση των θεσμών αντισταθμιστικής αγωγής.
β) Οικονομικά Εκπαιδευτικών
Οι ρυθμίσεις του Νόμου 4024/11 (νέο μισθολόγιο – φτωχολόγιο) έχουν φέρει τους εκπαιδευτικούς σε απόλυτη απόγνωση, μετατρέποντας τους μισθούς της σε προνοιακό επίδομα, στερώντας τους τη δυνατότητα να ζουν αξιοπρεπώς.
Το πρόβλημα είναι ακόμη εντονότερο στους νέους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εκτός από τους μισθούς φτώχειας των
645€ έχουν να αντιμετωπίσουν και τις μετακινήσεις σε όλη
την Ελλάδα.
Το νέο βαθμολόγιο με τις διαρκείς αξιολογήσεις, τις αυθαίρετες και αντιεπιστημονικές ποσοστώσεις εκτός από το
αυταρχικό πλαίσιο που δημιουργεί έχει ως στόχο και την περαιτέρω οικονομική καθίζηση των εκπαιδευτικών:
Διεκδικούμε:
◗ Μισθούς αξιοπρεπούς διαβίωσης για τον εκπαιδευτικό.
◗ Άμεση και ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών στα εισαγωγικά κλιμάκια.
◗ Απόσυρση όλων των μνημονιακών περικοπών.
◗ Αφορολόγητο στα 12.000€.
◗ Κατάργηση του Νόμου 4024/2011

Δ. Ωράριο εκπαιδευτικών
Οι μνημονιακές πολιτικές λιτότητας και συρρίκνωσης των
διαθέσιμων πόρων για την εκπαίδευση, αναζητούν διαρκώς τη
δυνατότητα νέων περικοπών, αδιαφορώντας για την ποιότητα
της εκπαίδευσης.
Η επικαιροποίηση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος
που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή προβλέπει τη μείωση του αριθμού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την επόμενη σχολική χρονιά μέσω της αύξησης του διδακτικού ω-
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ραρίου των εκπαιδευτικών. Το ωράριο των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας είναι υψηλότερο
από τον μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α. (2125 διδακτικές ώρες την εβδομάδα και 30 εργασιακής απασχόλησης) και δε συντρέχει κανένας παιδαγωγικός λόγος αλλαγής του.
Απαιτούμε:
◗ Καμία αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών
◗ Όχι στην οικονομική προσέγγιση των δεικτών της εκπαίδευσης σε βάρος της ποιοτικής.

Ε. Προσχολική Αγωγή
Η προσχολική αγωγή όμηρος μιας πολιτικής χρόνων, συνεχίζει να απαξιώνεται με την ολοκληρωτική έλλειψη προγραμματισμού αλλά και δράσης από την πλευρά του Υπουργείου.
Η προσχολική αγωγή αποτελεί το θεμέλιο λίθο του εκπαιδευτικού συστήματος με τα πρώτα χρόνια στο σχολείο να καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την πορεία και την εξέλιξη των
μαθητών. Η εκπαιδευτική πολιτική και ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αν φιλοδοξούν να φέρουν αλλαγές και να εξυγιάνουν
το πραγματικά «άρρωστο» εκπαιδευτικό μας σύστημα, πρέπει
να ξεκινούν με την οργάνωση στη βάση. Απαιτείται λοιπόν
στόχευση, προγραμματισμός και θεσμικές ρυθμίσεις για την
ουσιαστική οργάνωση και συγκρότηση του νηπιαγωγείου. Το
νηπιαγωγείο που οραματίζεται ο κλάδος των εκπαιδευτικών,
μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
Οι νηπιαγωγοί καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με:
◗ Χώρους ακατάλληλους, που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών και στις ανάγκες εκπαιδευτικών και μαθητών.
◗ Έλλειψη οικονομικών πόρων για την κάλυψη ακόμη και των
στοιχειωδών λειτουργικών αναγκών.
◗ Μεγάλο αριθμό παιδιών ανά τμήμα, χωρίς να υπολογίζονται
τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας.
◗ Η ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία της σχολικής
μονάδας γίνεται από την προϊσταμένη νηπιαγωγό χωρίς μείωση του διδακτικού ωραρίου όπως γίνεται στους διευθυντές
των σχολείων.
Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη
φάση της διαδρομής του. Η προσχολική αγωγή, σύμφωνα με
όλες τις έρευνες, είναι καθοριστική για τη μετέπειτα μορφωτική πορεία του παιδιού. Γι’ αυτό και επιμένουμε στη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Η υποχρεωτικότητα αυτή σε
συνδυασμό με την αναβάθμιση και του κοινωνικού ρόλου του
νηπιαγωγείου, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά,
αποφασιστικά το οξύτατο και δυσεπίλυτο πρόβλημα των εργαζομένων γονέων, ενώ ταυτόχρονα, με την εκπόνηση νέων
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προγραμμάτων, θα καταστεί δυνατή η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Διεκδικούμε:
◗ Ενιαίο δεκατετράχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό
– Γυμνάσιο – Λύκειο.
◗ Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών, στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και
επιτέλους πλήρη εφαρμογή των διατάξεων για την υποχρεωτική φοίτηση, έστω, και του ενός έτους.
◗ Εξειδίκευση του ωραρίου των νηπιαγωγών μετά τη θεσμοθέτησή του με το Ν4115/2013, λαμβανομένων υπόψη
των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν.
◗ Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής αγωγής και όπου υπάρχει η δυνατότητα να ιδρύονται πολυδύναμες μονάδες νηπιαγωγείων.
◗ Οι Διευθύντριες των Νηπιαγωγείων να επιλέγονται με
τα ίδια κριτήρια που επιλέγονται και οι Διευθυντές των
Δημοτικών Σχολείων.
◗ Τα ολοήμερα Νηπιαγωγεία να λειτουργούν μέσα από τις
κατάλληλες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, με
το κατάλληλο βοηθητικό προσωπικό και με μειωμένο αριθμό νηπίων, δηλαδή από τα 25 που προβλέπεται σήμερα στα 15.
◗ Διαρκή επιμόρφωση των Νηπιαγωγών.
◗ Ειδική μέριμνα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους στα Νηπιαγωγεία.
◗ Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και το διορισμό των απαιτούμενων Νηπιαγωγών.
◗ Όχι στην «αποκέντρωση» του Νηπιαγωγείου σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς εκπαίδευσης.

ΣΤ. Ειδική Αγωγή
Τα ειδικά σχολεία, στα οποία φοιτούν παιδιά με ειδικές
ανάγκες, τα τελευταία χρόνια αντί να αναβαθμιστούν, λόγω των
κυβερνητικών πολιτικών και των μνημονίων οδηγούνται σε
λουκέτο. Δυστυχώς η ευαισθησία της πολιτικής ηγεσίας και
άλλων πολιτειακών παραγόντων αρχίζει και τελειώνει στους
λόγους που εκφωνούνται στα σχολεία αυτά κατά την ημέρα
του αγιασμού και την μέρα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Παράλληλα οι απόφοιτοι των Π.Τ.Ε.Α βρίσκονται σε αδιέξοδο. Με ευθύνη της πολιτείας, θεωρούνται ικανοί να εργάζονται μόνο για αναπληρωτές ενώ καλύπτουν, εδώ και χρόνια, θέσεις μόνιμου προσωπικού. Η εξαγγελία διαγωνισμού
ΑΣΕΠ για την ειδική αγωγή κάθε φορά μένει μόνο στα
χαρτιά και στις εξαγγελίες των Υπουργών, ενώ η θέση του
Διευθυντή Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο, ακόμη και σήμερα, παραμένει κενή!!
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Διεκδικούμε:
◗ Να λήξει η ομηρία των συναδέλφων αναπληρωτών.
◗ Να γίνει τώρα διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τους αποφοίτους
των Π.Τ.Ε.Α.
◗ Να ισχύσει στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής το
ίδιο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για όλους τους αναπληρωτές της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
◗ Να αλλάξει τώρα η καταστροφική διάταξη του Ν.3699/2008
όπου οι διδακτορικοί/μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών προηγούνται του βασικού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγής
και της προϋπηρεσίας.
◗ Άμεση πρόσληψη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού
προσωπικού σε όλες τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε
◗ Αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών των προβλέψεων του άρ. 39 του Ν. 4115/2013, με την εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου που θα αξιοποιεί την εμπειρία των
ΚΕΔΔΥ και θα εμπλέκει όλες τις ειδικότητες ΕΕΠ στην υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο.
◗ Ισότιμη αντιμετώπιση σε όλα τα θέματα όλων των εργαζομένων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και ιδιαίτερα όσον αφορά την υπηρεσιακή εξέλιξη, την δυνατότητα κατάληψης θέσεων ευθύνης.
◗ Επιμόρφωση, εισαγωγική και δια βίου σε θέματα και μεθόδους ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό.
◗ Λήψη μέτρων για την μεταφορά των μαθητών στα ειδικά
σχολεία.

Ζ. Υγειονομική Περίθαλψη
Η κυβέρνηση υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της απέναντι
στην Τρόικα σαρώνει το κοινωνικό κράτος, καταργεί την αυτονόητη υποχρέωσή της για παροχή δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης στους εργαζόμενους.
Η απόφαση για ενοποίηση των ασφαλιστικών οργανισμών
που παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους εργαζόμενους (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ) έδωσε τη χαριστική βολή και στις τελευταίες δυνατότητες που υπήρχαν για αξιοπρεπή αντιμετώπιση των εργαζόμενων που αντιμετωπίζουν
προβλήματα υγείας.
Αποδεικνύεται και στην πράξη πια ότι ο μικρός αριθμός
των γιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ δεν
μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει τα εκατομμύρια ασφαλισμένων του Οργανισμού.
Οι διακηρύξεις της κυβέρνησης ότι η ενοποίηση των ασφαλιστικών οργανισμών θα βελτίωνε την κατάσταση όχι μόνο δεν ευσταθούν αλλά οδήγησαν στο αντίθετο προσθέτοντας προβλήματα στην ήδη ανεπαρκή περίθαλψη σε τομείς
της υγείας όπως η οδοντιατρική. Το σύστημα αυτό έχει φέρει
σε απόγνωση τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα εκείνους που
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και βρίσκουν πια άλλη διέξοδο περίθαλψής τους.

Η κατάσταση αυτή αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις αν συνυπολογιστεί και η βάρβαρη χωρίς προηγούμενο επίθεση στις
αποδοχές μας. τη στιγμή μάλιστα που καταβάλλουμε ανελλιπώς τις εισφορές μας χωρίς κανένα αντίκρισμα. Δεν μπορεί να
υπάρξει κοινωνία πολιτισμένη, όταν οι πολίτες της στερούνται
το βασικό αυτό αγαθό της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Διεκδικούμε:
◗ Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους
◗ Κατάργηση της «συμμετοχής» των εργαζομένων για εξετάσεις και φάρμακα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη:
◗ Το σύνολο των θεμάτων που παραπάνω περιγράφονται αλλά και το ζοφερό τοπίο που διαμορφώνεται στο χώρο της
παιδείας μετά και τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις της
κυβέρνησης που προβλέπουν υποχρεωτικές μεταθέσεις
εκπαιδευτικών και μηδενικούς διορισμούς.
◗ Τους χιλιάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς που είναι τα
πρώτα θύματα της ανεργίας στο χώρο της εκπαίδευσης και
που τους ακολουθούν οι χιλιάδες συνάδελφοι μας αναπληρωτές που δεν θα δουλέψουν τον επόμενο Σεπτέμβρη.
◗ Τη διαφαινόμενη πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να θεσμοθετήσει μια ασφυκτική αξιολόγηση που θα τιμωρεί
τους εκπαιδευτικούς και θα κατηγοριοποιεί τα σχολεία.
◗ Την εφαρμογή του νέου πειθαρχικού δικαίου, που επικρέμεται πάνω από τα κεφάλια όλων μας ως «δαμόκλειος σπάθη».
◗ Την ανάγκη για μια δυναμική απάντηση από το σύνολο
της εκπαιδευτικής κοινότητας στην επίθεση που δεχόμαστε.
◗ Την κατάσταση πολιτικής επιστράτευσης στην οποία βρίσκονται αυτή την περίοδο οι συνάδελφοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Προτείνει:
◗ Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις του Μαΐου και του Ιουνίου να αναδειχθούν τα θέματα που ταλανίζουν τον κλάδο και
διαλύουν την εκπαίδευση, στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας πρότασης στην 82η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε., για κοινό απεργιακό αγώνα του συνόλου των εκπαιδευτικών, από
τον Σεπτέμβρη του 2013, με τα χαρακτηριστικά της ενότητας των κλάδων, της έντασης και της διάρκειας με
οποιαδήποτε μορφή επιλεγεί από τις Γ.Σ.
◗ Η πρόταση αυτή να μεταφερθεί, ως απόφαση της Δ.Ο.Ε.
και στο συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε. που ακολουθεί.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
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E ΚΘΕΣη Π ΕΠρΑΓΜΕΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
για τη συνδικαλιστική χρονιά 2012-2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε., που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 24ης Ιουνίου 2011, παρουσιάζει, σύμφωνα με το καταστατικό της Δ.Ο.Ε., την έκθεση πεπραγμένων για τον δεύτερο χρόνο της θητείας του (2012-2013),
προκειμένου αυτή να συζητηθεί στις Γενικές Συνελεύσεις
των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η σύνθεση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για τη συνδικαλιστική
περίοδο 2012-2013 είναι: Πρόεδρος: Μαντάς Κομνηνός,
Αντιπρόεδρος: Κόκκινος Χαράλαμπος, Γενικός Γραμματέας: Πετράκης Σταύρος, Ειδικός Γραμματέας – Υπεύθυνος
Τύπου: Φασφαλής Νίκος, Οργανωτικός Γραμματέας: Γκούμας Θανάσης, Ταμίας: Οικονόμου Τριαντάφυλλος, Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Ανδρουλάκης Μάνος Μέλη: Κικινής Θανάσης, Αναγνωσταράς Γιάννης, Νικολάρας Λάμπρος, Δριμάλα Θεοδώρα.

Η δράση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για τη
συνδικαλιστική χρονιά 2012-2013:
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αυτή τη συνδικαλιστική χρονιά πορεύτηκε λαμβάνοντας πάντα υπόψη του τις αποφάσεις των
Γενικών Συνελεύσεων του Κλάδου, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, αλλά και
την κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται με:
◗ το γεγονός ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να βιώνουν καταστάσεις οικονομικής
εξαθλίωσης, βλέποντας τις αποδοχές τους να εξανεμίζονται και ταυτόχρονα νέοι φόροι και χαράτσια να απειλούν
την προσωπική και οικογενειακή τους επιβίωση.
◗ το γεγονός ότι οι στρατιές των ανέργων αυξάνονται επικίνδυνα, με τη νέα γενιά να είναι καταδικασμένη στη φτώχεια και την εξαθλίωση και να αναζητά διέξοδο με τη φυγή στο εξωτερικό.
◗ το γεγονός ότι ο Έλληνας εκπαιδευτικός, για πολλά χρόνια ο χειρότερα αμειβόμενος δημόσιος υπάλληλος, έχει υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο. Ο μισθός των 630€
του νέου εκπαιδευτικού μόνο ως προνοιακό επίδομα
μπορεί να χαρακτηριστεί και όχι ως αποδοχές για αξιοπρεπή διαβίωση. Καθώς μάλιστα είναι υποχρεωμένος για
πολλά χρόνια να εργαστεί εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, είναι καταδικασμένος στην απόλυτη εξαθλίωση.
◗ το γεγονός ότι η εκπαίδευση στην πατρίδα μας είναι το
μεγάλο θύμα των μνημονιακών πολιτικών βιώνοντας μια
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πρωτοφανή περίοδο όπου ακόμη και «αυτονόητες ανάγκες» έχουν μπει στη μέγγενη των περικοπών (χωρίς θέρμανση στην καρδιά του χειμώνα, εκπαιδευτικοί που είναι
αναγκασμένοι να αγοράζουν ακόμη και τις κιμωλίες), ενώ
ταυτόχρονα δεκάδες τιμωρητικές διατάξεις κάνουν ακόμη δυσκολότερη τη ζωή των εκπαιδευτικών (αξιολόγηση,
νέες πειθαρχικές διατάξεις που οδηγούν σε διαθεσιμότητα, αργία και απολύσεις, περιορισμένες μεταθέσεις και
αποσπάσεις, αναστολή των μισθολογικών και βαθμολογικών προαγωγών, συνέχιση της επιστημονικής υποβάθμισης, απουσία ουσιαστικής και οργανωμένης επιμόρφωσης κ.ά.).
◗ το γεγονός ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης και της Τρόικας (ΔΝΤ, Ε.Ε., Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) είναι σκληρές, άδικες και αντικοινωνικές. Την κρίση δεν πληρώνουν
οι έχοντες και κατέχοντες, αλλά για μια ακόμη φορά οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα της πατρίδας μας.
◗ τη δραματική κατάσταση στην οποία έχουν οδηγηθεί τα
ταμεία των εργαζομένων στο δημόσιο εξαιτίας της χρόνιας καταλήστευσης των αποθεματικών τους από το κράτος, τη χρησιμοποίηση των αποθεματικών τους για κάλυψη εισοδηματικών πολιτικών χωρίς την ανάλογη ενίσχυση, αλλά και της εμπλοκής τους σε χρηματιστηριακές συναλλαγές με τα δομημένα ομόλογα.
◗ τη μείωση των δαπανών για την Παιδεία σε ποσοστό, για
άλλη μια χρονιά, κάτω από το 3% του ΑΕΠ (2,25%), με αποτέλεσμα την υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, που αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμη και στις
στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων.
◗ τη δραματική κατάσταση στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι στην
ουσία δεν έχουν ασφάλιση, και στην πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία, έχουν ένα ακόμη αβάσταχτο βραχνά να
σφίγγει περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό τους.
◗ τις σαρωτικές αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση.
Προχώρησε σε αγωνιστικές δράσεις ανάδειξης όλων
των προβλημάτων της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.
Παρά την ανέχεια στην οποία έχουν καταδικαστεί από τις
μνημονιακές πολιτικές, οι εκπαιδευτικοί, η ΔΟΕ προσπάθησε να είναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων όλων των εργαζόμενων για ένα καλύτερο αύριο.

ΟΚΤΩΒρΙΟΣ-ΝΟΕΜΒρΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒρΙΟΣ2012
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18.7.2012

22.8.2012

Α΄: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συνάντηση με Υπουργό και Υφυπουργό Παιδείας (θέματα: Οικονομικά εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών, Υγειονομική περίθαλψη, Αξιολόγηση, Ειδική Αγωγή, Προσχολική Αγωγή – Επιμόρφωση – Μετεκπαίδευση, Αναπληρωτές, Σχολικά
βιβλία, υποσιτισμός μαθητών, ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού)
Επιστολή Δ.Ο.Ε. για πραγματοποίηση συνάντησης με Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ανεξάρτητους Έλληνες, Δημοκρατική Αριστερά, ΚΚΕ

νελεύσεις συλλόγων για παραπέρα πορεία
19.9.2012

Συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνο Καμμένο

26.9.2012

24ωρη απεργία

2.10.2012

Ανακοίνωση – κάλεσμα στους συναδέλφους
για τη μη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για την Αξιολόγηση

4.10.2012

Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο
Εργασίας

8.10.2012

Συλλαλητήριο ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στο Σύνταγμα
και σε άλλες πόλεις της χώρας ενάντια στις
πολιτικές των μνημονίων
Στάση εργασίας – Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για την επίσκεψη τις Γερμανίδας Καγκελαρίου Άνγκελας Μέρκελ

28.8.2012

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ
κ. Φώτη Κουβέλη

28.8.2012

Κάλεσμα στην ΑΔΕΔΥ για στήριξη της απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η
Δ.Ο.Ε. για τις 12 Σεπτέμβρη

9.10.2012

30.8.2012

Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα του
ΚΚΕ κ. Αλέκα Παπαρήγα

8.9.2012

Σύσκεψη στελεχών (Δ.Σ. Συλλόγων και αιρετών) συλλόγων Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

9-23.10.2012 Πραγματοποίηση περιφερειακών συσκέψεων στελεχών σε Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Πελοπόννησο, Κρήτη

8.9.2012

Πανεργατικό – Πανυπαλληλικό συλλαλητήριο (ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) στη Θεσσαλονίκη

10.9.2012

Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας
Παρέμβαση – επίλυση του ζητήματος της μετακίνησης εκπαιδευτικών σε άλλο ΠΥΣΠΕ χωρίς
αίτησή τους

10.9.2012

Συνάντηση Δ.Ο.Ε. με τον Πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα

11.9.2012

Ανοιχτή επιστολή στους γονείς των μαθητών

11.9.2012

Κοινή συνέντευξη τύπου ΔΟΕ-ΟΛΜΕ για
την έναρξη τις σχολικής χρονιάς

12.9.2012

24ωρη απεργία Δ.Ο.Ε. για την οικονομική
εξαθλίωση των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των νέων

12.9.2012

Στάση εργασίας ΑΔΕΔΥ για στήριξη της απεργίας της Δ.Ο.Ε.
24ωρη απεργία ΟΙΕΛΕ στα πλαίσια της δημιουργίας πανεκπαιδευτικού μετώπου

12.9.2012
13.9.2012

13.9.2012

Κάλεσμα στην ΑΔΕΔΥ για κήρυξη αγώνα
διάρκειας κατά το διάστημα της ψήφισης
των οικονομικών μέτρων από τη Βουλή των
Ελλήνων
Ανάληψη πρωτοβουλιών Δ.Ο.Ε. για το συντονισμό αγωνιστικών δράσεων από
ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ. Ανάδειξη οικονομικών προβλημάτων σχολικών επιτροπών, Γενικές Συ-

18.10.2012

24ωρη απεργία

19.10.2012

Παννατική στάση εργασίας για τη συμμετοχή στην κινητοποίηση της ΑΣΓΜΕ για τη μεταφορά των μαθητών των σχολείων

30.10.2012

Παναττική στάση εργασίας – συλλαλητήριο
στο Υ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α. για θέματα νηπιαγωγείου

30.10.2012

Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας (θέματα: Συγχωνεύσεις, ωράριο Νηπιαγωγών, Εγκύκλιος για τα Ολοήμερα, Ειδική Αγωγή, Κενά στα
σχολεία, Οργανικότητα Νηπιαγωγείων, επίδομα
θέσης ευθύνης αναπληρωτών)

31.10.2012

Συλλαλητήριο ΑΔΕΔΥ στα Προπύλαια (ημέρα κινητοποίησης ΔΟΕ-ΟΛΜΕ)

1.11.2012

Παναττική στάση εργασίας για την κατάσταση στο χώρο της Υγείας

2.11.2012

Στάση εργασίας για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων – Συλλαλητήριο στο Υ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α

6 & 7.11.2012 48ωρη απεργία
11.11.2012

Συλλαλητήριο ΑΔΕΔΥ στο Σύνταγμα για την
ψήφιση του προϋπολογισμού

13.11.2012

Στάση εργασίας για της απολύσεις στο Δημόσιο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

14.11.2012

Στάση εργασίας – Συλλαλητήρια στα πλαίσια
της Πανευρωπαϊκής κινητοποίησης συνδικάτων
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14.11.2012

Κλιμάκιο της Δ.Ο.Ε. πηγαίνει στη Λευκάδα
και επιβάλλει το σταμάτημα κάθε δίωξης
συναδέλφου και την επιστροφή της νηπιαγωγού στο σχολείο της

13.2.2013

Επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Αξιολόγηση – χειραγώγηση ή Αξιολόγηση – εργαλείο ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» στο Ηράκλειο Κρήτης

20.11.2012

Συνάντηση Δ.Ο.Ε. με τον Υπουργό Παιδείας
για την αξιολόγηση. Καμιά συζήτηση όσο
συνδέεται η αξιολόγηση με το βαθμό και το
μισθό.

20.2.2013

24ωρη απεργία. Απεργιακές συγκεντρώσεις
σε όλη τη χώρα

25.2.2013

Σύσκεψη Δ.Ο.Ε. με αιρετούς ΠΥΣΠΕΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ

11.12.2012

Στάση εργασίας για την Ειδική Αγωγή

27.2.2013

13.12.2012

Συνάντηση αντιπροσωπείας της Δ.Ο.Ε. και
εκπροσώπων των εργαζόμενων στην Ειδική
Αγωγή με τον Ειδικό Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ

Κοινή συνάντηση Δ.Ο.Ε. – Ο.Λ.Μ.Ε. ενάντια
στα σχέδια για αξιολόγηση και πειθαρχικό
δίκαιο

2.3.2013

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα

19.12.2012

24ωρη απεργία

12.3.2013

22.11.2012

Στάση εργασίας – Συγκέντρωση και πορεία
σε Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
για απολύσεις

30.11.2012

Στάση εργασίας – Συλλαλητήριο για απολύσεις

Επιστημονική εκδήλωση στην Πάτρα με θέμα: «Αξιολόγηση, πειθαρχικό δίκαιο και αυτοδίκαιη αργία των εκπαιδευτικών Π.Ε., με
βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο (για τους
εκπαιδευτικούς Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων)

2.4.2013

Επιστημονική εκδήλωση στα Γιάννενα με θέμα: «Αξιολόγηση, πειθαρχικό δίκαιο και αυτοδίκαιη αργία των εκπαιδευτικών Π.Ε., με
βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο (για τους
εκπαιδευτικούς Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
– Ιονίων Νήσων)

4.3.2013

Συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία του
ΚΚΕ κ. Αλέκα Παπαρήγα 10.4.2013 Τρίωρη στάση εργασίας – Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης

16.4.2013

Τρίωρη στάση εργασίας – Συγκέντρωση στο
Υπουργείο Παιδείας

16.4.2013

Συνάντηση Δ.Ο.Ε. με τον Υφυπουργό Παιδείας για τις οργανικές θέσεις και την εγκύκλιο του Υπουργείου

19.4.2013

Τρίωρη στάση εργασίας για την Ειδική Αγωγή. Συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας

29.4.2013

Επιστημονική εκδήλωση στην Καβάλα με θέμα: «Αξιολόγηση, πειθαρχικό δίκαιο και αυτοδίκαιη αργία των εκιαδευτικών Π.Ε., με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο (για τους εκπαιδευτικούς Αν. Μακεδονίας - Θράκης)

13.5.2013

Κοινή συνάντηση Δ.Ο.Ε. – Ο.Λ.Μ.Ε. για συντονισμό κινήσεων

14.5.2013

24ωρη απεργία.

15.5.2013

Επιστημονική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη
με θέμα: «Αξιολόγηση, πειθαρχικό δίκαιο και

Νοέμβρης– Διοργάνωση ημερίδων για ασφαλιστικά – συΔεκέμβρης νταξιοδοτικά σε Ναυπακτία, Μεσολόγγι, Ναύ2012
πλιο, Κατερίνη, Ελασσόνα
16.1.2013

Πρόταση εισήγηση της Δ.Ο.Ε. προς τις Γ.Σ.
των Συλλόγων για τη διαμόρφωση αγωνιστικής πρότασης του κλάδου για το επόμενο
διάστημα

19.1.2013

Συμμετοχή στην κινητοποίηση: Αθήνα – πόλη Αντιφασιστική σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, συνδικάτα, μετανάστες και ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών

28.1.2013

Τρίωρη στάση εργασίας στην Πελοπόννησο
για το σταμάτημα δίωξης εκπαιδευτικού της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

29.1.2013

Τρίωρη στάση εργασίας για τη σύλληψη εκπαιδευτικών στην Πιερία

29.1.2013

Στήριξη της παράστασης διαμαρτυρίας στο
Υπουργείο Παιδείας που διοργανώθηκε από
Συλλόγους Π.Ε. του Πειραιά για τις αναρρωτικές άδειες των αναπληρωτών

4.2.2013

Ολομέλεια των Προέδρων των Συλλόγων
της χώρας

5.2.2013

Αρνητική απάντηση στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλου για συνάντηση – συζήτηση του Π.Δ. για την Αξιολόγηση

12.2.2013
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αυτοδίκαιη αργία των εκπαιδευτικών Π.Ε., με
βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο (για τους
εκπαιδευτικούς Κεντρικής Μακεδονίας)
28.5.2013

Επιστημονική εκδήλωση στη Λάρισα με θέμα: «Αξιολόγηση, πειθαρχικό δίκαιο και αυτοδίκαιη αργία των εκπαιδευτικών Π.Ε., με
βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο (για τους
εκπαιδευτικούς της Θεσσαλίας)

Β΄: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ –
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
28.6.2012

Ανακοίνωση για τους Μεταπτυχιακούς τίτλους ειδικής αγωγής που αποκτώνται στο εξωτερικό, ιδιαίτερα σε Βουλγαρία (Σόφια) και
Ιταλία (Τορίνο)

29.6.2012

Καταγγελία της περικοπής εκπαιδευτικών αδειών

29.6.2012

Ανακοίνωση – καταγγελία των προσλήψεων
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε θέσεις δασκάλων στα ιδιωτικά σχολεία

φοφορίας για τους αντιπροέδρους τις ETUCE
28.8.2012

Συγκέντρωση στοιχείων για τα προβλήματα
χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών

6.9.2012

Ανακοίνωση – καταγγελία για την παρέμβαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής στο ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας

7.9.2012

Ανακοίνωση για την εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Λακωνίας

7.9.2012

Ανακοίνωση – στήριξη των αγωνιστικών
δράσεων εκπαιδευτικών και Συλλόγων Π.Ε.
ενάντια στη μετακίνηση συναδέλφων χωρίς
αίτησή τους σε άλλο ΠΥΣΠΕ. Παρουσία κλιμακίου τις Δ.Ο.Ε. στην κατάληψη της Α’ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας

11.9.2012

Ανακοίνωση για τη μη απόσπαση εκπαιδευτικών στους Νομούς της Θεσσαλίας

12.9.2012

Αλληλεγγύη – στήριξη του αγώνα των εργαζομένων της ΠΟΕ – ΟΤΑ

18.9.2012

Μήνυμα αλληλεγγύης στους απεργούς εκπαιδευτικούς στο Σικάγο των Η.Π.Α.

18.9.2012

Ανακοίνωση για τα κενά εκπαιδευτικών και
τις προσλήψεις αναπληρωτών

25.9.2012

Ανακοίνωση – στήριξη σε μέλη της Κίνησης
«Ενωμένοι ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική απειλή» που δέχθηκαν επίθεση τραμπούκων, στην Ξάνθη

27.9.2012

Ανακοίνωση για το μη διορισμό αναπληρωτών σε σχολεία ΕΑΕΠ

27.9.2012

Ανακοίνωση για την επαναλειτουργία του Ειδικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Σικιαριδείου Ιδρύματος Αμαρουσίου

30.6.2012

Ανακοίνωση για την περικοπή του επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών από ορισμένες περιοχές της χώρας

4.7.2012

Ανακοίνωση για την απόλυση καθηγητή από
Φροντιστήριο

13.7.2012

Ανακοίνωση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

23.7.2012

Ανακοίνωση για την επίθεση των ΜΑΤ στους
απεργούς της Ελληνικής Χαλυβουργίας

23.7.2012

Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας για το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

29.9.2012

31.7.2012

Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Αξιολόγησης των αποσπάσεων εκπαιδευτικών
στο εξωτερικό

Ανακοίνωση για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας αναπληρωτών μετά την 30η/6/2010

3.10.2012

Παρέμβαση – διαμαρτυρία για την κατάργηση της ελεύθερης εισόδου των εκπαιδευτικών σε Μουσεία – Αρχαιολογικούς χώρους

Καταγγελία του αποκλεισμού εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων από την επιμόρφωση β’ επιπέδου στις νέες τεχνολογίες

3.10.2012

Ανακοίνωση για τα κενά στην παράλληλη
στήριξη

13.8.2012

Ανακοίνωση για τα λειτουργικά έξοδα των
σχολείων

5.10.2012

Ανακοίνωση για τα επεισόδια της πλατείας
Γαρδένιας στου Ζωγράφου

13.8.2012

Ανακοίνωση για το μηδενικό διορισμό εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση

9.10.2012

13.8.2012

Ανακοίνωση για την πώληση της Αγροτικής
Τράπεζας

Ανακοίνωση για τη μη έκδοση αποτελεσμάτων πιστοποίησης β’ επιπέδου στις Νέες Τεχνολογίες

12.10.2012

13.8.2012

Πρόταση για τροποποίηση του τρόπου ψη-

Ανακοίνωση για την παραβίαση εργασιακών
δικαιωμάτων στο 2ο Δημοτικό Παιανίας

8.8.2012

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΒηΜΑ
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12.10.2012

15.10.2012

νουαρίου – Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση για την παράταση συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση

12.12.2012

Ανακοίνωση για την προσπάθεια κατάργησης και απαξίωσης του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Ανακοίνωση – στήριξη κινητοποιήσεων στη
Γ’ Αθήνας ενάντια στις συμπτύξεις τμημάτων
και τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών

12.12.2012

Ανακοίνωση – καταγγελία για τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς ιδιωτικής εκπαίδευσης
να καταλάβουν θέσεις Σχολικών Συμβούλων
στο δημόσιο

13.12.2012

Ανακοίνωση – καταγγελία αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό από το «παράθυρο»

13.12.2012

Συνάντηση Δ.Ο.Ε. – Ο.Λ.Μ.Ε. –
Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., συλλόγων εργαζομένων
στην Ειδική Αγωγή και εκπροσώπων φορέων
και γονέων με τον Ειδικό Γραμματέα του
Υπουργείου Παιδείας για θέματα Ειδικής
Αγωγής και το άρθρο 39 του σχεδίου νόμου

24.10.2012

Ανακοίνωση για την απόσυρση της εγκυκλίου για την πρόωρη αποχώρηση νηπίων από
τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία

24.10.2012

Ανακοίνωση – διαμαρτυρία για τη σύλληψη
μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου Β. Χαλκιδικής

31.10.2012

Ανακοίνωση – κάλεσμα για αγώνα για να μην
περάσουν τα οικονομικά μέτρα

12.11.2012

Ανακοίνωση για την παρέμβαση εξωθεσμικών στοιχείων τις σχολικές γιορτές σχολείων της Λευκάδας

12.11.2012

Ανακοίνωση κατά της αξιολόγησης των πειραματικών σχολείων

19.12.2012

Καταγγελία για τις λειτουργικές δαπάνες των
σχολείων

17.11.2012

Ανακοίνωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου

20.12.2012

27.11.2012

Ανακοίνωση ETUCE για τις διώξεις συνδικαλιστών στη Θεσσαλονίκη

30.11.2012

Ανακοίνωση για την κατάργηση του τεκμηρίου αθωότητας και τη λίστα προγραφών εκπαιδευτικών. Κάλεσμα στα στελέχη εκπαίδευσης για μη αποστολή στοιχείων

Παρουσία του Προέδρου της Δ.Ο.Ε. στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής για το σχέδιο νόμου : «Οργάνωση και
Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμάτων
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

11.1.2013

Αίτημα στην Ένωση Επαγγελματιών Λογιστών για ορισμό Ελεγκτή – Λογιστή για τον
έλεγχο των βιβλίων και των στοιχείων της
Δ.Ο.Ε.

15.1.2013

Ανακοίνωση – καταγγελία για τις άδειες των
αναπληρωτών

16.1.2013

Ανακοίνωση για την έκδοση πιστοποιητικού
υγείας από τους εκπαιδευτικούς του Ολοήμερου

5.12.2012

Ανακοίνωση για την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε ΑΕΙ-ΤΕΙ για τη μείωση
ωραρίου

5.12.2012

Ανακοίνωση για άμεση παύση κάθε δίωξης
των συνδικαλιστών στη Θεσσαλονίκη

5.12.2012

Ανακοίνωση για την παύση δίωξης συναδέλφου στην Ηλεία

7.12.2012

Ανακοίνωση για την άμεση απόσυρση του
Άρθρου 39 για την Ειδική Αγωγή

16.1.2013

Αίτημα για επαναλειτουργία της επιτροπής
μεταθέσεων – αποσπάσεων

11.12.2012

Ανάληψη πρωτοβουλίας από τη Δ.Ο.Ε. για τη
στήριξη μαθητών σχολείων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υποσιτισμού. Διάθεση ποσού 60.000 ευρώ (30.000 από το ταμείο τις
Δ.Ο.Ε. και 30.000 από την ΠΟΕΔ) για το κολατσιό μαθητών το χρονικό διάστημα Ια-

22.1.2013

Παρεμβάσεις για τη μη χορήγηση του επιδόματος θέσης ευθύνης των αναπληρωτών

24.1.2013

Συμβολική πρωτοβουλία Δ.Ο.Ε. και Π.Ο.Ε.Δ.
για τη στήριξη μαθητών που αντιμετωπίζουν
προβλήματα υποσιτισμού. Διάθεση από τα
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ταμεία των Ομοσπονδιών ποσού 60.000 ευρώ για το πρωινό όλων των μαθητών 7 σχολείων της χώρας
24.1.2013

Παρέμβαση για την ανάκληση της απόφασης
κατάργησης της ελεύθερης εισόδου των εκπαιδευτικών σε Αρχαιολογικούς χώρους και
Μουσεία

4.3.2013

Ανακοίνωση – απάντηση σε δημοσιεύματα
εφημερίδας (Αυγή)

20.3.2013

Ανακοίνωση – κάλεσμα για τη μη συμμετοχή Διευθυντών στα σεμινάρια για την αξιολόγηση

21.3.2013

Ανακοίνωση – καταγγελία για την απρόκλητη επίθεση σε δασκάλα από γονείς μαθητή

29.3.2013

Αποστολή προσωρινής ημερήσιας διάταξης
της 82ης Γ.Σ. αντιπροσώπων Δ.Ο.Ε.

24.1.2013

Συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και καταδίκη της απόφασης για την επίταξή τους

29.1.2013

Καταγγελία της παραπομπής του Συμβουλίου Διευθυντών Π.Ε. Καρδίτσας σε δίκη –
Απαίτηση για κατάργηση του Ν.4093/2012

29.3.2013

Ανακοίνωση για το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ

4.4.2013

Ανακοίνωση για την κατάργηση των οργανικών θέσεων (εγκύκλιος 44506/Δ.Υ. του
Υπουργείου)

Ανακοίνωση για την καταδικαστική απόφαση
εις βάρος μελών της 27ης Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Γλυφάδας

4.4.2013

Ανακοίνωση για ποινικές διώξεις εκπαιδευτικών στη Σάμο

5.4.2013

Καταγραφή ελλείψεων προσωπικού ΣΜΕΑ

5.4.2013

Αλληλεγγύη σε αγωνιζόμενους Τούρκους εκπαιδευτικούς

18.2.2013

19.2.2013

Ανακοίνωση για δημοσιεύματα τύπου για την
επικείμενη αύξηση του ωραρίου εκπαιδευτικών Π.Ε.

21.2.2013

Ανακοίνωση κατά των παρεμβάσεων της
Χρυσής Αυγής στα σχολεία

8.4.2013

Ανακοίνωση για το εργασιακό ωράριο των
εκπαιδευτικών Π.Ε.

28.2.2013

Παρέμβαση για συνέχιση προγραμμάτων εξομοίωσης πτυχίων

9.4.2013

Ανακοίνωση για ρουσφετολογικές διατάξεις
στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών

28.2.2013

Αίτημα στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων πλην Χρυσής Αυγής σχετικά με αξιολόγηση και τις νέες πειθαρχικές διατάξεις

15.4.2013

Ανακοίνωση για την παρουσία ελεγκτών στα
σχολεία

15.4.2013

Ανακοίνωση για την αναζήτηση στοιχείων για
εκπαιδευτικούς που διώκονται ποινικά

18.4.2013

Ανακοίνωση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στην Ιδιωτική Εκπαίδευση

19.4.2013

Ανακοίνωση για τα κενά εκπαιδευτικών στην
Ειδική Αγωγή

24.4.2013

Ανακοίνωση για την παραπομπή του συναδέλφου Γκουλιώνη στο πειθαρχικό

11.5.2013

Καταδίκη της απόφαση για επιστράτευση των
εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

15.5.2013

Ανακοίνωση για απεργιακή συμπόρευση
Δ.Ο.Ε.-Ο.Λ.Μ.Ε.

2.3.2013

4.3.2013

4.3.2013

Κάλεσμα της Δ.Ο.Ε. για άρνηση συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου για το Νέο Σχολείο
Παρέμβαση για την άρση περιορισμού για
την αναγνώριση προϋπηρεσίας των συναδέλφων
Παρέμβαση για ανάκληση της απόφασης να
παρακολουθήσουν οι αναπληρωτές ΕΣΠΑ επιμορφωτικά σεμινάρια μακριά από τον τόπο διαμονής τους

4.3.2013

Ανακοίνωση για δίωξη συναδέλφων στα Χανιά

4.3.2013

Ανακοίνωση για τον αποκλεισμό από τις εκλογές μέλους της ΕΛΜΕ Ικαρίας – Φούρνων
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΒηΜΑ

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Γενικός Γραμματέας
Σταύρος Πετράκης
ΟΚΤΩΒρΙΟΣ-ΝΟΕΜΒρΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒρΙΟΣ2012
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Κ ΙΝηΤΟΠΟΙηΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

για τη συνάντηση της Δ.Ο.Ε. με τον
Υφυπουργό Παιδείας
Αθήνα 16/4/2013
Προς: M.M.E.
Κοιν.: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. συνεχίζοντας τις αγωνιστικές δράσεις ανάδειξης του τεράστιου ζητήματος της κατάργησης χιλιάδων οργανικών θέσεων που θα προκύψουν εάν εφαρμοστεί η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου,
πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο
Υπουργείο Παιδείας σήμερα Τρίτη 16 Απριλίου 2013.
Στη συνάντηση που έγινε με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Παπαθεοδώρου, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαίτησε την άμεση απόσυρση της απαράδεκτης εγκυκλίου που δυναμιτίζει τα θεμέλια του οικοδομήματος της δημόσιας εκπαίδευσης. Ζήτησε να σταματήσουν οι λογιστικές προσεγγίσεις των θεμάτων της εκπαίδευσης και να δοθεί έμφαση στους ποιοτικούς της δείκτες.
Ζητήθηκαν επίσης διευκρινήσεις σε μια σειρά θεμάτων: ωράριο εκπαιδευτικών, ελεγκτές δημόσιας διοίκησης, προσλήψεις αναπληρωτών, προϋπηρεσία αναπληρωτών, συμπτύξεις τμημάτων, ωράριο νηπιαγωγών, απολύσεις εκπαιδευτικών.
Ο Υφυπουργός Παιδείας έδωσε τις ακόλουθες απαντήσεις:
• Εγκύκλιος του Υπουργείου για την οργανικότητα των σχολείων
Δήλωσε πως ζήτησε αιτιολόγηση από τους Περιφερειακούς Διευθυντές των στοιχείων που έχουν δοθεί
στο σύστημα καταγραφής ώστε να πάρει το κάθε στέλεχος την ευθύνη της ορθότητας των όσων δηλώνει. Δεν
υπάρχει πρόθεση μείωσης των οργανικών θέσεων.
• Ωράριο εκπαιδευτικών
Δήλωσε ότι ενδεχόμενη αύξηση του ωραρίου δεν
προσφέρει από μόνη της καμία λύση. Βασικό πρόβλημα
είναι η κατανομή του εκπαιδευτικού δυναμικού.
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• Ελεγκτές δημόσιας διοίκησης
Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία επίσκεψη σε
σχολείο. Σε περίπτωση που υπάρξει θα ενημερωθούν
πρώτα τα στελέχη εκπαίδευσης (Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευθυντές Π.Ε., Διευθυντές σχολείων) και δεν θα
διαταραχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία.
• Προσλήψεις αναπληρωτών
Ο αριθμός τους θα εξαρτηθεί από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
• Απολύσεις εκπαιδευτικών
Δεν προκύπτει από πουθενά τέτοιο θέμα. Το ζήτημα
αφορά μόνο όσους βαρύνονται με σοβαρά αδικήματα.
• Συμπτύξεις τμημάτων
Δεν υπάρχει καμία εντολή (προφορική ή γραπτή) του
Υπουργείου για συμπτύξεις τμημάτων.
• Ωράριο νηπιαγωγών
Θα εξειδικευθεί με υπουργική απόφαση το επόμενο
χρονικό διάστημα.
• Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών μετά τις 30/6/2010
Το θέμα μελετάται.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. :
Εκτιμά ότι οι απαντήσεις του Υφυπουργού δεν είναι
ικανοποιητικές, επειδή είναι αόριστες και χωρίς καμία
συγκεκριμένη δέσμευση.
Δεσμεύεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει.
Καλεί όλους του συναδέλφους σε αγωνιστική επαγρύπνηση.

ΟΚΤΩΒρΙΟΣ-ΝΟΕΜΒρΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒρΙΟΣ2012

Αγώνας μαζικός, ενωτικός για δημόσια
και δωρεάν παιδεία
Από τη Δ.Ο.Ε.

Κ ΙΝηΤΟΠΟΙηΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την κατάργηση των οργανικών θέσεων
Αθήνα 4/4/2013

σεων.
Είναι βέβαιο πως κάθε περαιτέρω σκέψη για συρρί-

Προς: Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κοιν.: Μ.Μ.Ε.

κνωση των θέσεων εκπαιδευτικών στα σχολεία που είναι βέβαιο ότι δημιουργείται στη βάση της υλοποίησης
των αντιλαϊκών πολιτικών, θα βρει ολόκληρο τον κλάδο

Με επείγουσα εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υποθέσεων Π.Ε. & Δ.Ε. (44506/Δ4/2-4-2013) ζητείται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές, εντός 2 ημερών,
να καταγραφούν οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών «ενόψει της έκδοσης απόφασης σχολικών μεταβολών» τις
οποίες μάλιστα προκαταβολικά θεωρεί «δυσανάλογες
με το μαθητικό δυναμικό».
Είναι φανερό ότι οι επανειλημμένες δεσμεύσεις του
Υπουργού και των στελεχών του Υπουργείου Παιδείας
ότι δε θα υπάρξουν συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων ήταν μια ακόμη ανέξοδη υπόσχεση. Εξ άλλου είναι συνηθισμένη η τακτική του Υπουργείου Παιδείας άλλα να δεσμεύεται και άλλα να κάνει.
Ύστερα από τα παραπάνω το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ομόφωνα καταγγέλλει τον απαράδεκτο, αντιπαιδαγωγικό και εντελώς λογιστικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας το χώρο της εκπαίδευσης
και ζητά την άμεση ανάκληση της σχετικής εγκυκλίου, η
οποία οδηγεί σε βίαιη συρρίκνωση των οργανικών θέ-

αλλά και την ελληνική κοινωνία, αντιμέτωπους.
Καλούμε τα στελέχη εκπαίδευσης να απαντήσουν
στο σχετικό ερώτημα ως εξής: «Η οργανικότητα του
σχολείου έχει καθοριστεί με τις αιτιολογημένες αποφάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων με βάση
την κείμενη νομοθεσία και τα αναλυτικά στοιχεία ανά τμήμα υπάρχουν στην υπηρεσία».

Αναβαθμισμένη δημόσια
δωρεάν Παιδεία
για όλα τα παιδιά που φοιτούν
όχι στις αντιλαϊκές,
μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Μαντάς Κομνηνός

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΒηΜΑ

Ο Γενικός Γραμματέας
Πετράκης Σταύρος
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

σχετικά με την παρουσία ελεγκτών
στα σχολεία
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν φήμες που προέρχονται από ανώνυμες «διαρροές» και «έγκυρες» πληροφορίες σχετικά με αιφνιδιαστικές επισκέψεις ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης σε σχολεία.
Την προηγούμενη εβδομάδα το φαινόμενο έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις με ανάλογες (αβάσιμες) πληροφορίες να διακινούνταν σε όλη τη Ελλάδα, δημιουργώντας κλίμα ανασφάλειας σε σχολεία και εκπαιδευτικούς, ενώ
κάτω από το βάρος αυτών των πληροφοριών κάποια στελέχη της διοίκησης
και διευθυντές σχολικών μονάδων αντιδρούν σπασμωδικά θέτοντας ανύπαρκτα ζητήματα για το ωράριο των συναδέλφων, τους οποίους καλούν αιφνιδιαστικά και παράνομα στα σχολεία εκτός ωραρίου ή τους καλούν να λάβουν
έγγραφη άδεια για απουσία στο «κενό» τους, προκαλώντας πανικό που επηρεάζει την ομαλή λειτουργία των σχολείων.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.:
• Θεωρεί ότι το θολό αυτό σκηνικό στήνεται σκόπιμα για να καλλιεργηθεί το έδαφος ότι η εκπαίδευση και τα σχολεία «βρίθουν κοπανατζήδων».
• Καλεί τα στελέχη της διοίκησης και τους διευθυντές σχολικών μονάδων
να σεβαστούν τον νόμο.
• Καλεί τον κλάδο σε επαγρύπνηση για την τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις οι οποίες δεν μπορούν να καταργηθούν με φήμες και διαρροές.
• Καταγγέλλει όλους εκείνους που διασπείρουν ψευδείς πληροφορίες για
επίσκεψη των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης με προφανή στόχο να επιτείνουν το «κλίμα αποσυντονισμού» που έχουν δημιουργήσει οι εφεδρείες, οι
απολύσεις «επίορκων», ο μηδενισμός των προσλήψεων και όλα εκείνα τα μέτρα που επιβάλλει η Τρόικα και εφαρμόζει η κυβέρνηση.
• Είναι παραπάνω από βέβαιο ότι κανείς έλεγχος δεν είναι δυνατό να μας
τρομοκρατήσει αντιθέτως θα βεβαιώσει ότι σε όλα τα σχολεία οι εκπαιδευτικοί εργάζονται και πέραν του ωραρίου και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις
αναλαμβάνουν δουλειά και στο σπίτι τους προκειμένου να ανταπεξέλθουν
στις καθημερινές ανάγκες των μαθητών τους.
Θυμίζουμε για μία ακόμη φορά τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. κ. Γιάννη Δραγασάκη:
«Σε απάντηση των σχετικών ερωτημάτων σας γνωρίζουμε ότι:
Με το άρθρο 13 παρ.7 ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ.3
ν.2517/97, ορίζεται με ακρίβεια το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των
εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, δηλαδή 25 ώρες για όσους υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια και από 21-24 ώρες για όσους υπηρετούν στα
λοιπά σχολεία και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Σε περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κάθε δημοτικού σχολείου δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου.
Κατά την παρ.8 του ίδιου άρθρου όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους τις εργάσιμες
ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που
συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές,
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αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός
παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες μέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από 6 ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την
εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παρ.2 της περίπτωσης ΣΤ του άρθρου 11 του ν.
1566/85, δηλαδή των συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων που γίνονται μέσα
στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.
Εξάλλου κατά το άρθρο 55 ν. 1566/85 οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται μεταξύ
των άλλων, εκτός από το να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, και
να διδάσκουν τις προβλεπόμενες από το νόμο ώρες υποχρεωτικής υπερωριακής διδασκαλίας, καθώς και να μετέχουν σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, όταν καλούνται από τους σχολικούς συμβούλους ή να αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση διαλέξεων και σεμιναρίων, στα πλαίσια των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, καθώς και
να προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες, όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι διοικητικοί υπάλληλοι.
Από όλα τα παραπάνω συνάγεται πως ο εκπαιδευτικός που συμπληρώνει είτε το ωράριο διδασκαλίας και δεν του έχει ανατεθεί άλλο συγκεκριμένο έργο είτε το ωράριο εργασίας είτε την υπερωριακή απασχόληση, δεν έχει λόγο να παραμένει στο σχολείο, ούτε και χρειάζεται συνδικαλιστική κάλυψη για την αποχώρηση αυτή».
Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 2004
Ο Νομικός Σύμβουλος της Δ.Ο.Ε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Θυμίζουμε ακόμη πως ο νόμος υπερισχύει απολύτως απέναντι σε οποιαδήποτε εγκύκλιο οποιουδήποτε Υπουργού, Υφυπουργού ή τοπικών παραγόντων η οποία διακινείται ημιεπισήμως χωρίς καν αριθμό Πρωτοκόλλου, κατά τα νέα ήθη της διοίκησης.
Για το πιθανό ενδεχόμενο να έρθουν ελεγκτές δημόσιας διοίκησης πρέπει να είναι σαφές ότι δικαιούνται να ελέγχουν τη νομιμότητα των πράξεων
της διοίκησης. Όχι τους συναδέλφους ατομικά.
Επειδή το θολό τοπίο ευνοεί τη σύγχυση και τον πανικό κάνουμε σαφή
τα εξής:
• Λειτουργούμε κανονικά, όπως κάθε μέρα.
• Ενημερώνουμε τον Σύλλογό μας εάν συμβεί κάτι, ώστε να απαντήσουμε συγκροτημένα και συλλογικά όπου χρειαστεί.
• Σας ενημερώνουμε ότι, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία μας, σε κανένα σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν παρουσιάστηκαν οι
«επιθεωρητές».

ΟΚΤΩΒρΙΟΣ-ΝΟΕΜΒρΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒρΙΟΣ2012

Να μην περάσει η συλλογική ενοχοποίηση,
ο φόβος και ο πανικός.
Συσπειρωμένοι στα σωματεία μας δίνουμε τη μάχη
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Κ ΙΝηΤΟΠΟΙηΣΕΙΣ

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΗ 2013, 12μ.μ., ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
Αθήνα 26/2/2013
Προς
1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λεκανοπεδίου
2. Μ.Μ.Ε.

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
Σχολεία χωρίς οικονομικούς πόρους με μαθητές που πεινάνε και κρυώνουν. Εκατοντάδες σχολεία
δεν έχουν ούτε ευρώ στα ταμεία τους. Διεκδικούμε σίτιση για τα παιδιά, πετρέλαιο για τα σχολεία και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.
Τα σχολεία χρειάζονται δάσκαλους, νηπιαγωγούς και καθηγητές και όχι συγχωνεύσεις, συμπτύξεις,
αύξηση αριθμού των μαθητών στα τμήματα, αύξηση του διδακτικού ωραρίου και υποχρεωτικές μετακινήσεις.
Αγωνιζόμαστε για διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά. Διεκδικούμε ίδρυση
νέων νηπιαγωγείων ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες νηπίων και προνηπίων για φοίτηση.
Τα σχολεία χρειάζονται δημοκρατία και όχι αξιολόγηση - χειραγώγηση, απολύσεις, φόβο και υποταγή.
Αγωνιζόμαστε για παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατική συλλογική λειτουργία του σχολείου, ενάντια στην
αξιολόγηση – χειραγώγηση, για να μην περάσει το αυταρχικό Π.Δ. του Υπουργείου Παιδείας.
Τα σχολεία χρειάζονται δωρεάν βιβλία και όχι σχέδια για άμεση ή σταδιακή κατάργηση της δωρεάν διανομής τους. Διεκδικούμε δωρεάν παιδεία για όλους. Ούτε ευρώ από τις τσέπες των γονιών για βιβλία, πετρέλαιο, λειτουργικές δαπάνες, γραφική ύλη κλπ.
Τα σχολεία είναι δημόσια ιδρύματα και όχι ιδιωτικές/κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Διαμορφώνουν το
πρόγραμμά τους για ολόπλευρη γνώση και ελεύθερη κριτική και κλείνουν τις πόρτες τους στους ιδιώτες, τους
χορηγούς, τις εταιρείες.
Τα σχολεία έχουν ανάγκη από εκπαιδευτικούς και γονείς που θα αμείβονται αξιοπρεπώς και όχι από οικονομική εξαθλίωση, ανεργία και φτώχεια. Παλεύουμε για κατάργηση του βαθμολογίου – μισθολογίου,
για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις των εκπαιδευτικών, αξιοπρεπείς μισθούς και σταθερή - μόνιμη εργασία για όλο το λαό.
Τα σχολεία πρέπει να αγκαλιάσουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αγωνιζόμαστε ενάντια στην υποβάθμιση και κατάργηση των δομών της ειδικής αγωγής.
Τα σχολεία χρειάζονται ελευθερία και όχι φασισμό, ρατσιστικές διακρίσεις και ναζιστικές απειλές. Παλεύουμε για το σχολείο των όλων, των ίσων και των διαφορετικών, σχολείο ανοιχτό για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από χρώμα, θρήσκευμα ή εθνικότητα.

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
το Σάββατο 2 Μάρτη στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια.
Μπορούμε να τους σταματήσουμε.

Από τη Δ.Ο.Ε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΒηΜΑ
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Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 04.02.2013
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. υλοποιώντας την απόφαση του
Γενικού Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου, προκηρύσσει
24ωρη Γενική Απεργία την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου
2013, σε συνεννόηση με τη ΓΣΕΕ.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους Δημόσιους Υπαλλήλους να
πάρουν μαζικά μέρος στην απεργιακή κινητοποίηση
και την κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στο Πεδίο του
Άρεως την ίδια ημέρα στις 11:00π.μ., διαδηλώνοντας κατά
της σκληρής και αδιέξοδης πολιτικής της ύφεσης, της
λιτότητας, της ανεργίας, των απολύσεων και των διαθεσιμοτήτων, της διαρκούς συρρίκνωσης του Δημόσιου Τομέα και της υπονόμευσης του κράτους πρόνοιας που
υλοποιούνται με την εφαρμογή ενός εξοντωτικού μνημονίου, που ακόμα και οι ίδιοι οι εμπνευστές του ομολογούν τώρα ότι ήταν λάθος!
Την ίδια ώρα η Κυβέρνηση συνεχίζει να ακολουθεί
κατά γράμμα μια καταστροφική πολιτική, καταφεύγοντας στον αυταρχισμό και την πολιτική καταστολής, ακόμα
και των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Έχει επιλέξει τη μέθοδο των συκοφαντικών, διασπαστικών
και υπονομευτικών επιθέσεων κατά των συνδικάτων,
των εργατικών αγώνων, της συλλογικής δράσης, την ακύρωση των κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων. Ο κυβερνητικός αυταρχισμός παραπέμπει σε άλλες
εποχές και τραυματίζει την ίδια τη Δημοκρατία.
Οι εργαζόμενοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα
ενωμένοι περισσότερο από ποτέ βρίσκονται και πάλι στο
προσκήνιο προκειμένου να ανατρέψουν αυτή την απάνθρωπη και αδιέξοδη νεοφιλελεύθερη, μνημονιακή πολιτική,
η οποία οδηγεί σε οικονομική και κοινωνική χρεοκοπία.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους Δημόσιους Υπαλλήλους να αγωνιστούν για να σταματήσει:
 Η πολιτική των απολύσεων και των διαθεσιμοτήτων
στο Δημόσιο Τομέα, επισημαίνοντας ότι αξιολόγηση
των Δημοσίων Υπαλλήλων δεν πρέπει αφενός να μετατραπεί σε μια νέα διαδικασία απαξίωσης των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα και αφετέρου να αποτελέσει
«άλλοθι» για την πραγματοποίηση χιλιάδων νέων απολύσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, οι οποίες προβλέπονται
στο μνημόνιο.
 Η συνεχής υπονόμευση των Δημοσίων Υπηρεσιών
και των Κοινωνικών Αγαθών. Η πολιτική της Τρόικας και
της Κυβέρνησης οδηγεί σε δραματική συρρίκνωση τη Δημόσια Υγεία, υπονομεύει τη δημόσια και δωρεάν παιδεία
και κατεδαφίζει το Δημόσιο Ασφαλιστικό Σύστημα.
 Η δραματική μείωση των συντάξεων, η εξαέρωση
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των επικουρικών συντάξεων και του εφάπαξ, που δρομολογείται μέσω νέων οδυνηρών παρεμβάσεων, οι οποίες
σχεδιάζονται για την επόμενη διετία.
 Η συνεχής αφαίμαξη των εισοδημάτων. Μετά τις μνημονιακές περικοπές που φθάνουν πλέον στο 50% στο
Δημόσιο Τομέα, οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι
με νέες πραγματικές μειώσεις εξαιτίας της νέας φορολογικής επιδρομής, αδυνατώντας να έχουν μια στοιχειώδη
αξιοπρεπή διαβίωση.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες μέλη της και τα Νομαρχιακά της Τμήματα ανά την επικράτεια, αλλά και σε συντονισμό με τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Ιδιωτικού Τομέα, θα συνεχίζει
να καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, το επόμενο διάστημα, με στόχο τη μαζική συμμετοχή των εργαζόμενων στη Γενική Απεργιακή Κινητοποίηση και
στις Απεργιακές Συγκεντρώσεις που θα διοργανωθούν
από τα κατά τόπους Νομαρχιακά Τμήματα και Εργατικά Κέντρα.
Στην Αθήνα η Απεργιακή Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο Πεδίον του Άρεως στις 11:00 π.μ.

ΟΚΤΩΒρΙΟΣ-ΝΟΕΜΒρΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒρΙΟΣ2012

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τρίωρη στάση εργασίας για
τη σύλληψη εκπαιδευτικών
στην Πιερία
Αθήνα 29/1/2013
Προς: Το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πιερίας
Κοιν.: 1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. - 2. Μ.Μ.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταδικάζει τη σύλληψη πολιτών - ανάμεσά τους και δυο εκπαιδευτικών – οι οποίοι συμμετείχαν
σε φιλειρηνική διαμαρτυρία στα διόδια Αιγινίου. Η χωρίς λόγο βίαιη αντιμετώπιση από τις δυνάμεις καταστολής και η απαγγελία κατηγοριών για παράνομη βία και παρακώλυση συγκοινωνιών, είναι μια ακόμη προσπάθεια εκφοβισμού της κοινωνίας προκειμένου να μην υπάρχει καμιά εστία αντίστασης
στη βαρβαρότητα.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει σήμερα Τρίτη 29/1/2013,
τρίωρη στάση εργασίας (11:00-14:00) για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πιερίας
προκειμένου να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα δικαστήρια της Κατερίνης, όπου με την αυτόφωρη
διαδικασία δικάζονταi οι συλληφθέντες.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Κ ΙΝηΤΟΠΟΙηΣΕΙΣ

Ψήφισμα

συμπαράστασης στον αγώνα των
εργαζομένων στα Μ.Μ.Μ. και καταδίκης της
απόφασης για την επίταξή τους
Αθήνα 24/1/2013

Προς: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κοιν.: Μ.Μ.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης να
επιβάλει την επίταξη των απεργών εργαζομένων στο Μετρό,ομόφωνα, δηλώνει:
• Την αμέριστη συμπαράσταση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον αγώνα των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
• Το δικαίωμα στην απεργία, που έχει κατακτηθεί με τους αγώνες
του κόσμου της εργασίας, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και θα
το υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις.
• Η πράξη αυτή στρέφεται ενάντια στα στοιχειώδη δικαιώματα
του συνόλου των εργαζομένων.
• Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και για τα οποία δε φέρουν ουδεμία ευθύνη δε

λύνονται με επιτάξεις και ποινικοποίηση των συνδικαλιστικών
αγώνων αλλά μέσα από διάλογο, με σεβασμό στο θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων.
• Η επίταξη των εργαζομένων, συνιστά απαράδεκτη και αντιδημοκρατική αντιμετώπιση του απεργιακού αγώνα και είναι κατηγορηματικά καταδικασμένη από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
• Καλούμε την Κυβέρνηση να την αποσύρει άμεσα και να προχωρήσει σε διάλογο με τους απεργούς.
• Η προσπάθεια της κυβέρνησης να καλλιεργήσει κλίμα κοινωνικού
αυτοματισμού για να εφαρμόσει την πολιτική της σκληρής και μονόπλευρης λιτότητας, θα αποτύχει γιατί ολόκληρη η κοινωνία έχει
συνειδητοποιήσει πως αυτή η πολιτική, που επιβάλλουν οι δανειστές και οι κερδοσκόποι, εκτός από άδικη είναι και αδιέξοδη.
Ο αγώνας για την υπεράσπιση των μισθών και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα συνεχίζεται.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Άμεση παύση κάθε δίωξης για τους
διωκόμενους συνδικαλιστές στη Θεσσαλονίκη
Αθήνα 5/12/2012
Προς: Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κοιν.: Μ.Μ.Ε.
Λίγες ημέρες μετά την αθώωση των τριών εργαζομένων
που συνελήφθησαν ενώ διαδήλωναν στη Θεσσαλονίκη για
το δικαίωμα στην εργασία, ασκήθηκε έφεση από την εισαγγελία Πρωτοδικών κατά της πρωτόδικης απόφασης.
Η κυβέρνηση των μνημονίων, έχοντας χάσει κάθε στήριγμα στην κοινωνία, επιχειρεί να καταστείλει κάθε κίνημα
αντίστασης. Γι’ αυτό επιδιώκει να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους, ώστε να αποδεχτούν σιωπηλά και υποταγμένα τις κυβερνητικές αποφάσεις. Γι’ αυτό στοχοποιεί τους
συλλογικούς αγώνες. Η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και των πολιτικών της Τρόικας οδηγούν στην
καταστολή και την κατάλυση κάθε έννοιας δημοκρατικών
δικαιωμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι από την επόμενη ημέρα
της αθώωσης των συναδέλφων μας, συγκεκριμένα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης ζητούσαν με έμφαση να ξαναδικαστούν και να καταδικαστούν. Αποτέλεσμα όλων αυτών εί-

ναι τόσο η έφεση που άσκησε η εισαγγελία κατά της αθωωτικής απόφασης του δικαστηρίου, όσο και η αυτεπάγγελτη έναρξη πειθαρχικών και διοικητικών διαδικασιών κατά
δύο συναδέλφων.
Κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζομένων για
να δεχτούν σιωπηλά και υποταγμένα τις κυβερνητικές αποφάσεις, ειδικά αυτή την εποχή που οι διατάξεις του μεσοπρόθεσμου για διαθεσιμότητα, αργία, απολύσεις σπέρνουν τον τρόμο συναντά την αντίδραση ολόκληρου του κόσμου της εργασίας.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά να σταματήσει κάθε δίωξη
εργαζομένων και ειδικότερα συναδέλφων. Σε αυτή την
κατεύθυνση, η Δ.Ο.Ε. με τη θεσμική της εκπροσώπηση, θα αναλάβει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία και δράση που θα οδηγήσει στην άμεση παύση κάθε δίωξης, υπερασπιζόμενη τα συνδικαλιστικά και πολιτικά δικαιώματα. Οι αγώνες δεν ποινικοποιούνται, δεν καταστέλλονται. Με όπλο μας την αλληλεγγύη και τους συλλογικούς αγώνες υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα της συνδικαλιστικής
και πολιτικής έκφρασης.
Από τη Δ.Ο.Ε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΒηΜΑ
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ΔΟΕ

ETUCE

ΟΛΜΕ

Επείγον Ψήφισμα
Καταδικάζουμε τις συλλήψεις συνδικαλιστών στην Ελλάδα που διαμαρτύρονται ενάντια στα μέτρα λιτότητας από την ελληνική κυβέρνηση και την Τρόικα. Οι τρεις συνδικαλιστές που είχαν διαμαρτυρηθεί στη Θεσσαλονίκη στις
15 του Νοεμβρίου 2012 συνελήφθησαν και διώκονται. Παρά το γεγονός ότι αφέθηκαν ελεύθεροι, η δίκη τους θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2012. Ζητάμε να αποσυρθούν οι ψευδείς κατηγορίες.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Μαντάς Κομνηνός

Ο Γενικός Γραμματέας
Πετράκης Σταύρος
Για το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

Ο Πρόεδρος
Νίκος Παπαχρήστος

Ο Γενικός Γραμματέας
Θέμης Κοτσιφάκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Να μην περάσουν τα μέτρα»
Αποφασίζει

Αθήνα 31/10/2012

Προς:
1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. ΑΔΕΔΥ
3. Μ.Μ.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη σημερινή του συνεδρίαση και αφού έλαβε υπόψη του:
• Την κρισιμότητα της περιόδου για το μέλλον των κατακτήσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
• Τη διαρκή βάρβαρη επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι την τελευταία τριετία, μια επίθεση που έχει δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέους άνεργους και έχει εξαθλιώσει τις ζωές όσων ακόμη εργάζονται.
• Την ανάγκη αγωνιστικής συμπόρευσης του συνόλου των
εργαζομένων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την
Ευρώπη.
• Τις μέχρι τώρα αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αλλά και τα
συμπεράσματα από τις περιφερειακές συσκέψεις που
πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη περίοδο.
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• Να καλέσει την ΑΔΕΔΥ σε δυνάμωμα του αγώνα με κήρυξη πολυήμερων – επαναλαμβανόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων και δράσεων για να μην περάσουν τα μέτρα.
• Να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση αγωνιστικού μετώπου των εργαζομένων.
• Να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο τα κοινωνικά αγαθά της
Παιδείας και της Υγείας αλλά και το σύνολο των κατακτήσεων του λαού.
• Να συνεχίσει τον αγώνα, ακόμη και στην περίπτωση που
ψηφιστούν τα μέτρα, προκειμένου να αποτρέψει την εφαρμογή τους.
• Να καλέσει όλους τους εκπαιδευτικούς σε διαρκή αγωνιστική επαγρύπνηση και συμμετοχή στους αγώνες της επόμενης περιόδου, όπως αυτοί θα διαμορφωθούν από τις
αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων.
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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Κ ΙΝηΤΟΠΟΙηΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

για τη συνάντηση της Δ.Ο.Ε. με τον
Υφυπουργό Παιδείας
Αθήνα 30/10/2012
Προς
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Μ.Μ.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. μετά από αίτημά του, συναντήθηκε σήμερα 30 Οκτώβρη 2012 με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, προκειμένου να του
εκθέσει τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
Προσχολική Αγωγή στην Ελλάδα (υποχρηματοδότηση,
στεγαστικό, δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή,
ωράριο νηπιαγωγών, εγκύκλιος Υπουργείου για την αποχώρηση των νηπίων από το Ολοήμερο, κλπ.).
Ταυτόχρονα με την ευκαιρία της συνάντησης, το Δ.Σ.
της Δ.Ο.Ε. ζήτησε απαντήσεις για ζητήματα της εκπαίδευσης που είχαν τεθεί σε προηγούμενες συναντήσεις
και παρά το ότι υπήρξαν δεσμεύσεις για την επίλυσή
τους, δυο περίπου μήνες μετά την έναρξη της σχολικής
χρονιάς δεν υπάρχει καμιά απολύτως εξέλιξη σε θετική
κατεύθυνση (διετής υποχρεωτική παραμονή στην οργανική θέση, ξεκλείδωμα πινάκων προϋπηρεσίας, επίδομα
θέσης ευθύνης για τους αναπληρωτές).
Στην αρχή της συνάντησης παραβρέθηκε προκειμένου να απαντήσει σε ζητήματα που υπήρχαν σε εκκρεμότητα, ο Υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.
Οι απαντήσεις που δόθηκαν από την πολιτική ηγεσία
ήταν οι ακόλουθες:
Παραμονή στην οργανική θέση
Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, σε νομοσχέδιο που θα
κατατεθεί αύριο, η οποία θα καταργεί την υποχρεωτική διετή
παραμονή στην οργανική θέση. Η ρύθμιση θα ισχύσει από τις
φετινές μεταθέσεις.
Προσμέτρηση προϋπηρεσίας αναπληρωτών
Με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί άμεσα (εντός του Νοεμβρίου) θα «ξεκλειδώσουν» οι πίνακες και η προϋπηρεσία
θα προσμετράται στο σύνολό της κανονικά για όλους.

Συγχωνεύσεις σχολείων
Δε θα υπάρξει νέος κύκλος συγχωνεύσεων σχολείων.
Ωράριο Νηπιαγωγών
Θα υπάρξει εντός των ημερών νομοθετική ρύθμιση στην κατεύθυνση της προσαρμογής του στο ωράριο των δασκάλων και
θα ισχύσει από την επόμενη σχολική χρονιά. Θα συνυπολογιστεί
το γεγονός ότι το ωράριο των νηπιαγωγών είναι συνεχές.
Εγκύκλιος για τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία
Η εγκύκλιος στόχευε να δώσει λύση σε ερωτήματα γονέων και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αναιρέσει το νόμο.
Δεν υπήρχε ούτε υπάρχει η πρόθεση απαξίωσης ή συρρίκνωσης του Νηπιαγωγείου. Το θέμα έχει λήξει.
Ειδική Αγωγή – Παράλληλη στήριξη
Θα προσληφθούν μέσω ΕΣΠΑ, τις επόμενες ημέρες, 600
εκπαιδευτικοί για παράλληλη στήριξη.
Κενά στα σχολεία
Έχει ζητηθεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης επαναπροσδιορισμός των κενών στα σχολεία. Σε κάθε περίπτωση
τα κενά είναι μεγαλύτερα από τις πιστώσεις. Δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης του αριθμού των πιστώσεων. Η όποια λύση, δεν περιλαμβάνει σκέψεις αύξησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών.
Οργανικότητα Νηπιαγωγείων
Δεσμεύτηκε ότι θα δει θετικά το θέμα της αύξησης οργανικότητας των νηπιαγωγείων (πάνω από τα διθέσια). Το θέμα
συνδέεται άμεσα, όμως, και με το Υπουργείο Οικονομικών.
Επίδομα θέσης ευθύνης αναπληρωτών
Δε δόθηκε κάποια συγκεκριμένη απάντηση, πέρα από μια
γενικόλογη διατύπωση ότι το επεξεργάζονται οι υπηρεσίες
του Υπουργείου.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα παρακολουθεί από κοντά
την πορεία εξέλιξης των θεμάτων, θα κρατά ενήμερο
τον κλάδο και σας καλεί όλους σε διαρκή ετοιμότητα.
Από τη Δ.Ο.Ε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΒηΜΑ
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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΣΤΙΣ 18 ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ 2012
– ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ –
Αθήνα 11/10/2012
Προς
1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

σης, την πιο βάρβαρη, αντεργατική και βίαιη ανατροπή
στη ζωή των εργαζομένων, οι οποίοι οδηγούνται στη
χρεοκοπία.
• Η Κυβέρνηση, οι Τροϊκανοί και οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να καταλάβουν ότι πίσω από τις αριθμούς και τους
δείκτες υπάρχουν άνθρωποι με δικαιώματα και απαιτήσεις που τσακίζονται καθημερινά.

Εάν αυτοί δεν θέλουν ή δεν μπορούν
να το καταλάβουν,
οι εργαζόμενοι και η κοινωνία
μπορούν να το επιβάλλουν.
Έως εδώ, δεν πάει άλλο!

Όλοι μαζί να προστατεύσουμε τα
δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Εδώ και δυόμιση χρόνια κόβονται μονομερώς μισθοί,
συντάξεις και κοινωνικές παροχές, ενώ απαιτούνται συνεχώς νέες θυσίες και νέες περικοπές.
Κυβέρνηση και Τροϊκανοί, επιμένουν στην ίδια αδιέξοδη, αναποτελεσματική, αντεργατική και αντικοινωνική πολιτική, λες και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι είναι οι
ένοχοι και οι υπεύθυνοι της κρίσης.
• Σχεδιάζουν νέες βάρβαρες περικοπές αλλά και απολύσεις
στο δημόσιο τομέα.
• Τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά της παιδείας, της υγείας,
της πρόνοιας, της κοινωνικής ασφάλισης καταρρέουν.
• Η ύφεση και η ανεργία αυξάνονται, οι μισθοί, οι συντάξεις
και οι κοινωνικές παροχές μειώνονται, τα ασφαλιστικά ταμεία διαλύονται και αυτοί επιμένουν στις ίδιες πολιτικές.
Οι νέες απαιτήσεις των δανειστών, θα αποτελειώσουν
ότι έχει απομείνει από εργασιακά, οικονομικά, συνταξιοδοτικά και κοινωνικά δικαιώματα στη χώρα
μας, χωρίς καμιά προοπτική και ελπίδα.
• Πρόκειται για την πιο σκληρή, άδικη και ταξική πολιτική που εφαρμόστηκε ποτέ σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένω-
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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, μαζί με όλους
τις εργαζόμενους, έδωσε και δίνει μάχες για να αποκρούσει και να ακυρώσει αυτές τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές!
Τα συνδικάτα έδωσαν και δίνουν σκληρές μάχες και μεγάλους αγώνες για να σωθεί η χώρα, μα πάνω και πρώτα από όλα, να σωθούν οι άνθρωποι.
Απαιτείται λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη μάχη η μέγιστη δυνατή ΕΝΟΤΗΤΑ στον αγώνα και στην πάλη. Δεν
υπάρχει πλέον η πολυτέλεια ξεχωριστών δράσεων και
διασπαστικών συμπεριφορών.
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Δεν πρέπει να περάσουν τα νέα μέτρα.

Όλοι μαζί

μπορούμε να ανατρέψουμε

τη νεοφιλελεύθερη πολιτική κυβέρνησης
και τροϊκανών.

Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε.
Όλοι με τα συνδικάτα στη
Γενική Απεργία της 18ης του Οκτώβρη
ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ,
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αθήνα 8/10/12
Προς: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κοιν. Μ.Μ.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους συναδέλφους να
συμμετέχουν ενεργά και μαζικά:
1. Τη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012, στις 6:00 μ.μ., στο
Πανεργατικό Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, που πραγματοποιούν Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε., συνεχίζοντας τον αγώνα των εργαζόμενων ενάντια στις πολιτικές των μνημονίων, όπως και στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται
σε πόλεις της Ελλάδας.
2. Την Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012, στο συλλαλητήριο που
θα γίνει στο Σύνταγμα, στις 13:00, με αφορμή την επίσκεψη στην Ελλάδα της Γερμανίδας Καγκελάριου Άνγκε-

λας Μέρκελ. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει στάση εργασίας από τις 12:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου για τον πρωινό
κύκλο και τις 2 πρώτες ώρες για τα ολοήμερα.
Οι πολιτικές της σκληρής και μονόπλευρης λιτότητας,
της πλήρους ισοπέδωσης της εργασίας, των απολύσεων και
της ανεργίας, της δραματικής μείωσης εισοδημάτων, της ανατροπής των εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, της διάλυσης της Υγείας, της Παιδείας και του Κοινωνικού Κράτους, πρέπει να ανατραπούν.
Απαντούμε με κινητοποιήσεις στις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές Κυβέρνησης, Τρόικας, ΔΝΤ
Από τη ΔΟΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ
26ης ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2012
Αθήνα 20/9/2012
Προς
1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Εδώ και δυόμιση χρόνια κόβονται μονομερώς μισθοί, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, ενώ το «τέρας» του χρέους
και των ελλειμμάτων συνεχίζει να απαιτεί συνεχώς νέες θυσίες και νέες περικοπές.
Κυβέρνηση και Τροϊκανοί, παρά το γεγονός ότι έχει διαπιστωθεί πλέον από όλους ότι η συνταγή των μνημονίων είναι
λάθος και ότι έχει αποτύχει, επιμένουν στην ίδια αδιέξοδη, αναποτελεσματική, αντεργατική και αντικοινωνική πολιτική, λες
και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι είναι οι ένοχοι και
οι υπεύθυνοι της κρίσης.
• Αδυνατούν ή δεν θέλουν να πατάξουν τη φοροδιαφυγή, την
εισφοροδιαφυγή, τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία.
• Σχεδιάζουν νέες βάρβαρες περικοπές αλλά και απολύσεις
στο δημόσιο τομέα.

• Τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά της παιδείας, της υγείας,
της πρόνοιας, της κοινωνικής ασφάλισης καταρρέουν μέσα
από την περικοπή δαπανών και τον περιορισμό του αριθμού
των εργαζομένων.
• Η ύφεση και η ανεργία αυξάνονται, οι μισθοί, οι συντάξεις και
οι κοινωνικές παροχές μειώνονται, τα ασφαλιστικά ταμεία
καταρρέουν και αυτοί επιμένουν στις ίδιες πολιτικές. Οι νέες απαιτήσεις των δανειστών, θα αποτελειώσουν ότι έχει απομείνει από εργασιακά, οικονομικά, συνταξιοδοτικά και κοινωνικά δικαιώματα στη χώρα μας, χωρίς καμιά προοπτική και ελπίδα.
• Πρόκειται για την πιο σκληρή, άδικη και ταξική πολιτική
που εφαρμόστηκε ποτέ σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
την πιο βάρβαρη, αντεργατική και βίαια ανατροπή στη
ζωή των εργαζομένων.
• Αυτές οι άδικες και προκλητικές πολιτικές οδηγούν τους
εργαζόμενους στη χρεοκοπία ενώ τροφοδοτούν και ενισχύουν τις ακραίες κοινωνικές και πολιτικές συμπεριφορές.
• Η Κυβέρνηση, οι Τροϊκανοί και οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει
να καταλάβουν ότι πίσω από τις αριθμούς και τους δεί-
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κτες υπάρχουν άνθρωποι με δικαιώματα και απαιτήσεις
που τσακίζονται καθημερινά.
Εάν αυτοί δεν θέλουν ή δεν μπορούν
να το καταλάβουν,
οι εργαζόμενοι και η κοινωνία μπορούν να
το επιβάλλουν.
Έως εδώ, δεν πάει άλλο!
Όλοι μαζί
να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας,
τις κατακτήσεις μας και τους δημοκρατικούς
θεσμούς.

Απαιτείται λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη μάχη η μέγιστη
δυνατή ΕΝΟΤΗΤΑ στον αγώνα και στην πάλη. Δεν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια ξεχωριστών δράσεων και διασπαστικών συμπεριφορών.
Δεν πρέπει να περάσουν τα νέα μέτρα.
Όλοι μαζί μπορούμε να ανατρέψουμε
τη νεοφιλελεύθερη πολιτική κυβέρνησης και
τροϊκανών.
Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε.
Όλοι με τα συνδικάτα στη Γενική Απεργία
της 26ης του Σεπτέμβρη.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, μαζί με όλους τις
εργαζόμενους, έδωσε και δίνει μάχες για να αποκρούσει και
να ακυρώσει αυτές τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές!
Τα συνδικάτα έδωσαν και δίνουν σκληρές μάχες και μεγάλους αγώνες για να σωθεί η χώρα, μα πάνω και πρώτα από
όλα, να σωθούν οι άνθρωποι.

Συγκέντρωση Αθήνας: 11.00π.μ.
(μπροστά στο Πολυτεχνείο)
Συγκέντρωση Θεσσαλονίκης: 10.30 π.μ.
(στο Εργατικό κέντρο)
Και στις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Μήνυμα Αλληλεγγύης στην Απεργία τους

Ο αγώνας σας για καλύτερη παιδεία και
δίκαιη εργασία είναι και δικός μας αγώνας
Αθήνα 18/9/2012
Προς: Chicago Teacher’s Union
Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) χαιρετίζει τον αγώνα σας για ένα καλύτερο σχολείο και για τη
διασφάλιση των εργασιακών και μισθολογικών σας δικαιωμάτων. Γνωρίζουμε, από τη δική μας εμπειρία, ότι η εκπαίδευση βρίσκεται ανάμεσα στα πρώτα θύματα των περικοπών των κοινωνικών δαπανών και της διάλυσης του κοινωνικού κράτους.
Οι δάσκαλοι, οι μαθητές και οι οικογένειές τους καλούνται να πληρώσουν ακριβά το κόστος της κρίσης που
δημιούργησαν οι διεθνείς και τοπικές οικονομικές και πολιτικές ελίτ. Οι ίδιες ελίτ απειλούν με διάλυση το σχολείο
και τις εκπαιδευτικές δομές μέσω περικοπών στη χρηματοδότηση, ρυθμίσεων αξιολόγησης, καταργήσεων σχολικών μονάδων με στοίβαγμα δεκάδων παιδιών σε μία αίθουσα, ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων κ.λπ. Με μόνο στόχο να
σώσουν τις τράπεζες και τα συμφέροντα των πλουσίων, καταδικάζουν την πλειοψηφία των εργαζόμενων και φτωχών
ανθρώπων στην αμορφωσιά και την άγνοια.
Εμείς, σαν δάσκαλοι, φωνάζουμε ότι οι ανάγκες μας εί-
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ναι πάνω από τα κέρδη τους.
Στεκόμαστε με τους αγώνες μας δίπλα και μέσα στους
αγώνες των λαών του κόσμου, που αντιστέκονται στη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα των προγραμμάτων λιτότητας.
Σχολείο μας είναι οι αγώνες όλων των λαών για μία δίκαιη και ισότιμη κοινωνία, μία κοινωνία ελευθερίας, όπου όλοι θα ζούνε, θα μορφώνονται και θα εργάζονται με αξιοπρέπεια.
Τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζετε, ο ελληνικός λαός
δοκιμάζεται ιδιαίτερα. Διεθνείς και ντόπια συμφέροντα, μέσω των εντολών της Τρόικα, προσπαθούν να τον κάνουν
πειραματόζωο των πιο άγριων πολιτικών λιτότητας για να
διαφυλάξουν τα κέρδη τους. Ο ελληνικός λαός, όμως, μαζί
και οι δάσκαλοι αυτού του τόπου αντιστέκονται σθεναρά,
ορθώνοντας ανάστημα στα σχέδιά τους.
Στα πλαίσια αυτά, ο ελληνικός λαός έχει γνωρίσει καλά
την αξία των κινημάτων διεθνούς αλληλεγγύης, του «Είμαστε Όλοι Έλληνες». Δεχτείτε, λοιπόν, την ολόκαρδη αλληλεγγύη και συμπαράσταση μας στον αγώνα σας και τις πιο
αληθινές μας ευχές για τη νίκη σας.
Κανένας μόνος του μέσα στην κρίση.
Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών.
Από τη Δ.Ο.Ε.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

μετά την απεργιακή
κινητοποίηση της 12ης/9/2012
Αθήνα 13/9/2012

Προς
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Ο πρώτος κύκλος αγωνιστικών δράσεων ανάδειξης των
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί που περιλάμβανε: επαφές με τα πολιτικά κόμματα,
συνεντεύξεις τύπου, παρεμβάσεις στα Μ.Μ.Ε., επιστολή
προς τους γονείς των μαθητών, περιφερειακές συσκέψεις,
συμβολικούς αποκλεισμούς των Διευθύνσεων Π.Ε. της χώρας, συλλαλητήρια σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ηράκλειο-Γιάννενα κ.α., παρουσίαση στοιχείων για τα κενά στα σχολεία
και την υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, ολοκληρώθηκε με την 24ωρη απεργία, η οποία κατάφερε να
συσπειρώσει μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων και της
κοινωνίας αφού σε αυτή συμμετείχαν με απεργίες ή με στάσεις εργασίας η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., η Ο.Λ.Μ.Ε., η Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και στήριξαν το Τ.Ε.Ε., η Ο.Ε.Ν.Γ.Ε., η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν., η
Ε.Ι.Ν.Α.Π. κ.ά.
Απολογιστικά το Δ.Σ. θεωρεί πως ο πρώτος στόχος των δράσεων, δηλαδή η ανάδειξη των προβλημάτων των σχολείων
και η αδυναμία των εκπαιδευτικών να ζήσουν στοιχειωδώς
με τους μισθούς πείνας που παίρνουν, επιτεύχθηκε.
Η κοινωνία παρά τη δύσκολη συγκυρία που βιώνει από τα
βάρβαρα μνημονιακά μέτρα, αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του
εκπαιδευτικού λειτουργήματος και την αναγκαιότητα να υπάρξει επένδυση στην παιδεία, ως απάντηση στην κρίση.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Αντιλαμβανόμαστε ότι τα οικονομικά μέτρα έχουν φέρει
στα όρια του τον εκπαιδευτικό κόσμο, όμως ο αγώνας είναι
μονόδρομος όχι απλά ως απάντηση στη βαρβαρότητα αλλά
και ως πράξη ευθύνης και αντίστασης εργαζόμενων που εκτός
των άλλων πρέπει να γίνονται παράδειγμα με τη στάση
τους στους μαθητές τους.
Η αντίσταση είναι πράξη αξιοπρέπειας, η παράδοση δεν
ταιριάζει στην ιστορία και τους αγώνες του κλάδου. Η λογική
«δε συμμετέχω γιατί η απεργία έχει οικονομικό κόστος», είναι βέβαιο πως θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη εξαθλίωση, σε ακόμα μικρότερους μισθούς, σε περαιτέρω υποβάθμιση της
Παιδείας.
Το επόμενο διάστημα και ενόψει της ψήφισης των νέων
μνημονιακών μέτρων βαρβαρότητας το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα αναλάβει πρωτοβουλίες συντονισμού και αγωνιστικής δρά-

σης με όλο το υπαλληλικό και εργατικό κίνημα
(Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-Γ.Σ.Ε.Ε.), τις οποίες καλεί να προχωρήσουν
σε απεργιακούς αγώνες διάρκειας, καθώς τα προβλήματα
των εργαζομένων είναι κοινά και η απάντηση πρέπει να είναι μαζική.
Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης γενικής απεργίας από Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-Γ.Σ.Ε.Ε. η Δ.Ο.Ε. θα εξαγγείλει 24ωρη κινητοποίηση την ημέρα συζήτησης και ψήφισης των μέτρων και θα
κινηθεί στην κατεύθυνση συντονισμού και συσπείρωσης
όλων των εργαζομένων.
Την ημέρα ανακοίνωσης καθώς και την αντίστοιχη της
κατάθεσης των νέων μέτρων βαρβαρότητας των 11,5 δις
ευρώ, διοργανώνουμε συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα
για να εκφράσουμε την οργή και την αγανάκτησή μας μαζί με όλους τους εργαζόμενους.
Ταυτόχρονα στα πλαίσια της ανάδειξης όλων των θεμάτων
του διεκδικητικού πλαισίου με συντονισμένες δράσεις η
Δ.Ο.Ε, θα συνεχίσει να αναδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα
της έλλειψης χρημάτων των σχολικών επιτροπών οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις ανάγκες λειτουργίας τους καθώς και την αδυναμία των νέων κυρίως εκπαιδευτικών να ζήσουν με αξιοπρέπεια από
το μισθό τους.
Το Δ.Σ. αποφάσισε, για το προσεχές διάστημα, την
πραγματοποίηση συναντήσεων με τους Δημάρχους όλης
της χώρας (Κεντρική και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων)
και τους γονείς, οι οποίοι θα δεχθούν το κύριο βάρος κάλυψης των εξόδων των σχολείων, τόσο σε κεντρικό όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο, ενημερώνοντάς τους για το μέγεθος
του προβλήματος και προσπαθώντας για τη δημιουργία ενός
μεγάλου μετώπου άσκησης έντονης πίεσης από όλη την
κοινωνία.
Παράλληλα, μέσα από διαδικασίες βάσης (Γενικές Συνελεύσεις, Περιφερειακές Συσκέψεις, Ολομέλεια Προέδρων) οι
εκπαιδευτικοί θα αποφασίσουν για την παραπέρα αγωνιστική πορεία του κλάδου.
Συνάδελφοι, σας καλούμε να πλαισιώσετε τους πρωτοβάθμιους συλλόγους γιατί μόνο με μαζική συμμετοχή έχουμε ρεαλιστικές ελπίδες ανατροπής της βαρβαρότητας.
Ο Αγώνας συνεχίζεται
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
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Αθήνα 13 Σεπτεμβρίου 2012
Προς: Tον Πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ κ. Κώστα Τσικρικά
Κοιν.:
Συλλόγους Δ/Ν
M.M.E.
Συνάδελφε Πρόεδρε
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη σημερινή του συνεδρίαση και αφού έλαβε υπόψη του:
• Τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το νέο πακέτο μέτρων ύψους 11,5 δις ευρώ που θα διαλύσει ότι έχει απομείνει από τους μισθούς μας αλλά και το κοινωνικό
κράτος.
• Τις διαρροές από κύκλους των δανειστών για διάλυση και
των τελευταίων κατακτήσεων των εργαζομένων (κατάργηση πενθήμερης εργασίας, αύξηση ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση).
• Τη συστράτευση πολλών κλάδων εργαζομένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην απεργία της Δ.Ο.Ε. στις
12/9/2012 (ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ, ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ,
Τ.Ε.Ε.) που δείχνει το δρόμο για κοινές δράσεις.

• Την ανάγκη της εργατικής τάξης να απαντήσει ενωτικά,
μαζικά και αποφασιστικά και να ανατρέψει τις πολιτικές
που διαλύουν τις ζωές μας.

Αποφάσισε και σας καλεί:
Το Τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των Δημοσίων
Υπαλλήλων να λάβει άμεσα αποφάσεις στην κατεύθυνση
κήρυξης γενικής απεργίας με χαρακτηριστικά διαρκείας στο
Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον υπάρχουν καθυστερήσεις, από την πλευρά της ΓΣΕΕ,
να κηρύξετε 3ήμερη ή 5ήμερη απεργία στο δημόσιο την εβδομάδα συζήτησης και ψήφισης των νέων μέτρων στη
Βουλή. Να αναλάβετε πρωτοβουλίες για συντονισμό όλων
των εργαζομένων από την πρώτη ημέρα ανακοίνωσης των
νέων μέτρων. Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δηλώνουμε ότι θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του
κοινού αγώνα. Η βαρβαρότητα πρέπει να ανατραπεί.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
με τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο
Αθήνα 10/9/2012
Προς
1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Παιδείας κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο μετά από
πρόσκλησή του.
Πριν την έναρξη της συνάντησης το Δ.Σ. έθεσε στον
Υπουργό το απαράδεκτο ζήτημα της μετακίνησης εκπαιδευτικών από το ΠΥΣΠΕ τοποθέτησής τους (Α’ Αθήνας)
και την ωμή παρέμβαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης Αττικής κ. Κουμέντου, στις αποφάσεις των
ΠΥΣΠΕ της αρμοδιότητάς του.
Τόνισε πως είναι απαράδεκτο, η έλλειψη σχεδιασμού
των υπηρεσιών του Υπουργείου να δημιουργεί αξεπέραστα
προβλήματα στους εκπαιδευτικούς μια ημέρα πριν την έναρξη των μαθημάτων.
Ζήτησε τη δέσμευση του Υπουργού πως δε θα γίνει κα-
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μιά μετακίνηση και την έθεσε ως προαπαιτούμενο της
συζήτησης που θα ακολουθούσε. Ο Υπουργός Παιδείας
ζήτησε λίγο χρόνο προκειμένου να ενημερωθεί. Αφού ενημερώθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες για το ζήτημα, δήλωσε πως η νομιμότητα θα εφαρμοσθεί και κανείς εκπαιδευτικός δε θα μετακινηθεί από το ΠΥΣΠΕ
που τοποθετήθηκε, όπως και τελικά έγινε. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στην Α’ Αθήνας ΔΕ ΘΑ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ.
Μετά την επίλυση του προβλήματος και αφού ανέπτυξε τα αιτήματα της απεργίας το Δ.Σ. έκανε αναφορά για άλλη μια φορά στα ζητήματα που δημιουργούν πρόβλημα
στην ομαλή λειτουργία των σχολείων κάνοντας έκκληση για
λύσεις έστω και την ύστατη ώρα.
Ο Υπουργός Παιδείας αφού αναγνώρισε το δίκαιο των
αιτημάτων του κλάδου, δήλωσε τα παρακάτω:
• Δεν υπάρχει θέμα απολύσεων και εφεδρείας εκπαιδευτικών.
• Για τις πιστώσεις προς τις Σχολικές Επιτροπές δήλωσε
ότι θα εκταμιευθούν άμεσα 21 εκ. ευρώ και τα υπόλοι-

ΟΚΤΩΒρΙΟΣ-ΝΟΕΜΒρΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒρΙΟΣ2012

Κ ΙΝηΤΟΠΟΙηΣΕΙΣ
πα θα δοθούν μόλις η χώρα λάβει τη χρηματοδότηση από
τους δανειστές.
• Θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα ρύθμιση που θα
αφορά την κατάργηση της διετούς υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στην οργανική τους θέση.
• Το ωράριο είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα για την κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Δεν αφορά την παρούσα
σχολική χρονιά. Χρειάζεται μελέτη συνολική και όχι αποσπασματικές ρυθμίσεις. Εάν υπάρξει ανάγκη αλλαγών
για κάποιες βαθμίδες θα συζητηθεί χωρίς αιφνιδιασμούς.
• Η αξιολόγηση θα αφορά όλο το εκπαιδευτικό σύστημα
και δε θα περιλαμβάνει τιμωρητικές διατάξεις.
• Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί η κατάργηση
της διάταξης που αφορά τη μη προσμέτρηση προϋπηρεσίας των αναπληρωτών από το 2010 και μετά.

• Οι πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής θα είναι έτοιμοι μέχρι την Παρασκευή και στο τέλος της άλλης εβδομάδας οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στα σχολεία.
• Για το επίδομα θέσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
δεσμεύθηκε ότι θα αναζητήσει λύση με το Υπουργείο Οικονομικών. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δήλωσε ότι θα καλέσει
τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου στα ολιγοθέσια σχολεία να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας για το κομμάτι που αφορά το
διοικητικό έργο.
• Οι προσλήψεις αναπληρωτών ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (για τα σχολεία Ε.Α.Ε.Π.) θα γίνουν
στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.
Από τη Δ.Ο.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Αθήνα 06.09.2012
Οι ανελέητες επιταγές των Τροικανών, η πλεονεξία των
κερδοσκόπων και τοκογλύφων και οι απαιτήσεις τους για εφαρμογή όλο και περισσότερων μέτρων, μέσα από τα μνημόνια που συνυπογράφει, χωρίς την παραμικρή αντίρρηση, η
Τρικομματική Κυβέρνηση, η οποία υλοποιεί μια πολιτική που
αποτελεί συνέχεια όλων των επιλογών των Κυβερνήσεων
Παπανδρέου, Παπαδήμου, με μέτρα βίαια, άδικα και αντιλαϊκά, προκαλούν διαρκώς ερείπια στην Ελληνική κοινωνία.
Η αδίστακτη αυτή πολιτική δεν ξεχωρίζει καμιά υπηρεσία όσο σπουδαία και απαραίτητη και αν είναι για το λαό
μας. Ήδη μετά την υγεία, που σχεδόν τη διέλυσαν, πήρε σειρά η Δημόσια παιδεία, η οποία πλήττεται βάναυσα.
Αφού μείωσαν δραματικά τις δαπάνες με αποτέλεσμα
βασικά εργαλεία, όπως έγινε πέρυσι με τα βιβλία και φέτος
με τη θέρμανση και τον αριθμό των εκπαιδευτικών, που ήδη μειώθηκε πάρα πολύ, παρά την αύξηση των μαθητών, εξοντώνουν οικονομικά και τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς με πρωτοφανείς μειώσεις στους μισθούς τους, χωρίς
κανένας από αυτούς που αποφασίζουν να αντιλαμβάνεται,
ότι ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός, όπως και όλοι οι άλλοι, με 570 ευρώ το μήνα και μακριά από την κατοικία του
και την οικογένειά του, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει βασικές καθημερινές του ανάγκες και να ζήσει με αξιοπρέπεια.

Ο κόσμος της εργασίας, της παιδείας και του πολιτισμού, δηλώνει πως δεν πάει άλλο!
Κανένας δεν μπορεί να ανεχτεί άλλο αυτή την πολιτική
της εξαθλίωσης του λαού μας!
Ήρθε η στιγμή όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε κοινή πορεία αντίστασης για την ανατροπή αυτής της πολιτικής!
Η Κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει πολιτική και να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες και εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση σε όλα τα παιδιά του λαού μας.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στις Δημόσιες
Υπηρεσίες, να συμπορευθούμε με τους αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς μας, όλοι μαζί στο συλλαλητήριο που θα
πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 12:30
στα Προπύλαια.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ύστερα από εξουσιοδότηση
του Γενικού Συμβουλίου, κηρύσσει στάση εργασίας
στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 και από ώρα 12:00 μέχρι τη
λήξη του ωραρίου εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι του Λεκανοπεδίου Αττικής και
του Νομού Θεσσαλονίκης να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
ΣΤΙΣ 12 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2012
Αθήνα 6/9/2012
Προς: Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κοιν. Μ.Μ.Ε.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Τα βάρβαρα μέτρα διαρκών περικοπών των μισθών των
εργαζομένων δεν έχουν σταματημό. Οι εκπαιδευτικοί ευρισκόμενοι στο «μάτι» του κυκλώνα αδυνατούν να ζήσουν
με τους μισθούς ένδειας και απόλυτης εξαθλίωσης. Το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο για τους νέους συναδέλφους οι οποίοι εκτός από τους μισθούς φτώχειας
των 645 ευρώ έχουν να αντιμετωπίσουν και τις μετακινήσεις σε όλη την Ελλάδα.
Η εκπαίδευση απαξιώνεται καθημερινά και στραγγαλίζεται οικονομικά με αποτέλεσμα οι σχολικές επιτροπές
να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες λειτουργίας τους.
Οι έχοντες και κατέχοντες, η πλουτοκρατία, οι τραπεζίτες – τοκογλύφοι, για άλλη μια φορά παραμένουν στο α-

πυρόβλητο. Την κρίση πληρώνουν μόνο οι εργαζόμενοι και
οι συνταξιούχοι.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία δεν έχουν θέση ούτε
οι απογοητεύσεις ούτε οι διαχωρισμοί. Ο μαζικός αγώνας είναι μονόδρομος.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ
ΤΑ ΝΕΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9/2012
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 12:00 ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 12 του Σεπτέμβρη
2012 για την εξαθλίωση των νέων εκπαιδευτικών
Αθήνα 8 Αυγούστου 2012
Προς
τα Μ.Μ.Ε
τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνεδρίασή του, στις 8 Αυγούστου 2012, αφού έλαβε υπόψη:
• την ατελείωτη λαίλαπα μέτρων που υποβαθμίζουν την εκπαίδευση, εξαθλιώνουν τους εκπαιδευτικούς και εξοντώνουν οικονομικά – ιδιαίτερα - τους νέους συναδέλφους μας, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να ζήσουν με
μισθούς πείνας της τάξης των 570 ευρώ το μήνα, μακριά
από τον τόπο κατοικίας τους και τις οικογένειές τους, σε
διαφορετικό μέρος κάθε χρόνο,
• το «μηδενικό» αριθμό μόνιμων διορισμών,
• τις ελάχιστες πιστώσεις για διορισμό αναπληρωτών.
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Αποφασίζει την πραγματοποίηση τριήμερου αγωνιστικών δράσεων με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ως
εξής:
❖ Δευτέρα 10/09/2012, Συνέντευξη τύπου.
❖ Τρίτη 11/09/2012, Συμβολικός 2ωρος αποκλεισμός
(12.00–14.00) των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε όλη την
Ελλάδα.
❖ Τετάρτη 12/09/2012, πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας, με τα αιτήματα όπως αυτά αναφέρονται στο Διεκδικητικό Πλαίσιο του Κλάδου, προτάσσοντας ως κυρίαρχο θέμα την οικονομική εξαθλίωσή μας και ιδιαίτερα των νέων εκπαιδευτικών, οι οποίοι υποχρεώνονται να ζήσουν κάτω από τα όρια της στοιχειώδους διαβίωσης με μισθούς πείνας των 570 ευρώ.
Στην κατεύθυνση ενίσχυσης της απόφασης το Δ.Σ. θα
αναλάβει τις εξής πρωτοβουλίες.
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✓ Να συναντηθεί με τις Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες.
✓ Να ζητήσει συνάντηση με τα πολιτικά κόμματα προκειμένου αυτά να τοποθετηθούν για το θέμα.
✓ Να πραγματοποιήσει εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.
✓ Να στείλει επιστολή στους γονείς των μαθητών.
Αμέσως μετά την απεργιακή κινητοποίηση το Δ.Σ. της

Δ.Ο.Ε. θα επανεκτιμήσει την κατάσταση και θα προχωρήσει, με διαδικασίες βάσης, στο σχεδιασμό των επόμενων
δράσεων για την ανατροπή αυτών των πολιτικών.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

για τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
Αθήνα 18/7/2012
Προς
1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Σήμερα Τετάρτη 18 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και τον Υφυπουργό κ. Θεόδωρο
Παπαθεοδώρου, μετά από πρόσκληση του Υπουργείου.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έκανε αναφορά σε όλα τα μεγάλα
ζητήματα της εκπαίδευσης και ζήτησε από τον Υπουργό
να αναλάβει πρωτοβουλίες και να δώσει λύσεις.
Συγκεκριμένα, τέθηκε το πλαίσιο αιτημάτων στους εξής
άξονες:
Οικονομικά:
- Αύξηση δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ
- Οικονομική στήριξη σχολικών επιτροπών
- Μισθοί αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς
- Άμεση και ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των νέων
εκπαιδευτικών
- Αφορολόγητο στα 12.000€
- Όχι στη φοροεπιδρομή κατά των εργαζομένων
Υγειονομική περίθαλψη:
- Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους εργαζόμενους
- Κατάργηση της «συμμετοχής» των εργαζόμενων για φάρμακα και εξετάσεις
Αξιολόγηση:
- Ακώλυτη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών
- Κατάργηση των Νόμων 3848/10 και 4024/11
- Καμιά κατηγοριοποίηση μαθητών και σχολείων
- Καμιά αξιολόγηση – χειραγώγηση

Αναπληρωτές:
- Να καταργηθεί η τιμωρητική διάταξη για όσους αρνήθηκαν να διοριστούν την προηγούμενη χρονιά και να
τους δοθεί η δυνατότητα ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών
- Να δοθεί το επίδομα θέσης στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και να επιστραφεί αναδρομικά όπου κρατήθηκε
- Να προβλεφθεί η συνυπηρέτηση αναπληρωτών
- Προσμέτρηση της προϋπηρεσίας για τους αναπληρωτές
και μετά το 2010, κατάργηση της ρύθμισης του Ν.3848/10
Ειδική Αγωγή:
- Άμεση πραγματοποίηση διαγωνισμού ΑΣΕΠ για μόνιμους
διορισμούς στην Ειδική Αγωγή
Προσχολική Αγωγή:
- Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά
- Βελτίωση των υποδομών
- Αναβάθμιση του ρόλου της νηπιαγωγού
- Θεσμοθέτηση διδακτικού ωραρίου νηπιαγωγών στα πλαίσια του ωραρίου των εκπαιδευτικών Π.Ε.
Επιμόρφωση – Μετεκπαίδευση:
- Επαναλειτουργία της μετεκπαίδευσης με στόχο τη στήριξη των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης
- Επαναχορήγηση των εκπαιδευτικών αδειών
Υποσιτισμός μαθητών:
- Προγράμματα για την κοινωνική στήριξη των μαθητών και
των οικογενειών τους
Υπηρεσιακές μεταβολές:
- Έγκαιρη πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών, αποσπάσεων, προσλήψεων αναπληρωτών
- Κατάργηση υποχρεωτικής διετίας παραμονής στην οργανική θέση
Διανομή βιβλίων:
- Έγκαιρη αποστολή τους στις σχολικές μονάδες
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Κ ΙΝηΤΟΠΟΙηΣΕΙΣ
Ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού:
- Όχι στην απαξίωσή της, στήριξη και ενίσχυση των δομών της
Ο Υπουργός Παιδείας έκανε αναφορά
στη γενικότερη οικονομικοκοινωνική κατάσταση της χώρας καθώς και στην κατάσταση της εκπαίδευσης, τονίζοντας το σημαντικό έργο που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί.
Δήλωσε πως:
- Στόχος του Υπουργείου είναι η αξιοποίηση
των πόρων του ΕΣΠΑ με δεδομένη την αδυναμία αξιοποίησης πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
- Καταβάλλεται προσπάθεια πραγματοποίησης όλων των υπηρεσιακών μεταβολών
των εκπαιδευτικών εντός των χρονικών ορίων. Τα βιβλία και οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στα σχολεία με την έναρξη της
σχολικής χρονιάς.
- Η αξιολόγηση θα είναι δομών και διαδικασιών. Δε θα είναι τιμωρητική και δε θα συνδέεται με απολύσεις. Δε θα υπάρξουν μονομερείς αποφάσεις ούτε αιφνιδιασμοί.
Οτιδήποτε αποφασιστεί θα γίνει μετά από
διάλογο.
- Ο υποσιτισμός των μαθητών είναι υπαρκτό
θέμα. Αναζητούνται λύσεις χωρίς να δημιουργούνται κοινωνικές διακρίσεις. Θα γίνει
σχεδιασμός που θα γνωστοποιηθεί.
- Για τις εκπαιδευτικές άδειες, τους διορισμούς, τα επιδόματα θέσης αναπληρωτών,
τη συνυπηρέτηση και την προϋπηρεσία μετά το 2010, θα εκδοθεί σύντομα ανακοίνωση αφού γίνει πρώτα επεξεργασία των
αιτημάτων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.
- Τα 50 εκατομμύρια ευρώ που θα περικοπούν από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας θα εξοικονομηθούν από
περιστολή δαπανών των υπηρεσιών του και
δε θα επιβαρυνθούν περαιτέρω οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο.
- Θα δοθεί χρονική παράταση για τη ρύθμιση της αξιολόγησης στην εκπαίδευση
- Θα γίνουν 1065 μόνιμοι διορισμοί σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα παρακολουθεί όλα
τα ζητήματα και θα βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα ώστε να παρέμβει σε κάθε περίπτωση
που τα εκπαιδευτικά θέματα θα δρομολογηθούν σε αντιεκπαιδευτική κατεύθυνση.
Από τη Δ.Ο.Ε.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

για τη συνάντηση του Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. με τη Γεν. Γραμματέα
του ΚΚΕ κ. ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ
Αθήνα 4/3/2013
Προς
1. M.M.E.
2. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. υλοποιώντας την απόφασή του για επικοινωνία – ενημέρωση με τα πολιτικά κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τη Δευτέρα 4/3/2013, είχε συνάντηση με
τη Γενική Γραμματέα του Κ.Κ.Ε. κ. Αλέκα Παπαρήγα στα
γραφεία του κόμματος στον Περισσό.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έκανε αναφορά στις θέσεις του κλάδου για την αξιολόγηση και τις νέες διατάξεις του Πειθαρχικού δικαίου των Δημοσίων Υπαλλήλων που γυρίζουν
την εκπαίδευση σε εποχές αυταρχισμού και τρομοκράτησης
των εκπαιδευτικών και ζήτησε τη στήριξη του Κ.Κ.Ε. στις
θέσεις του κλάδου και την ανάδειξη των θεμάτων σε κοινοβουλευτικό επίπεδο αλλά και στην κοινωνία.
Η Γενική Γραμματέας του Κ.Κ.Ε. δήλωσε ότι ως κόμμα έχουν τοποθετηθεί, πολύ καιρό πριν, αρνητικά στο σύστημα αξιολόγησης το οποίο έχει ως στόχο τη μετατροπή των
εκπαιδευτικών σε γρανάζια μεταφοράς των απόψεων της εξουσίας και δεν έχει καμία σχέση με τη βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευτικών. Δε στηρίζεται σε παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια και ανοίγει το δρόμο στις απολύσεις. Πρόσθεσε πως πρέπει να υπάρξει συμπόρευση και
κοινός αγώνας ολόκληρης της κοινωνίας για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το ζήτημα.
Από τη Δ.Ο.Ε.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με τεράστια επιτυχία και μαζικότατη συμμετοχή εκπαιδευτικών από σχολεία της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου, των Ιονίων Νήσων, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Θράκης καθώς και συνδικαλιστικών στελεχών από όλη τη χώρα, πραγματοποιήθηκαν
επιστημονικές εκδηλώσεις της Δ.Ο.Ε. με θέμα: «Αξιολόγηση – Νέες Πειθαρχικές Διώξεις, επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών» την Τρίτη 12
Μαρτίου 2013 στην Πάτρα, την Τρίτη 2 Απριλίου 2013
στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Απριλίου 2013 στην Καβάλα, την Τετάρτη 15 Μαΐου 2013 στη Θεσσαλονίκη και
την Τρίτη 28 Μαΐου 2013 στη Λάρισα .
Ο Πρόεδρος της Δ.Ο.Ε., οι εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, οι
εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών παρατάξεων και οι εισηγητές (Ρέμελης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Νομικής Πρύτανης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Γιώργος
Κατρούγκαλος και Κωνσταντίνος Χρυσόγονος, Καθηγητές
Συνταγματικού Δικαίου, και Μαρία Τσίπρα, δικηγόρος –
εργατολόγος) περιέγραψαν το ασφυκτικό – αναχρονιστικό πλαίσιο που διαμορφώνεται στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης το οποίο τη γυρίζει σε χρόνια επιθεωρητή και επιθεωρητισμού. Αναδείχθηκε επίσης η αποφασιστικότητα
του συνόλου του κλάδου να αντισταθεί σθεναρά στο μεσαίωνα που προετοιμάζεται για τους εργαζόμενους.

η ΜΕρΙΔΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Αξιολόγηση Χειραγώγηση ή Αξιολόγηση εργαλείο ανατροφοδότησης
της εκπαιδευτικής
διαδικασίας»
Αθήνα 28/1/2013
Προς: Τους Συλλόγους
Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Συνάδελφοι
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Αξιολόγηση – Χειραγώγηση ή Αξιολόγηση - εργαλείο ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας», στο Ηράκλειο Κρήτης, την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013, ώρα
8:30 – 16:00 (Κινηματοθέατρο Αστόρια).
Στην ημερίδα καλούνται να συμμετέχουν:
• Ο Πρόεδρος και ένα ακόμη μέλος του Δ.Σ. από όσους Συλλόγους Π.Ε. της χώρας επιθυμούν.
• Όλα τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων της περιφέρειας Κρήτης.
• Οι αιρετοί του ΑΠΥΣΠΕ και των ΠΥΣΠΕ της
περιφέρειας Κρήτης.
• Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και των Νομαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ, της περιφέρειας Κρήτης.
• Ένας συνάδελφος από κάθε διθέσιο και πάνω
σχολείο της περιφέρειας Κρήτης τον οποίο θα ορίσει ο Σύλλογος διδασκόντων. Έχει ζητηθεί ήδη
γι’ αυτό σχετική άδεια από τον Περιφερειακό Διευθυντή Κρήτης.
Κάθε Σύλλογος θα συμπληρώσει το έντυπο που
επισυνάπτουμε, προκειμένου να γνωρίζουμε τον αριθμό των συναδέλφων οι οποίοι θα συμμετέχουν
στην ημερίδα.
Το έντυπο να επιστραφεί με FAX στη Δ.Ο.Ε. συμπληρωμένο μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2013 (fax ΔΟΕ:
2103238981, 2103231977, 2103312760).
Τα έξοδα των συμμετεχόντων θα βαρύνουν
τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε..
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Αξιολόγηση - Νέες
Πειθαρχικές Διατάξεις
Αθήνα 28/2/2013
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Συνάδελφοι
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Αξιολόγηση – Νέες Πειθαρχικές Διατάξεις: Επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών», στην Πάτρα, την Τρίτη 12 Μαρτίου 2013, ώρα 9:00 – 16:00 (Ξενοδοχείο «Αστήρ
Πάτρας»).
Στην ημερίδα καλούνται να συμμετέχουν:
• Ο Πρόεδρος, οι αιρετοί και ένα ακόμη μέλος του Δ.Σ. από τους
Συλλόγους Π.Ε. Νότιας Ελλάδας.
• Όλα τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων και οι αιρετοί των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.
• Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και των Νομαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ, των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.
• Ένας συνάδελφος από κάθε διθέσιο και πάνω Δημοτικό Σχολείο
και Νηπιαγωγείο των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, τον οποίο θα ορίσει ο Σύλλογος διδασκόντων. Έχει
ζητηθεί ήδη γι’ αυτό σχετική άδεια από τους Περιφερειακούς Διευθυντές.
• Αντίστοιχη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αρχές Απριλίου στη
Βόρεια Ελλάδα στην οποία θα προσκληθούν οι συνάδελφοι της
υπόλοιπης χώρας.
Κάθε Σύλλογος θα συμπληρώσει το έντυπο που
επισυνάπτουμε, προκειμένου να γνωρίζουμε τον αριθμό των συναδέλφων οι οποίοι θα συμμετέχουν
στην ημερίδα.
Το έντυπο να επιστραφεί με FAX στη Δ.Ο.Ε. συμπληρωμένο μέχρι τις 8 Μαρτίου 2013 (fax ΔΟΕ:
2103238981, 2103231977, 2103312760).
Τα έξοδα των συμμετεχόντων θα βαρύνουν
τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός Πετράκης Σταύρος
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΒηΜΑ
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η ΜΕρΙΔΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Αξιολόγηση - Νέες
Πειθαρχικές Διατάξεις
Συνάδελφοι
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση - συζήτηση με θέμα: «Αξιολόγηση – Νέες Πειθαρχικές Διατάξεις: Επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών», στα Ιωάννινα, την
Τρίτη 2 Απριλίου 2013, ώρα 9:00 – 16:00 (αίθουσα
εκδηλώσεων Ξενοδοχείου Du Lac).
Στην εκδήλωση καλούνται να συμμετέχουν:
• Όλα τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων και οι αιρετοί
των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.
• Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και των Νομαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ, των περιφερειών
Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.
• Ένας συνάδελφος από κάθε διθέσιο και πάνω Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο των περιφερειών Ηπείρου και
Δυτικής Μακεδονίας, τον οποίο θα ορίσει
ο Σύλλογος διδασκόντων. Έχει ζητηθεί ήδη γι’ αυτό σχετική άδεια από τους Περιφερειακούς Διευθυντές.
Κάθε Σύλλογος θα συμπληρώσει το έντυπο
που επισυνάπτουμε, προκειμένου να γνωρίζουμε τον αριθμό των συναδέλφων οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ημερίδα.
Το έντυπο να επιστραφεί με FAX στη Δ.Ο.Ε. συμπληρωμένο μέχρι τις 28 Μαρτίου 2013 (fax ΔΟΕ:
2103238981, 2103231977, 2103312760).
Τα έξοδα των συμμετεχόντων θα βαρύνουν
τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός Πετράκης Σταύρος
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Αξιολόγηση - Νέες
Πειθαρχικές Διατάξεις
Αθήνα 5/4/2013
Προς: Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Συνάδελφοι
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση
- συζήτηση με θέμα: «Αξιολόγηση – Νέες Πειθαρχικές
Διατάξεις: Επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον των
εκπαιδευτικών», στην Καβάλα, την Τρίτη 23 Απριλίου
2013, ώρα 9:00 – 16:00 (χώρος εκδηλώσεων BATIS).
Στην εκδήλωση καλούνται να συμμετέχουν :
• Όλα τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων και οι αιρετοί των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Σερρών.
• Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και των Νομαρχιακών
Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ, των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και
Σερρών.
• Ένας συνάδελφος από κάθε διθέσιο και πάνω Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Σερρών, τον οποίο θα ορίσει ο Σύλλογος διδασκόντων. Έχει ζητηθεί ήδη γι’ αυτό σχετική άδεια από τους Περιφερειακούς Διευθυντές.
Κάθε Σύλλογος θα συμπληρώσει το έντυπο που επισυνάπτουμε, προκειμένου να γνωρίζουμε τον αριθμό των συναδέλφων οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ημερίδα.
Το έντυπο να επιστραφεί με FAX στη Δ.Ο.Ε. συμπλη-

ρωμένο μέχρι τις 19 Απριλίου 2013 (fax ΔΟΕ:
2103238981, 2103231977, 2103312760).
Τα έξοδα των συμμετεχόντων θα βαρύνουν τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε..
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός Πετράκης Σταύρος
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η ΜΕρΙΔΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Αξιολόγηση - Νέες
Πειθαρχικές Διατάξεις
Αθήνα 25/4/2013
Προς: Τους Συλλόγους
Εκπαιδευτικών
Π.Ε.
Συνάδελφοι
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.,
διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση - συζήτηση
με θέμα: «Αξιολόγηση – Νέες Πειθαρχικές Διατάξεις: Επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών»,
στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 15 Μαΐου 2013, ώρα 9:00 – 16:00 (ξενοδοχείο
Grand Hotel Palace), με εισηγητές τον κ. Χρυσόγονο Κώστα, Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Α.Π.Θ. και την κ. Τσίπρα Μαρία, Δικηγόρο-Εργατολόγο.
Στην εκδήλωση καλούνται να συμμετέχουν :
• Όλα τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων και οι αιρετοί της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
• Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και των Νομαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
• Ένας συνάδελφος από κάθε διθέσιο και πάνω Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο της
περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον οποίο θα ορίσει ο Σύλλογος διδασκόντων.
Έχει ζητηθεί ήδη γι’ αυτό σχετική άδεια από τον Περιφερειακό Διευθυντή.
Κάθε Σύλλογος θα συμπληρώσει
το έντυπο που επισυνάπτουμε, προκειμένου να γνωρίζουμε τον αριθμό
των συναδέλφων οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ημερίδα.
Το έντυπο να επιστραφεί με FAX
στη Δ.Ο.Ε. συμπληρωμένο μέχρι τις
14 Μαΐου 2013.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Μαντάς Κομνηνός
Ο Γενικός Γραμματέας
Πετράκης Σταύρος
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Αξιολόγηση - Νέες
Πειθαρχικές Διατάξεις
Αθήνα 21/5/2013
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Συνάδελφοι
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση συζήτηση με θέμα: «Αξιολόγηση – Νέες Πειθαρχικές Διατάξεις: Επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών», στη Λάρισα, την Τρίτη 28 Μαΐου 2013, ώρα 9:00
– 16:00 (ξενοδοχείο Larissa Imperial), με εισηγητές τον κ.
Ρέμελη Κων/νο, Καθηγητή Νομικής και Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και την κ. Τσίπρα Μαρία, Δικηγόρο-Εργατολόγο.
Στην εκδήλωση καλούνται να συμμετέχουν :
• Όλα τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων και οι αιρετοί της περιφέρειας Θεσσαλίας
• Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και των Νομαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ, της περιφέρειας Θεσσαλίας
• Ένας συνάδελφος από κάθε διθέσιο και πάνω Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο της περιφέρειας Θεσσαλίας, τον
οποίο θα ορίσει ο Σύλλογος διδασκόντων. Έχει ζητηθεί ήδη γι’ αυτό σχετική άδεια από την Περιφερειακή Διευθύντρια.
Κάθε Σύλλογος θα συμπληρώσει το έντυπο που
επισυνάπτουμε, προκειμένου να γνωρίζουμε τον αριθμό των συναδέλφων οι οποίοι θα συμμετέχουν
στην ημερίδα.
Το έντυπο να επιστραφεί με FAX στη Δ.Ο.Ε. συμπληρωμένο μέχρι τις 24 Μαΐου 2013.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός Πετράκης Σταύρος
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Αξιολόγηση – Νέες Πειθαρχικές Διατάξεις

Επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών
Η ομιλία του Προέδρου της Δ.Ο.Ε.
Κομνηνού Μαντά
Ιωάννινα 2 Απριλίου 2013

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, θα
ήθελα να ξεκινήσω μ’ ένα σχόλιο πάνω στην ομιλία του Προέδρου του Συλλόγου Ιωαννίνων και στην αναφορά του στα Γιάννενα, που πραγματικά είναι πολύ φιλόξενα για μας, αλλά θα ήθελα αγαπητέ Πρόεδρε, να κάνω την παρατήρηση. Μπαίνοντας κανείς στην πόλη, συναντά μια πινακίδα που λέει «Ιωάννινα, η πόλη
των αργυροχρυσοχόων». Εκτιμώ ότι η προσφορά των Ιωαννίνων
στην πατρίδα είναι πολύ μεγαλύτερη για τους χιλιάδες δασκάλους
που έχει βγάλει η περιοχή της Ηπείρου και που έχουν μορφώσει
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τα παιδιά του ελληνικού λαού, γιατί είναι πραγματικά μια δασκαλογέννα περιοχή και μικρότερη, κατά τη γνώμη μου, είναι η προσφορά της στην αργυροχρυσοχοΐα. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά τα Γιάννενα, αλλά και συνολικά η Ήπειρος, είναι μια τέτοια περιοχή που τα παιδιά της έχουν κοσμήσει τον κλάδο των δασκάλων και το συνδικαλιστικό του κίνημα από κορυφαίες θέσεις εδώ
και πάρα πολλές δεκαετίες.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τους εισηγητές μας. Θα ήθελα ιδιαίτερα και από αυτό το βήμα ν’ αναφέρω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για μας η παρουσία εδώ του
Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθηγητή της Νομικής, του κ. Ρέμελη, ο οποίος ευχαρίστως ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα
που είναι σήμερα μαζί μας.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η σημερινή σας παρουσία
εδώ είναι συνέχεια της παρουσίας και της αθρόας προσέλευσης
συναδέλφων και στις προηγούμενες εκδηλώσεις που πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ με βάση τον σχεδιασμό του, ο οποίος ξεκίνησε πριν από τα Χριστούγεννα και εξελίσσεται. Είναι η 3η εκδήλωση που πραγματοποιεί η ΔΟΕ από
το Γενάρη. Ξεκινήσαμε από την Κρήτη με μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, στη συνέχεια σε μια ακόμη μεγαλύτερη εκδήλωση πριν
από λίγο καιρό στην Πάτρα όπου καλύφθηκαν η Δυτική Ελλάδα
και η Πελοπόννησος και σήμερα βρισκόμαστε εδώ στα φιλόξενα Γιάννενα και θα συνεχίσουμε μέχρι τον Μάη με την Καβάλα,
τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Πιστεύουμε ότι την περίοδο που διανύουμε, έχουμε πολλά
και καυτά ζητήματα σε εξέλιξη και γι’ αυτά πρέπει να συζητήσουμε. Η παρουσία σήμερα εδώ ενός συναδέλφου από κάθε σχολείο της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, δε θα πρέπει να
τελειώσει σ’ αυτή την αίθουσα, δεν ήρθαμε εδώ να κάνουμε ένα
σεμινάριο για τους παραβρισκόμενους. Ο καθένας από σας θα
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πρέπει να μεταφέρει στο σχολείο του και στην κοινωνία αυτό που
εκτιμούμε ότι πρέπει να γίνει. Και θα προσπαθήσω να το αναλύσω στη συνέχεια.
Δε θ’ ασχοληθώ με την πραγματικότητα την οποία αγαπητοί
μου συνάδελφοι ζούμε καθημερινά, με αυτά που την τελευταία
τριετία έχουν συμβεί εις βάρος των εργαζομένων, με τη λαίλαπα
που έχει ενσκήψει επί των κοινωνικών κατακτήσεων των πολιτών, με κύριους στόχους την υγεία και την παιδεία, ως απολύτως στοχευμένες επιλογές, των μνημονίων, της τρόικας
και των ελληνικών κυβερνήσεων που μπορεί ν’ αλλάζουν και
πραγματικά άλλαξαν τέσσερις την τελευταία χρονιά, αλλά οι πολιτικές εξακολουθούν να παραμένουν οι ίδιες, των επιλογών δηλαδή και των αποφάσεων που λαμβάνονται, στις Βρυξέλλες, στο
Βερολίνο και στη Νέα Υόρκη, με θύματα τους εργαζομένους στην
πατρίδα μας και με μεγάλο θύμα την παιδεία, η οποία αυτή τη στιγμή τσακίζεται με αυτές τις επιλογές της τελευταίας τριετίας και το
τσάκισμα αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή.
Δεν είναι αθώα και τυχαία η επιλογή να τσακιστεί η παιδεία,
είναι στις προτεραιότητες του καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο βρίσκεται σε μια βαθιά και τεράστια κρίση. Το πρόσφατο
παράδειγμα με το τσάκισμα στην κυριολεξία της Κύπρου, νομίζω
ότι σε όλους μας μπορεί να δείξει το ποιες είναι οι προθέσεις
τους και ποιες οι τιμωρητικές λογικές που ακολουθούνται απέναντι στους λαούς της Ευρώπης.
Δε θ’ ασχοληθώ ούτε με την υποχρηματοδότηση στην παιδεία, την ώρα που όλοι βιώνετε το απόλυτο τίποτα στα σχολικά
Ταμεία. Γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό που συνέβη κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, τόσο στην Ήπειρο όσο και στη Δυτική Μακεδονία
με την παντελή έλλειψη καυσίμων αυτό το χειμώνα, μ’ εσάς να είσαστε αναγκασμένοι ακόμα και το μαρκαδόρο ή την κιμωλία ν’ αγοράζετε από την τσέπη σας, με μια πολιτεία η οποία είναι απούσα απ’ όλη αυτή τη διαδικασία. Και να χαιρετίσω βέβαια και τις κινητοποιήσεις που οργάνωσε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μαζί με τη
ΔΟΕ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας πριν από τις γιορτές
για να υπάρχει έστω αυτή η μικρή ανακούφιση που υπήρξε την περίοδο εκείνη.
Δε θ’ αναφερθώ στο τσάκισμα των αποδοχών μας, όπου οι
μισθοί κυρίως των νέων συναδέλφων δεν είναι τίποτε άλλο
πάρα ένα προνοιακό επίδομα όταν νέοι συνάδελφοι, αυτοί που
μπήκαν στα Πανεπιστήμια με 19.000 και με 20.000 μόρια είναι τα
πρώτα θύματα της ανεργίας, είναι οι πρώτοι απολυμένοι. Είναι αυτοί που πέρυσι δούλευαν και δε δουλεύουν φέτος και αυτοί που δουλεύουν φέτος και δε θα δουλεύουν του χρόνου, την
περίοδο των μηδενικών προσλήψεων και του μηδενισμού απ’ ό,τι
φαίνεται και των αναπληρωτών από την επόμενη σχολική χρονιά.
Αυτοί είναι απολυμένοι. Δεν είναι απολυμένοι μόνο αυτοί που
θ’ απολυθούν με τις διαδικασίες που σχεδιάζονται, από το μόνιμο προσωπικό του δημοσίου, αλλά και οι αναπληρωτές σε αυτή
την κατηγορία ανήκουν. Και δε θ’ αναφερθώ τέλος ούτε στα ζητήματα που αφορούν την υγειονομική μας περίθαλψη, την καθημερινότητά μας και ό,τι αυτό σημαίνει, γιατί αυτά άλλωστε είναι
και ζητήματα τα οποία το επόμενο διάστημα οι Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων θ’ αντιμετωπίσουν.

Θέλω να έρθω στο ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον
κλάδο και γνωρίζουμε ότι είναι θέμα που συζητιέται απ’ άκρη σε
άκρη σε όλα τα σχολειά. Έχει παραμερίσει ακόμα και το θέμα των
αποδοχών μας. Και είναι πραγματικά ιδιαίτερα σημαντικό και είναι μια μάχη την οποία θα πρέπει όλοι μαζί να τη δώσουμε και
όλοι μαζί να την κερδίσουμε. Εάν χάσουμε τη μάχη για την αξιολόγηση αγαπητοί μου συνάδελφοι είναι βέβαιο ότι ο κλάδος θα
ξαναγυρίσει δεκαετίες πίσω σε πολύ μαύρα χρόνια και σε πολύ άσχημες εποχές και καταστάσεις. Ο κλάδος των δασκάλων είναι
αυτός που περισσότερο χτυπήθηκε και τσακίστηκε τις προηγούμενες δεκαετίες κυρίως μετά το 1930 και μέχρι το 1982, από αυτό
που ο ίδιος ονόμασε «επιθεωρητισμό». Τον Επιθεωρητή δηλαδή
και τη δράση του.
Ο Επιθεωρητής αγαπητοί μου συνάδελφοι ήταν ο απόλυτος
άρχοντας, διοικητικός Προϊστάμενος αλλά και επιστημονικά υπεύθυνος για τους εκπαιδευτικούς. Από τον Επιθεωρητή εξαρτιόνταν τα πάντα: Οι αποδοχές του, η μετάθεσή του, ακόμα ίσως
και η απόλυσή του, η παραπομπή του δηλαδή σε Πειθαρχικό. Εάν
δεν έπαιρνε προαγώγιμο βαθμό, πάνω από 25 δηλαδή με άριστα
το 50, με μια απολύτως αδιαφανή διαδικασία, ούτε μετάθεση μπορούσε να πάρει. Είναι χαρακτηριστικό και για να έχετε μια εικόνα,
ο κλάδος των δασκάλων το έζησε πολύ περισσότερο από τους
συναδέλφους της Δευτεροβάθμιας. Γιατί οι δάσκαλοι, όπως και οι
νηπιαγωγοί, ήταν απομονωμένοι σε μικρά μονοθέσια, διθέσια σχολεία, σε αντίθεση με τους συναδέλφους της Δευτεροβάθμιας που
την περίοδο εκείνη τουλάχιστον είχαν μόνο μεγάλες σχολικές μονάδες στις πρωτεύουσες κυρίως των νομών.
Για τη νοοτροπία των Επιθεωρητών χαρακτηριστική εικόνα δίνει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας προς τους Επιθεωρητές.
Είναι του 1938 και ανάμεσα στα άλλα αναφέρει: «Ενδεικτικώς σημειούμεν ότι οπωσδήποτε πρέπει ν’ αποφεύγεται η διανυκτέρευσις του Επιθεωρητού εις οικίας αγάμων διδασκαλισσών και νηπιαγωγών. Η μετάβασις τούτου από χωρίον εις χωρίον τη συνοδεία διδασκαλισσών, οι χαριεντισμοί του Επιθεωρητού προς τας διδασκαλίσσας». Καταλαβαίνετε νομίζω μέχρι
ποιού σημείου έφτανε η εξουσία του Επιθεωρητή αγαπητοί μου
συνάδελφοι. Ναι, έτσι ακριβώς ήταν. Και αυτό πολλές φορές συνοδευόταν και από το πεσκέσι, από το λαγό όπου υπήρχαν κυνηγοί ή από το ψάρι όπου υπήρχαν ψαράδες. Αυτόν τον θεσμό ο
κλάδος του έδωσε όνομα, είπε ότι αυτή η κατάσταση είναι ο «επιθεωρητισμός», και έδωσε μεγάλους και ηρωικούς αγώνες σε δύσκολες εποχές, ακόμα και στα χρόνια της δικτατορίας, για την κατάργησή του.
Για να φτάσει το 1982 η «απελευθέρωση» του κλάδου. Το 1982
καταργήθηκε ο Επιθεωρητής ο «επιθεωρητισμός» και η λογική
του. Και από τότε μέχρι σήμερα, έπνευσε άνεμος παιδαγωγικής ελευθερίας και δημοκρατίας μέσα στο ελληνικό σχολείο, όσο ποτέ άλλοτε.
Συνάδελφοι, όλα αυτά τα χρόνια μη φανταστείτε ότι οι κυβερνήσεις δε θέλησαν να ξαναεπιβάλλουν τέτοιου είδους λογικές. Οι προσπάθειες αυτές έγιναν κατ’ αρχήν στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν επί υπουργίας Εσωτερικών του γνωστού κυρίου Κούβελα, νομοθετήθηκε η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλ-
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λήλων και των εκπαιδευτικών, με μια διαδικασία παρόμοια με τις
ποσοστώσεις που προβλέπονται και σήμερα, το 1997, ένας Υπουργός Παιδείας που μάλιστα τ’ όνομά του έγινε και σύνθημα στα
χείλη τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών, ο γνωστός
και μη εξαιρετέος Γεράσιμος Αρσένης, με το νόμο 2525/97, προσπάθησε να επιβάλλει την αξιολόγηση, μάλιστα ακόμα και μ’ ένα
Σώμα Μονίμων Εξωτερικών Αξιολογητών. Στη συνέχεια, τόσο η
κα Γιαννάκου αλλά περισσότερο η κα Διαμαντοπούλου με τον
3848, αλλά και λίγο πριν με τον 2986 ο κ. Ευθυμίου, αλλά και ο κ.
Αρβανιτόπουλος με τα τωρινά του σχέδια. Όλα αυτά τα χρόνια,
κι έχει σημασία αυτό να το πιστέψουμε, ακόμη κι όταν νομοθετήθηκαν τέτοιου είδους διαδικασίες, δεν εφαρμόστηκαν ποτέ.
Ο ενωτικός αγώνας του κλάδου απέτρεψε την εφαρμογή αυτών των νομοθετημάτων. Ακόμα και ψηφισμένων νόμων
δηλαδή. Και ο 2525 του 1997 είναι ψηφισμένος και ο 2986 του
2003 είναι ψηφισμένος, όπως και ο 3848 του 2010 που μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν έχει εφαρμοστεί αλλά μάλιστα έχει αποδομηθεί σε πάρα πολλά σημεία του. Γιατί υπήρξε η οργανωμένη αντίδραση από μας.
Τώρα και επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για το τι κάνει
η ΔΟΕ και πού βρισκόμαστε σήμερα. Πήραμε μια απόφαση με
την οποία ανοίγουμε τη συζήτηση στο εσωτερικό του κλάδου.
Συζητάμε και κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο στα μάτια, λέμε την άποψή μας και την πρότασή μας, με δημοκρατία, καθαρά και τίμια.
Σέβεται ο ένας τη διαφορετικότητα του άλλου και συμφωνούμε
σ’ ένα μήνυμα που θα το αναφέρω παρακάτω, για το τι κάνουμε
αυτή την περίοδο.
Συνάδελφοι, το θέμα της αξιολόγησης είναι ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείρισή του.
Κάνω έκκληση και στους Συλλόγους, στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν, πρέπει όλοι να είμαστε «προσεκτικοί», να το πω σε
εισαγωγικά, για τον τρόπο με τον οποίο το διαχειριζόμαστε. Σε μια
κοινωνία με ανθρωποφάγα λογική, η οποία στέκεται απέναντί μας
και λέει «μα είναι δυνατό να μην αξιολογείστε εσείς;» θα πρέπει
με ιδιαίτερη προσοχή ν’ αποκτήσουμε κοινωνικές συμμαχίες, γιατί χωρίς αυτές είναι βέβαιο ότι θα μας τσακίσουν. Ο κλάδος έχει
άποψη για την αξιολόγηση εδώ και χρόνια, απολύτως τεκμηριωμένη και θα έλεγα πάρα πολύ δύσκολα μπορεί ν’ αμφισβητηθεί η
επιστημονικότητα αυτής της πρότασης η οποία λέει τι: Ότι δε
μπορεί να μην αξιολογείται το παραγόμενο έργο στο ελληνικό
σχολείο. Τι είδους όμως αξιολόγηση θα είναι αυτή; Και πρέπει αυτό να το κατανοήσουμε απολύτως.
Μιλάμε για μια αξιολογική αποτίμηση του συνόλου των παραγόντων που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό έργο. Μια αξιολόγηση
από τα κάτω, από συλλογικά όργανα, από Συλλόγους Διδασκόντων, όπου σ’ αυτή την αποτίμηση θα μετρηθούν όλοι οι
παράγοντες που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό έργο: η εκπαιδευτική πολιτική, τ’ αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά βιβλία, οι υποδομές, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, η συνεργασία με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι σχέσεις μέσα στο σχολείο, η
σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού και μια σειρά από άλλους
παράγοντες που μπορούμε ν’ αναφέρουμε και οι οποίοι θα
αποτιμηθούν συνολικά από το Σύλλογο Διδασκόντων ως ερ-
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γαλείο για την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θα κινείται στη λογική της στοχοθεσίας, και αν είναι δύσκολο να κατανοήσουν κάποιοι τι λέμε στοχοθεσία εννοούμε ότι αυτή δε μπορεί να είναι ίδια σ’ ένα σχολείο με τσιγγανόπαιδες
όπου ο στόχος μας είναι να φέρουμε τα παιδιά στο σχολείο, σε
αντίθεση μ’ ένα σχολείο που είναι στο κέντρο των Ιωαννίνων ή σε
μια αστική περιοχή όπου στόχος είναι να μάθουν μέχρι τα Χριστούγεννα τα πρωτάκια να διαβάζουν. Δεν είναι ίδιοι οι στόχοι παντού. Ούτε νοείται εκπαίδευση και εξέλιξη χωρίς στόχους μέσα
στη σχολική διαδικασία. Και αυτό το προϊόν ν’ αξιολογηθεί, ν’ αποτιμηθεί δηλαδή προκειμένου να δούμε πού χρειάζονται βελτιώσεις, πού χρειάζεται επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, πού τα βιβλία τα οποία εδώ και 7 χρόνια τα δουλεύουμε και δεν έχουν αξιολογηθεί από κανέναν πέρα από την αξιολόγηση που εσείς που
τα δουλεύετε κάνατε, μέσω της ΔΟΕ και του Ινστιτούτου της πριν
από 6 χρόνια.
Γι’ αυτού του είδους την αξιολόγηση μιλώ. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το Προεδρικό Διάταγμα που έχει καταθέσει ο Υπουργός Παιδείας. Ένα Προεδρικό Διάταγμα το οποίο η ΔΟΕ δήλωσε
από την αρχή ότι όσο είναι συνδεδεμένο με τον 4024, τον 3848
και τις ρυθμίσεις που από αυτούς απορρέουν, δεν υπάρχει πεδίο
συζήτησης. Γιατί η λογική του Π.Δ. είναι καθαρά τιμωρητική, είναι
λογική κατηγοριοποίησης εκπαιδευτικών και σχολείων, σε μια
προσπάθεια να τσακίσει οτιδήποτε κινείται ελεύθερα στο χώρο
της παιδείας, να τσακίσει και τις τελευταίες σπίθες ελευθερίας και
δημοκρατίας που υπάρχουν στο ελληνικό σχολείο, γιατί ο στόχος
του είναι οι μαθητές μας, η επόμενη γενιά πολιτών, να μη μπορεί
ελεύθερα να κρίνει και ν’ αποφασίζει. Γιατί ένα σύστημα που
δεν θα έχει ελεύθερους δασκάλους, είναι βέβαιο ότι αυτοί
δεν πρόκειται να βγάλουν ελεύθερους μαθητές.
Έχουμε ένα Προεδρικό Διάταγμα το οποίο με βάση τον 4024
κομματιάζει και κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς με μια λογική αυθαίρετων, αντιεπιστημονικών απαράδεκτων ποσοστώσεων που ούτε ο ίδιος ο Υπουργός στην τελευταία συνάντηση το
Νοέμβριο με τη ΔΟΕ δεν μπόρεσε να αιτιολογήσει. Τι σημαίνει
για παράδειγμα η ρύθμιση για προαγωγή του 30% στον Α΄ βαθμό και γιατί να είναι το ποσοστό αυτό 30% και όχι να είναι 50%
ή 10%. Δεν υπάρχει απάντηση σ’ αυτό παρά μόνο η λογική που
θέλει τον δάσκαλο να είναι εξαρτημένος, να του κόβουν κι άλλο
τις αποδοχές και ουσιαστικά να τον οδηγούν στις δικές του προτεραιότητες.
Σε αυτή την πραγματικότητα λοιπόν και για αυτό το θέμα, το
Δ.Σ. της ΔΟΕ δήλωσε ότι η τελευταία συζήτηση με τον Υπουργό
Παιδείας ήταν στις 20 του Νοέμβρη και δεν υπάρχει περαιτέρω συζήτηση με το Υπουργείο Παιδείας όσο υπάρχει αυτή η
σύνδεση της αξιολόγησης με το συγκεκριμένο νομοθετικό
πλαίσιο. Και λάβαμε την απόφαση να μην πάμε στη συνάντηση που ζήτησε ο Υπουργός Παιδείας. Σε αντίθεση με τους
συναδέλφους των άλλων δύο Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών, της
ΟΛΜΕ και της ΟΙΕΛΕ που πήγαν σε αυτόν τον διάλογο.
Εμείς δηλώσαμε ότι δε θα πάμε να γίνουμε ντεκόρ σε μια
φωτογραφία που ήθελε να βγάλει ο κ. Αρβανιτόπουλος, λέγοντας ότι συζητάει με τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες. Είπαμε ότι
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η ΜΕρΙΔΕΣ
βάλαμε τις κόκκινες γραμμές και δεν πάμε παραπέρα. Και είχε
ρίσκο αυτό. Και το λέω στη λογική του κομματιάσματος των εργαζομένων. Είναι πολύ πιθανό και θα το δούμε μπροστά μας, ο Υπουργός Παιδείας, η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της να επιχειρήσουν να χωρίσουν τους εκπαιδευτικούς σε αυτούς που συζητούν
και σε αυτούς που αρνούνται και να προσπαθήσουν σε αυτό το
κομμάτι να μας χτυπήσουν. Εκεί δε μπορεί να υπάρχει άλλη απάντηση πέρα από την ενότητα τη δική μας απέναντι σ’ αυτό το
ζήτημα. Και δηλώσαμε ότι δεν μπορεί να γίνει κανένας διάλογος επάνω σ’ αυτό το ζήτημα. Αλλά η προσπάθειά μας είναι πρώτα να πείσουμε τον κλάδο μας, να ενημερωθούμε όλοι για το τι ζητάμε, να
συμφωνήσουμε όλοι βάζοντας στην άκρη τις διαφορές που μπορεί να έχουμε για το πώς βλέπει ο καθένας την αξιολόγηση και να
πούμε ότι αυτή τη στιγμή το μείζον, το πρώτο αλλά και το σημαντικότερο είναι να μην περάσει το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα, αλλά και κανένα άλλο που να κινείται σ’ αυτή τη
λογική. Και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε με οποιονδήποτε τρόπο, μέσα από την ενότητά μας και θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση να ενημερώσουμε δηλαδή την κοινή γνώμη, κάτι το οποίο εσείς μπορείτε να το κάνετε καλύτερα απ’ τον καθένα και εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε έναν διάλογο ή να συναινέσουμε σ’ ένα τέτοιο διάταγμα. Θα το παλέψουμε και ακόμα και αν υπογραφεί το συγκεκριμένο Π.Δ., όπως και οι άλλοι νόμοι έμειναν στα χαρτιά, και αυτό στα χαρτιά θα μείνει.
Με ποιον τρόπο; Με όλους τους τρόπους, με συλλαλητήρια, με
στάσεις, με τη συγκέντρωση υπογραφών σ’ ένα κείμενο που θα
έρθει σε λίγες μέρες και θα πρέπει να συγκεντρώσουμε 65.000 υπογραφές απ’ όλους τους Συλλόγους Διδασκόντων που θα δηλώνουν την αντίθεσή τους σε αυτό που επιχειρείται, μέχρι να πάμε
στην τελική σύγκρουση με απεργιακές κινητοποιήσεις με διάρκεια, γιατί συνάδελφοι εδώ διακυβεύονται τα πάντα.
Θέλω κλείνοντας ν’ αναφερθώ σ’ αυτό που συμβαίνει με το
νέο Πειθαρχικό Δίκαιο, βέβαια πιστεύω ότι τόσο ο κ. Ρέμελης όσο και η κα Τσίπρα θ’ αναφερθούν διεξοδικά σ’ αυτό, απλά θέλω
να τονίσω αυτό που προκύπτει και από την καταγραφή της ιστορίας του κλάδου στο «Διδασκαλικό Βήμα», για τις διώξεις δηλαδή των συνδικαλιστών της ΔΟΕ, για την απόλυση του Προέδρου
της ΔΟΕ, για τη μετακίνηση ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ με απόφαση Υπουργού Κοντογιαννόπουλου γιατί
ήταν αντίθετο στις λογικές του.
Σήμερα στην πατρίδα μας, έχουμε για πρώτη φορά μετά τη
Γαλλική Επανάσταση, την κατάργηση του τεκμηρίου αθωότητας. Δεκάδες συνάδελφοί μας το τελευταίο διάστημα, δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και εκπαιδευτικοί, είτε βρίσκονται σε διαθεσιμότητα είτε βρίσκονται σε αργία ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε αυτή την κατάσταση με ό,τι αυτό σημαίνει πέρα από την περικοπή
των αποδοχών αλλά και τη διαπόμπευσή τους ιδίως σε μικρές κοινωνίες. Δυστυχώς εδώ μας έχουν οδηγήσει, ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να τσακιστούν και σε αυτό το κομμάτι, να υπάρχει πέρα
από την αξιολόγηση και η σύνδεσή της με τις πειθαρχικές διώξεις
και να επικρέμεται η «δαμόκλειος σπάθη» πάνω από τους εργαζόμενους οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούν εκτός υπηρεσίας για διάστημα αμφιβόλου χρόνου, όταν μάλιστα όλοι γνω-

ρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει απονομή δικαιοσύνης στην Ελλάδα και πόσος χρόνος χρειάζεται για την απονομή της.
Σε όλα αυτά συνάδελφοι μία μόνο είναι η απάντηση και μία είναι η δυνατότητα που έχουμε όλοι μαζί: Είναι η ενότητα η δική
μας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος να μας προστατεύσει πέρα
από το Συνδικάτο μας. Άλλωστε όλη αυτή την περίοδο, την τελευταία τριετία, τα Συνδικάτα ήταν αυτά που σήκωσαν το κεφάλι
και αντιστάθηκαν με όλα τα προβλήματα, με όλες τις δυσκολίες
που έχουν και πιστέψτε το, δε μας έχει απομείνει τίποτε άλλο.
Η αντίδραση του Συνδικάτου συνάδελφοι απέτρεψε το ανοσιούργημα που πήγαινε να συντελεσθεί στο Νυδρί της Λευκάδας.
Γνωρίζετε ασφαλώς την υπόθεση με τη συναδέλφισσα νηπιαγωγό η οποία με εντολή του Υφυπουργού Παιδείας, απομακρύνθηκε από το σχολείο της, με ασύστολα ψεύδη από τους φασίστες
της Χρυσής Αυγής οι οποίοι επιχείρησαν να παρέμβουν στη
σχολική διαδικασία και να επιβάλλουν την ατζέντα τους. Εκεί,
η οργανωμένη αντίδρασή μας, την ίδια μέρα μάλιστα που έγινε
γνωστό το περιστατικό, κλιμάκιο της ΔΟΕ βρέθηκε στη Λευκάδα
με τη συμπαράσταση του τοπικού Συλλόγου, των φορέων από το
νησί και τη δυναμική αντίδραση όλων μας, δόθηκε λύση άμεσα
και επανήλθε η συναδέλφισσα στο σχολείο της, αποδεικνύοντας
ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους και τα
συνδικάτα να προστατέψουν τα μέλη τους.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, να είστε βέβαιοι ότι τίποτε
άλλο δεν μπορεί να μας προστατεύσει, και εδώ δηλώνω, εκφράζοντας και τα 11 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στο
παρελθόν έπραξε η ΔΟΕ, έτσι και τώρα θα βάλει και πάλι πλάτη
πρώτη απ’ όλους κόντρα σε όλη αυτή την αυθαιρεσία, κόντρα σ’
αυτή τη λογική που αφού τσάκισε τη ζωή μας με τους μισθούς και
τις κοινωνικές παροχές, μας τσακίζει με την αξιολόγηση και τα
πειθαρχικά και είμαστε προετοιμασμένοι να δώσουμε τη μάχη και
όταν η κυβέρνηση και τ’ αφεντικά της βγάλουν σε λίγο, και το τελευταίο τους χαρτί. Το επόμενο χτύπημα, να είστε βέβαιοι, ότι θα
είναι η κατάργηση του 1264/1982 και τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. Δε θέλουν ν’ αφήσουν καμιά φωνή ν’ ακούγεται. Η δική μας
απάντηση όμως, μαζί με όλη την κοινωνία που έχουμε τη δυνατότητα να την πάρουμε μαζί μας στον δίκαιο αγώνα, θα είναι να
σηκώσουμε το ανάστημά μας, να το πάρουμε πάνω μας και ναι
φωνάξουμε όλοι μαζί ότι δε θα τους το επιτρέψουμε.
Δεν το επιτρέπει η δημοκρατική παράδοση των Ελλήνων
δασκάλων, οι αγώνες τους σε όλο τον 20ο αιώνα, για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Οι αγώνες μας για τους μαθητές
αλλά και για την αξιοπρέπεια του Έλληνα εκπαιδευτικού.
Όλοι μαζί θα πρέπει να τον δώσουμε αυτό τον αγώνα. Είμαστε υποχρεωμένοι από την Ιστορία να το κάνουμε και μόνο ενωτικά, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες που έχουμε μέσα στις Γενικές Συνελεύσεις, βγαίνοντας από την πόρτα αυτή, με μια φωνή
και μια γροθιά πρέπει να απαντήσουμε σε όλους αυτούς που
θέλουν να μας τσακίσουν: Δεν θα περάσουν.
Ο αγώνας θα είναι δύσκολος. Μόνο η ενότητα μπορεί να μας
κρατήσει. Θα τους νικήσουμε.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
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Ω ρΑρΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου για επικείμενη
αύξηση του ωραρίου εκπαιδευτικών Π.Ε.
Αθήνα 19/2/2013
Προς: Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κοιν.: Μ.Μ.Ε.
Η επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσμου που ψήφισε η
Βουλή ανάμεσα στα άλλα προβλέπει μείωση των προσλήψεων αναπληρωτών με παράλληλη αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών από τη νέα σχολική χρονιά.
Υπενθυμίζουμε ότι τόσο το διδακτικό (21-25 ώρες την
εβδομάδα) όσο και το εργασιακό (30 ώρες την εβδομάδα) ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι στα πλαίσια του μέσου όρου του ωραρίου των
εκπαιδευτικών της Ευρώπης των χώρων του ΟΟΣΑ. Το ωράριο κατακτήθηκε με τους αγώνες του κλάδου το 1997 και νομοθετήθηκε με το Ν.2517/97.
Ο Έλληνας εκπαιδευτικός, για άλλη μια φορά, στοχοποιείται – σκόπιμα – ως ο μοναδικός υπεύθυνος των δεινών στην
Εκπαίδευση. Καλείται να εργαστεί με μισθούς εξαθλίωσης, με
υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, δίχως ή με «δανεικά» βιβλία, με τη «δαμόκλειο σπάθη» της αξιολόγησης –

χειραγώγησης – απόλυσης πάνω από το κεφάλι του, οδηγείται σε συσσίτια, και τώρα «απειλείται» με αύξηση των ωρών διδασκαλίας και αντιμετωπίζει το ορατό φάσμα της ανεργίας
των αναπληρωτών.
Η όποια σκέψη του Υπουργού Παιδείας και της Κυβέρνησης για αύξηση των ωρών διδασκαλίας θα πρέπει να εγκαταλειφτεί άμεσα. Σε αντίθετη περίπτωση η Κυβέρνηση θα έρθει
αντιμέτωπη με όλο τον οργανωμένο κλάδο.
ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Αθήνα 23/7/2012
Προς:
Τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
Κοιν:
1. Μ.Μ.Ε.
2. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κύριε Υπουργέ,
Κατά την πρόσφατη συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με εσάς προσωπικά και τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Παπαθεοδώρου, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου 2012 μετά από πρόσκλησή σας, υπήρξε η κατηγορηματική διαβεβαίωσή σας, πως
οτιδήποτε εφαρμοστεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα είναι προϊόν διαλόγου και όχι αιφνιδιασμού και επιβολής, καθώς
όπως δηλώσατε πρέπει να υπάρχει κλίμα αμοιβαίου σεβασμού
και εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και Υπουργείου.
Διαβεβαιώσατε επίσης πως τα νέα μέτρα των 11 δις ευρώ
που προβλέπονται από την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών δε θα θίξουν τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς καθώς ήδη έχουν πληρώσει και μάλιστα «ακριβά».
Στην ερώτηση για το αν υπάρχουν σκέψεις αύξησης του
ωραρίου των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια, απαντήσατε όπως και ο προκάτοχός σας κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης,
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«ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα».
Πριν καν στεγνώσει το μελάνι των ανακοινώσεων, ανώνυμοι κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών αρχικά, και στη συνέχεια εσείς ο ίδιος, ανοίγετε θέμα αύξησης ωραρίου, αποκρύπτοντας τεχνηέντως πως το ωράριο στην Πρωτοβάθμια
εκπαίδευσης είναι στο μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. και
του ΟΟΣΑ (21-25 διδακτικές ώρες την εβδομάδα και 30 εργασιακής απασχόλησης) και δε συντρέχει κανένας παιδαγωγικός λόγος αλλαγής του. Τα μόνα που υπολείπονται τραγικά των χωρών αυτών είναι οι χρηματοδοτήσεις για την εκπαίδευση και οι μισθοί των εκπαιδευτικών!!!
Η εμμονή στην οικονομική προσέγγιση της εκπαίδευσης αδιαφορώντας για τους ποιοτικούς δείκτες της, είναι μια λανθασμένη οπτική και θα βρει απέναντί της τη συσσωρευμένη οργή του εκπαιδευτικού κόσμου από τα διαρκή χτυπήματα εις βάρος του, τα οποία δε έχουν σταματημό.
Σας καλούμε να σταματήσετε στη γέννησή του κάθε
σενάριο που υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο το εκπαιδευτικό έργο και να περιφρουρήσετε τη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης που εσείς δηλώσατε πως πρέπει να υπάρχει.
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Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αθήνα 16/1/2013
Προς: Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η Ελλάδα διανύει ήδη τον πέμπτο χρόνο ύφεσης! Μιας
ύφεσης που διαρκώς βαθαίνει, κυρίως εξαιτίας της πολιτικής που εφαρμόζεται από το 2010, με πρόσχημα τη σωτηρία της χώρας από τον κίνδυνο του τεράστιου δημοσίου
χρέους της και της επαπειλούμενης χρεοκοπίας και περιλαμβάνει ιδιαίτερα σκληρά και επώδυνα μέτρα εις βάρος
της ελληνικής Κοινωνίας. Οι αντοχές των εργαζομένων αλλά και συνολικά της χειμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας, από την οικονομική κρίση και τις ασκούμενες πολιτικές, δοκιμάζονται ξανά μπροστά στην αναλγησία όλων εκείνων
που εξακολουθούν να αναπαράγουν την ίδια αδιέξοδη και
αντικοινωνική μνημονική πολιτική.
Αυτή η κοινωνικά άδικη πολιτική, που εκφράζεται κυρίως μέσα από τις διαρκείς μειώσεις μισθών και συντάξεων, τις συνεχείς επιθέσεις στα εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα, τη φορολογική αφαίμαξη των εισοδημάτων και τη συρρίκνωση των Δημοσίων
Υπηρεσιών και του κοινωνικού κράτους, είναι αδιέξοδη και
αναποτελεσματική, καθώς αντί να οδηγεί στη δημιουργία
συνθηκών ανάπτυξης κι έτσι να δημιουργεί την ελπίδα για
έξοδο από την κρίση, βυθίζει τη χώρα σε όλο και μεγαλύτερη ύφεση.
Παρά το γεγονός, ότι η αναποτελεσματικότητα αυτής
της πολιτικής διαφαινόταν ήδη από το 2010, οι ελληνικές κυβερνήσεις και η Τρόικα επέμειναν στην εφαρμογή της, με
αποτέλεσμα να λάβουν αλλεπάλληλα μέτρα, ιδιαίτερα σκληρά, για τους εργαζόμενους τόσο στο Δημόσιο (δραματικές μειώσεις εισοδημάτων μέσα από το Ενιαίο Μισθολόγιο, κατάργηση 13ου και 14ου μισθού, μειώσεις σε κύριες, επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ βοηθήματα, ανατροπή ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, μεθόδευση και πραγματοποίηση με κάθε
τρόπο των απολύσεων ακόμα και μονίμων δημοσίων
υπαλλήλων) όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα (μείωση του κα-

τώτατου μισθού, κατάργηση κλαδικών συμβάσεων με συνέπεια την περαιτέρω μείωση των αποδοχών, κατάργηση
εργασιακών δικαιωμάτων, μείωση των αποζημιώσεων και
του απαιτούμενου χρόνου προειδοποίησης σε περίπτωση
απόλυσης και περαιτέρω ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων). Οι μειώσεις που έχουν υποστεί τα εισοδήματά
μας ξεπερνούν το 40%.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, η Εκπαίδευση, η Υγεία
και συνολικά οι Δημόσιες Υπηρεσίες και τα Δημόσια και
Κοινωνικά Αγαθά καθώς και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο
και Ιδιωτικό τομέα αλλά και οι συνταξιούχοι, βρεθήκαμε
για άλλη μια φορά στο στόχαστρο των κυβερνητικών επιθέσεων. Οι πολιτικές που ακολουθούνται τρία χρόνια
τώρα, εφαρμόζονται με αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων για δραστικό περιορισμό
των δημοσίων δαπανών. Έτσι, οι πόροι για τη λειτουργία
του Δημοσίου έχουν σήμερα συμπιεστεί σε τέτοιο βαθμό,
που είναι σχεδόν αδύνατον οι Δημόσιες Υπηρεσίες να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να καλύψουν τις ανάγκες
των πολιτών.
Οι πολιτικές λιτότητας οξύνουν την κατάσταση! Χιλιάδες νέοι αναγκάζονται ή να εργάζονται υπό το καθεστώς ελαστικών, επισφαλών και μη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας
ή να αποξενώνονται από την εργασία, ακριβώς εξαιτίας των
ακολουθούμενων πολιτικών λιτότητας και εξαθλίωσης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως στον Ευρωπαϊκό Νότο. Το οικονομικό αλλά και το κοινωνικό κόστος, από τον αποκλεισμό μιας ολόκληρης γενιάς από την οικονομική ζωή της χώρας είναι τεράστιο, με ορατό τον κίνδυνο η σημερινή γενιά νέων να καταστεί μία «χαμένη γενιά».
Το 3ο Μνημόνιο, που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή
χτυπά όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, επιβάλλοντας τον εργασιακό μεσαίωνα. Τα μέτρα
που ψηφίστηκαν με το ν.4093/12 είναι ένα ακόμα ισχυρό
πλήγμα στις εργασιακές μας σχέσεις και στους μισθούς
μας, τις συντάξεις και το ασφαλιστικό σύστημα στο σύνολό του, στην παιδεία και σε όλα τα δημόσια αγαθά,
ένα ακόμη βήμα που οδηγεί στη φτωχοποίηση των εργαζομένων και στη βαθειά υποβάθμιση της ζωής μας.
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Αργία και διαθεσιμότητα ακόμα και όσων απλά παραπέμπονται στα πειθαρχικά συμβούλια, υποχρεωτική μετάθεση σε όλη τη χώρα ανεξάρτητα από οργανική θέση με
απόφαση Υπουργού, αξιολόγηση για μισθολογική και βαθμολογική καθήλωση και απολύσεις, κατάργηση δώρων, αύξηση ορίων ηλικίας στα 67 με 40 χρόνια υπηρεσίας για τη
σύνταξη, κατακρεούργηση του εφάπαξ και διάλυση των
επικουρικών μας ταμείων, απαγόρευση προσλήψεων μονίμων και μείωση του αριθμού των αναπληρωτών για το
2013, είναι μερικές από τις επιπτώσεις της πολιτικής του
μνημονίου στους εκπαιδευτικούς. Στην παιδεία συνολικά,
με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2013, μειώνονται δραματικά οι, ήδη χαμηλές, κρατικές δαπάνες (η μείωση σε σχέση με το 2009 φτάνει το 33%).
Και σαν να μη φτάνουν όλα αυτά και παρά τις δηλώσεις
του πρωθυπουργού πως «είναι τα τελευταία μέτρα», ήρθε το
νέο φορολογικό νομοσχέδιο με νέες επιβαρύνσεις για
τους εργαζόμενους και κυρίως για τους γονείς ανήλικων
παιδιών με ταυτόχρονες φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους και το μεγάλο κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις. Και έπονται νέα μέτρα και περικοπές την επόμενη περίοδο, όταν δεν πιάνονται οι στόχοι.
Στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
◗ Συνεχίζεται η υποχρηματοδότηση των σχολείων και τα
λειτουργικά προβλήματα που προκύπτουν από αυτή. Με
πρώτο ζήτημα, την εξασφάλιση του πετρελαίου που απαιτείται για τη θέρμανση των σχολικών μονάδων.
◗ Εξαντλήθηκαν οι πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών τη φετινή χρονιά και οι προοπτικές για το νέο
σχολικό έτος είναι εφιαλτικές.
◗ Εξαγγέλλεται η κατάργηση, επί της ουσίας, της δωρεάν
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παροχής σχολικών βιβλίων που θα «δανείζονται» πλέον
στους μαθητές.
◗ Διαιωνίζονται τα χρόνια προβλήματα της προσχολικής
αγωγής και των νηπιαγωγών.
◗ Ετοιμάζεται το Π.Δ. για την αξιολόγηση-χειραγώγηση με
βάση τις ρυθμίσεις του 4024/2011, μια αξιολόγηση που θα
καταργεί την παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο
σχολείο, θα κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς και θα
οδηγεί σε απολύσεις.
◗ Επιτείνεται η υποβάθμιση και η συρρίκνωση της ειδικής
αγωγής.
◗ Επανέρχονται τα σχέδια και οι προτάσεις για συγχωνεύσεις σχολείων συμπτύξεις τμημάτων και αύξηση του
διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.
◗ Συνεχίζεται η υποβάθμιση της υγειονομικής μας περίθαλψης, αφού υποχρηματοδοτούν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με
τους εκατομμύρια ασφαλισμένους, χωρίς ασφάλεια, καταργούν και συγχωνεύουν Υπηρεσίες Υγείας.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Η πολιτική του μνημονίου, της σκληρής και μονόπλευρης λιτότητας, της πλήρους ισοπέδωσης της εργασίας, των
απολύσεων και της ανεργίας, της δραματικής μείωσης εισοδημάτων, της ανατροπής των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, της διάλυσης των Δημοσίων Υπηρεσιών και της “ακύρωσης” των Κοινωνικών Αγαθών, που επιβάλλεται από την Τρόικα και το ΔΝΤ και εκτελείται κατά γράμμα από την Κυβέρνηση, απαιτεί από όλους μας
να βρεθούμε για ακόμη μία φορά στο δρόμο και να αγωνιστούμε για την ανατροπή της.
Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, με τις πρώτες
κιόλας πολιτικές ενδείξεις και κυβερνητικές διαθέσεις, το
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2009, βρέθηκε στους δρόμους. Στην πορεία συναντήθηκε
με εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, ανέργους και νέους, στους
ίδιους αγώνες.
Η Δ.Ο.Ε. σε συνεργασία με τις άλλες Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις του δημόσιου τομέα από την πρώτη στιγμή
προχώρησε σε κοινές δράσεις και κοινές κινητοποιήσεις.
Κινητοποιήσεις που είχαν αποτέλεσμα, αφού κατάφεραν
να δημιουργήσουν -αυτά τα τρία χρόνια- συνθήκες ευρύτερων κοινωνικών αντιδράσεων, οι οποίες εκδηλώθηκαν μέσα από πρωτοφανείς σε έκταση, όγκο και παλμό, πανεργατικές απεργιακές κινητοποιήσεις.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα
συνέχισης και κλιμάκωσης του αγώνα, για την ακύρωση των
καταστροφικών πολιτικών του μνημονίου:
1. Δηλώνει ότι, θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια συντονισμού της κοινής δράσης των εργαζόμενων των ανέργων, των συνταξιούχων και των νέων,
με στόχο την ανατροπή αυτής της πολιτικής.
2. Θα προχωρήσει άμεσα σε συναντήσεις με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
3. Θα αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου οι αποσπασματικοί αγώνες να συντονιστούν σε ένα ενιαίο πανεκπαιδευτικό αγώνα διαρκείας, μια νέα αναμέτρηση, με αφετηρία μια μεγάλη πανεκπαιδευτική κινητοποίηση

στα τέλη του Φλεβάρη.
4. Καλεί σε μαζική συμμετοχή τους εκπαιδευτικούς στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων, από 21
μέχρι και 31 του Γενάρη 2013, για τη διαμόρφωση αγωνιστικής πρότασης του Κλάδου για το επόμενο χρονικό
διάστημα.
5. Συγκαλεί, στην Αθήνα, Ολομέλεια των Προέδρων της
Χώρας, για τη Δευτέρα 4 του Φλεβάρη 2013.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Όλοι οι εργαζόμενοι δίνουμε κοινό αγώνα, με στόχο
την ανατροπή των πολιτικών του Μνημονίου. Όλα αυτά τα
μέτρα, συστατικά στοιχεία της ίδιας αντιεκπαιδευτικής-αντιλαϊκής πολιτικής, πρέπει να ενεργοποιήσουν και να αφυπνίσουν τις αντιστάσεις του εκπαιδευτικού κινήματος.
Οφείλουμε, όλοι μαζί, να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα για
να ανατρέψουμε την πολιτική των μνημονίων της κυβέρνησης και της τρόικας καθώς και των εφαρμοστικών τους νόμων, που πλήττουν τους εκπαιδευτικούς
αλλά και όλους τους εργαζόμενους, τη δημόσια εκπαίδευση αλλά και το σύνολο των κοινωνικών αγαθών και
κατακτήσεων.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
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Σ ΥΣΚΕΨη
Α ΙρΕΤΩΝ

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μετά από πρόσκληση της ΔΟΕ τη Δευτέρα 25/2/2013 η σύσκεψη των
Αιρετών του Κλάδου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Η συμμετοχή ήταν μαζικότατη και τονίστηκε απ’ όλους η διάσταση που πρέπει να λάβει ο θεσμός του
Αιρετού μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο κλάδος.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ όπως τονίστηκε από πλευράς του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. οι Αιρετοί πρέπει να
βρίσκονται σε πλήρη συντονισμό με τη Δ.Ο.Ε. και τους τοπικούς Συλλόγους προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα φαινόμενα αυθαιρεσιών και της στοχοποίησης των εκπαιδευτικών που επιχειρεί η κυβέρνηση
ώστε να μετακυλήσει τις ευθύνες της για ότι κακό συμβαίνει στην εκπαίδευση, στους εκπαιδευτικούς.
Ο αποκλεισμός των Αιρετών από τα πειθαρχικά συμβούλια ήταν το πρώτο χτύπημα στο θεσμό. Έτσι
οι εργαζόμενοι και μέσα από την αυστηροποίηση του πειθαρχικού δικαίου (που δεν αναγνωρίζει ούτε το
τεκμήριο της αθωότητας - οδηγούνται χωρίς τη συμμετοχή των εκπροσώπων τους σ’ αυτά).
Τονίστηκε επίσης ότι η μοριοδότηση των αποσπάσεων που μετά από αγώνες του κλάδου κατακτήθηκε έφερε τη διαφάνεια και τη δυνατή αξιοκρατία, χτυπώντας το πελατειακό κράτος που τόσα δεινά έφερε στον τόπο.
Η σύσκεψη χαρακτήρισε την κατάργηση της διετούς παραμονής στην οργανική θέση που υλοποιήθηκε μετά από αίτημα και παρέμβαση της ΔΟΕ ως θετικό βήμα στη σημερινή κατάσταση που οι εκπαιδευτικοί διορίζονται στις εσχατιές της πατρίδας μας με μισθό 640€.
Η σύσκεψη έκλεισε με την ομόθυμη και ομόψυχη θέση ότι ο κλάδος σαν μια γροθιά πρέπει να δώσει
τη μάχη ενάντια στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για την υλοποίηση της αξιολόγησης – χειραγώγησης που προωθεί σε συνδυασμό με το πειθαρχικό δίκαιο και να μην επιτρέψει με κάθε τρόπο την κατάργηση της παιδαγωγικής ελευθερίας και της δημοκρατίας στο σχολείο.
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Σύσκεψη αιρετών ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ
Αθήνα 25 Φλεβάρη 2013
Αθήνα 22/1/2013
Προς:
Τους αιρετούς ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ,
ΚΥΣΠΕ
(δια των Συλλόγων Εκπ/κών Π.Ε.)
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αποφάσισε να
πραγματοποιήσει σύσκεψη όλων
των αιρετών εκπροσώπων μας στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ –
ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ), στην Αθήνα,
στο Ξενοδοχείο NOVOTEL (Μιχ.
Βόδα 2-4) τη Δευτέρα 25/2/2013,
από 08:30 το πρωί μέχρι 18:00 το
βράδυ.
Με νεότερο έγγραφό μας θα ενημερωθείτε αναλυτικά
για τη σύσκεψη. Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε, άμεσα,
τους αιρετούς της περιοχής σας (ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ).

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Στα πλαίσια της παρουσίας κλιμακίου της Δ.Ο.Ε. στο εκλογικό Συνέδριο της ETUCE στη Βουδαπέστη, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
στο Δημοτικό Σχολείο του Ελληνικού χωριού Νίκος Μπελογιάννης. Η
επικοινωνία με τους Ούγγρους και
τους Έλληνες εκπαιδευτικούς του
σχολείου, απέδειξε πως το ελληνικό στοιχείο παραμένει δραστήριο
και δημιουργικό.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αποφάσισε
να στηρίξει την ύπαρξη και λειτουργία της βιβλιοθήκης του σχολείου, στέλνοντας μεγάλο αριθμό
παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων για τους μαθητές του σχολείου καθώς και εποπτικό υλικό που είναι αναγκαίο για την καθημερινή διδασκαλία.
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«Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη
βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών,
διοικητικών και λοιπών διατάξεων του
Υπουργείου Οικονομικών»
Ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν.4151/2013 (ΦΕΚ 103/29-4-2013 τ. Α΄) που τροποποιεί και συμπληρώνει διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών
και Στρατιωτικών Συντάξεων και καθιερώνει το θεσμό της
προκαταβολής της σύνταξηςυπέρ των αποχωρούντων, λόγω συνταξιοδότησης, πολιτικών υπαλλήλων.
Οι κυριότερες διατάξεις που αφορούν τους δημόσιους
υπαλλήλους με τον ανωτέρω νόμο είναι:

Α) Καθιερώνεται ο θεσμός της
προκαταβολής της σύνταξης για
τους υπαλλήλους του Δημοσίου που
αποχωρούν της υπηρεσίας λόγω
συνταξιοδότησης.
Συγκεκριμένα:
Ο μόνιμος υπάλληλος που αποχωρεί της υπηρεσίας λόγω συνταξιοδότησης, λαμβάνει κάθε μήνα και μέχρι την ημερομηνία έναρξης πληρωμής της σύνταξής του, προκαταβολή σύνταξης σε ποσοστό 50% του βασικού μισθού του
μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του. Το χρονικό
διάστημα της προκαταβολής σύνταξης δεν μπορεί να υπερβεί τους 8 μήνες. Για όσους αποχωρήσουν της υπηρεσίας μέχρι 31-12-2015 ως βασικός μισθός θα υπολογιστεί εκείνος με τον οποίο μισθοδοτούνταν την 31-10-2011. Στις περιπτώσεις που ο μόνιμος υπάλληλος είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή γονέας τριών τέκνων και
άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της
οικογένειας με αναπηρία,το ποσοστό της προκαταβολής
της σύνταξης ανέρχεται σε 60%. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης καταβολής του αυξημένου (60%) ποσού της προκαταβολής.
Η προκαταβολή της σύνταξης θα ξεκινήσει για όσους αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1-6-2013 ενώ κατ’ εξαίρεση, όσοι έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουνπριν από

46

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΒηΜΑ

την 1-6-2013 ,λαμβάνουν προκαταβολή της σύνταξης , υπό
την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία τουΔ.Α.Υ.Κ (Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης του Υπαλλήλου) που
τους αφορά, θα οριστικοποιηθούν από 30-5-2013 και μετά.
Ειδικά όσοι αποχώρησαν ή αποχωρούν από 1-3-2013 έως 315-2013, μπορούν να λάβουν αναλογία τρίμηνων αποδοχώνπου αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της αποχώρησής τους έως 31-5-2013. Στην περίπτωση
αυτή, εάν καταβλήθηκαν ακέραιες οι τρίμηνες αποδοχές, η
προκαταβολή σύνταξης θα καταβληθεί από την επομένη
της λήξης των τρίμηνων αποδοχών, το δε επιπλέον ποσό
που καταβλήθηκε από 1-6-2013 και μετά θα συμψηφιστεί με
τα αναδρομικά της σύνταξης.Καταργούνται οι τρίμηνες
αποδοχές για όσους αποχωρήσουν από 1-6-2013και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που γινόταν ως τώρα κατά τη διάρκεια των τρίμηνων
αποδοχώνγια όσους δεν είχαν το όριο ηλικίας τη στιγμή
της αποχώρησης για την άμεση καταβολή της σύνταξης.Επί
του ποσού της προκαταβολής της σύνταξης διενεργείται
κράτηση μόνο για υγειονομική περίθαλψη και φόρο εισοδήματος.
Ποσά που καταβλήθηκαν ως προκαταβολή της σύνταξης συμψηφίζονται με τα ποσά που θα καταβληθούν ως αναδρομικά της σύνταξης. Εάν το ποσό των αναδρομικών
της σύνταξης δεν επαρκεί για να καλύψειτο ποσό που δόθηκε ως προκαταβολή της σύνταξης, το υπόλοιπο προς
συμψηφισμό ποσό θα παρακρατηθεί σε δόσεις από την
καταβαλλόμενη σύνταξη. Η προκαταβολή της σύνταξης
δεν καταβάλλεται:
◗ σε περίπτωση απόλυσης για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια του υπαλλήλου
◗ σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου που δεν έχει
θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα
◗ σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου που έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά δεν έχει το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο για την καταβολή της σύνταξης
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◗ σε περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας ή θανάτου
στην υπηρεσία ή θανάτου του υπαλλήλου που έχει αποχωρήσει από την υπηρεσία και βρίσκεται σε αναστολή
καταβολής της σύνταξης λόγω μη συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Η σύνταξη στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται στους δικαιούχους κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, καταβάλλεται ως
προκαταβολή σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα του, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, το 50% ολόκληρης της σύνταξής του.

Β) Θεσπίζονται, για πρώτη φορά,
υποχρεώσεις:
◗ Στην υπηρεσία του αποχωρούντος υπαλλήλου να διαβιβάζει στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.: α) το Δ.Α.Υ.Κ
(Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης του
Υπαλλήλου) μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από
την ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης και β) την
αίτηση συνταξιοδότησης μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία που φέρει το ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύεται
η λύση της υπαλληλικής σχέσης.

Στην υπηρεσία Συντάξεων του
Γ.Λ.Κ. :
α) να εκδίδει την πράξη συνταξιοδότησης μέσα σε έξι
(6) μήνες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης και σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μέσα σε επτά (7) μήνες.
β) να τηρεί τη σειρά προτεραιότητας στην έκδοση των
συνταξιοδοτικών πράξεων με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης στο Γ.Λ.Κ.
γ) να αποστέλλει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
από την ηλεκτρονική παραλαβή του Δ.Α.Υ.Κ. τη σχετική
αλληλογραφία με τα στοιχεία του υπαλλήλου στους συναρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς, εφόσον συντρέχει εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης.
δ) να προβαίνει στην πρώτη πληρωμή της προκαταβολής της σύνταξης το αργότερο μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής παραλαβής του
Δ.Α.Υ.Κ.
Ορίζεται ότι η παραβίαση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων για την Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. και

τις λοιπές υπηρεσίες συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και
τιμωρείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007).
Γ) Για τον υπολογισμό του επιδόματος θέσης- ευθύνης στο συντάξιμο μισθό είναι απαραίτητη η άσκηση των
καθηκόντων του προϊσταμένου οργανικής μονάδας τουλάχιστον για μια διετία και με την προϋπόθεση η επιλογή να
έγινε από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο σύμφωνα
με τις οικείες διοικητικές διατάξεις και όχι κατά ανάθεση ή
αναπλήρωση του ελλείποντος προϊσταμένου.
Δ) Είναι δυνατή η ανάκληση της πράξης αναγνώρισης
ως συντάξιμου του χρόνου στρατιωτικής θητείας, που εκδόθηκε μέχρι 31-12-2010, ανεξαρτήτως του χρόνου κοινοποίησης της πράξης, με βάση τον οποίο ο υπάλληλος θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία προκειμένου να υπαχθεί σε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις, που ισχύουν γι αυτούς που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011. Αφορά κυρίως άνδρες με
ανήλικο παιδί που συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι 31-12-2010 με
την αναγνώριση αυτού του χρόνου της στρατιωτικής θητείας και δεν μπορούσαν να κάνουν χρήση της διάταξης
των γονέων με ανήλικα παιδιά. Εννοείται ότι, αν δεν έχει
εκδοθεί η πράξη αναγνώρισης, ανάκληση της αίτησης για αναγνώριση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε.
Ε) Παρέχεται η δυνατότητα επαναφοράς στην υπηρεσία των υπαλλήλων που αποχώρησαν, χωρίς να δικαιούνται
άμεση καταβολή της σύνταξης, εφόσον αυτό οφείλεται σε
πλάνη ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξης και προκύπτει αυτό από την
απορριπτική πράξη συνταξιοδότησης του Γ.Λ.Κ.
Η αίτηση για επαναφορά υποβάλλεται στην υπηρεσία
του υπαλλήλου εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών
από την ημερομηνία που φέρει η απορριπτική πράξη συνταξιοδότησης του Γ.Λ.Κ. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές γι αυτό το διάστημα.
ΣΤ) Δεν μεταβάλλεται μέχρι 31-12-2015 το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου (364 €). Δηλαδή θα συνεχίσει
να υπολογίζεται στο 37% του εισαγωγικού βασικού μισθού
της Π.Ε κατηγορίας του παλιού μισθολογίου (985 €) και όχι του νέου μισθολογίου (1.092 €).
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Γιάννης Μπαλάγκας
Ειδικός συνεργάτης ΔΟΕ
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Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
Αθήνα 12/3/2013
Προς: Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Με αφορμή το με αρ.πρωτ. 5291/6.3.2013 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας που αφορά στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στο πλαίσιο έρευνας για το Νέο Σχολείο
το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δηλώνει:
- Οι αιφνιδιασμοί, η προχειρότητα και η έλλειψη διαλόγου από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας δεν έχουν
σταματημό. Καθημερινά διάφορες εγκύκλιοι «βομβαρδίζουν» τα σχολεία δημιουργώντας κλίμα ανασφάλειας στους
εκπαιδευτικούς. Η παντελής έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού δεν επιτρέπει τη διατύπωση ενός πλάνου λειτουργίας με άμεσο αποτέλεσμα την αποσπασματικότητα
των μέτρων.
- Το αυταρχικό πλέγμα μέτρων και διατάξεων (αξιολόγηση – χειραγώγηση, νέες πειθαρχικές διώξεις, κλπ.) εμπλουτίζονται διαρκώς με νέες διατάξεις και εγκυκλίους
που κάνουν όλο και πιο ασφυκτική τη λειτουργία των οργάνων των σχολείων και των εκπαιδευτικών.
- Η ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες της διενέργειας έ-

ρευνας μελέτης αξιολόγηση για την πορεία του νέου σχολείου είναι ένας ακόμη κρίκος στην προσπάθεια εισόδου ιδιωτών στο χώρο της εκπαίδευσης και στην απαξίωση του
δημόσιου σχολείου.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει έγκαιρα ενημερώσει όλους τους
αρμόδιους πως δεν υπάρχει πεδίο οποιασδήποτε επικοινωνίας όσο το ζήτημα της αξιολόγηση – χειραγώγησης
συνδέεται με τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των
εκπαιδευτικών μέσω των απαράδεκτων επιστημονικών ποσοστώσεων και τις απολύσεις.
Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία
διεξαγωγής της έρευνας (Διευθυντή, εκπροσώπους συλλόγου Διδασκόντων, εκπροσώπους συλλόγου γονέων) να αρνηθούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, καθώς είναι
ενταγμένο στο αντιπαιδαγωγικό πλαίσιο της αξιολόγησης
που προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. παρέχει συνδικαλιστική κάλυψη σε όλους τους συναδέλφους.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την παράταση συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση
Αθήνα 12/10/2012
Προς: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κοιν: Μ.Μ.Ε.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το Υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωσε την παράταση της
διαδικασίας συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση, με το πρόσχημα ότι «δεν έχουν δοθεί ακόμα και
σήμερα κλειδάριθμοι στους εκπαιδευτικούς σε πολλά σχολεία με
ευθύνη Διευθυντών».
Με δυο λόγια, το Υπουργείο Παιδείας υπαινίσσεται εμμέσως πλην σαφώς, ότι οι εκπαιδευτικοί ήθελαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αλλά οι διευθυντές δεν
τους έδιναν κλειδάριθμους! Η αλήθεια είναι ότι η συντρι-
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πτική πλειοψηφία των συναδέλφων, δεν ζήτησαν κλειδάριθμους και δεν συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο.
Επομένως, η διαδικασία στις σχολικές μονάδες ολοκληρώθηκε.
Θεωρούμε απαράδεκτη την επιχείρηση στοχοποίησης των διευθυντών των σχολικών μονάδων στην κοινή γνώμη. Αποτελεί πρόσχημα για την παράταση της διαδικασίας για μια εβδομάδα ακόμη με στόχο να ασκηθούν
πιέσεις στους εκπαιδευτικούς.
Το ερωτηματολόγιο έχει ήδη καταδικασθεί στη συνείδηση των συναδέλφων ως μια αποτυχημένη απόπειρα να εμφανίσει τους εκπαιδευτικούς συμμέτοχους
στη διαδικασία σφαγής τους.
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A ΞΙΟΛΟΓηΣη
Ε ΠΙΜΟρΦΩΣη
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Μπορείτε όλοι να βγάλετε τα συμπεράσματά σας από
την τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου για τις πραγματικές προθέσεις αυτής της διαδικασίας. Κανένας να μην
αλλάξει γνώμη και στάση όσο και αν παραταθεί αυτή η
απαράδεκτη διαδικασία, όποιες κι αν είναι οι πιέσεις.
Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στη περαιτέρω μισθολογική –
βαθμολογική μας σφαγή, στην παιδαγωγική μας υποδούλωση, στην επιστημονική μας απαξίωση, στην ίδια την α-

πόλυση τη δική μας ή συναδέλφων μας.
Καλούμε τους Συλλόγους Π.Ε. να μας ενημερώσουν, άμεσα, για την εικόνα στις περιοχές τους, προκειμένου να αναχαιτίσουμε όλοι μαζί την αυθαιρεσία και να προασπίσουμε τα εργασιακά αλλά και δημοκρατικά δικαιώματα των
εκπαιδευτικών.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αθήνα 2/10/2012
Προς
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Μ.Μ.Ε.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Με αφορμή την ανακοίνωση από την πλευρά του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. του «ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών» το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει κατ αρχήν τα εξής:
Θεωρεί απαράδεκτη την τακτική του Υπουργείου
Παιδείας άλλα να λέει και να δεσμεύεται στις συναντήσεις με τη Δ.Ο.Ε. (18/7/2012 και 10/9/2012) και άλλα τελικά να πράττει. Δυστυχώς το Υπουργείο προσεγγίζει
τα εκπαιδευτικά πράγματα μόνο με ποσοτικούς δείκτες και
μόνο οι οικονομικές περικοπές ενδιαφέρουν αυτούς
που παίρνουν ασταμάτητα νέα μέτρα.
Για το ζήτημα του ερωτηματολογίου το Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. επισημαίνει τα εξής:
Η αξιολόγηση διαχρονικά προσεγγίζεται από τον κλάδο
με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και όχι με στείρα άρνηση.
Ο κλάδος έχει καταθέσει ολοκληρωμένες θέσεις για μια
αξιολόγηση, που θα έχει στοιχεία ανατροφοδότησης και βελτίωσης, θα αξιολογεί ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα,
θα αποτιμά το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο, δε θα χειραγωγεί, δε θα τιμωρεί και δε θα οδηγεί σε απόλυση.
Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει μπει στον κόπο να τοποθετηθεί επί των προτάσεών μας, ούτε καν για να τις απορρίψει. Αντί αυτού δημιούργησε επιτροπή τα πορίσματα της οποίας είναι φανερό ότι θα χρησιμοποιήσει για
να υλοποιήσει τις προειλημμένες αποφάσεις του. Η αιφνιδιαστική ανάρτηση του ερωτηματολογίου στο διαδίκτυο
και το κάλεσμα για συμπλήρωσή του, ενώ προβάλλεται ως
μια δημοκρατική και συμμετοχική διαδικασία, είναι ακριβώς
το αντίθετο.
Δεν απαντά σε σειρά ερωτημάτων και αυτό δημιουργεί

βάσιμες υποψίες ότι αποτελεί το όχημα για τη λήψη νέων αντιεκπαιδευτικών μέτρων (πως διασφαλίζεται η ανωνυμία όταν απαιτείται μοναδικός κλειδάριθμος; ποιος θα αποδελτιώσει; ποιος θα εγγυηθεί ότι δόθηκαν οι συγκεκριμένες απαντήσεις; ποιος είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων; πώς θα
χρησιμοποιηθεί το υλικό που θα συγκεντρωθεί; θα δεσμεύουν το
Υπουργείο οι απαντήσεις; θα τις λάβει απλά υπόψη του; κλπ.)
Τη στιγμή που πολλούς μήνες μετά τη σύνδεση βαθμού
– μισθού μέσω της αξιολόγησης και των αυθαίρετων ποσοστώσεων που έχουν εισαχθεί, (νόμοι 3848/2010 και
4024/2011) παρά τις δηλώσεις κατανόησης από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και παρά το γεγονός ότι δεν
έχει γίνει καμία κίνηση επί της ουσίας, δεν είναι δυνατό να
ανοίγεται πρόχειρα ένα ακόμα ζήτημα χωρίς να μπορούν να
δοθούν σοβαρές απαντήσεις σε όλα τα προηγούμενα.
Για όλους αυτούς τους λόγους το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να αρνηθούν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Οι εκπαιδευτικοί της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκφράζονται δημοκρατικά από τα εκλεγμένα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, έχουν θέσεις
και προτάσεις για την αξιολόγηση – αποτίμηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, θέσεις που έχουν
βγει από μαζικές διαδικασίες, επιστημονικά συνέδρια
και τη διεθνή εμπειρία και βρίσκονται στη διάθεση των
αρμοδίων φορέων.
Οι εκπαιδευτικοί βιώνουν τη σημερινή κατάσταση,
με τον πιο σκληρό, άδικο και ανάλγητο τρόπο, αφήνουν
όμως την πίκρα και την οργή έξω από τη μαθησιακή διαδικασία παλεύοντας για τα παιδιά του ελληνικού λαού δεν
είναι διατεθειμένοι όμως να δεχθούν άλλα τετελεσμένα, άλλη επιβολή, άλλη υποβάθμιση.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι κατηγορηματικά αντίθετο στη
μορφή αξιολόγησης - χειραγώγησης που προσπαθεί να επιβάλλει η Κυβέρνηση και καλεί το Υπουργείο Παιδείας να
μη προχωρήσει στην υλοποίησή της, σε διαφορετική περί-
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πτωση η αντίδραση του οργανωμένου κλάδου θα είναι τέτοια που θα ανατρέψει για άλλη μια φορά τα σχέδιά τους.
ΟΧΙ στην αξιολόγηση- χειραγώγηση
των εκπαιδευτικών.
ΟΧΙ στην κατηγοριοποίηση μαθητών και σχολείων.
Ακώλυτη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.

Κατάργηση του νομικού πλαισίου για την αξιολόγηση
Ν. 3848/10 και 4024/11.
Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στα σχολεία.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Όχι στο κάλεσμα του Υπουργείου για το Σχέδιο
Προεδρικού Διατάγματος για την Αξιολόγηση
Αθήνα 5/2/2013
Προς:
Τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
Κοιν.
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Σχετ: πρόσκληση του Υπουργού στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Κύριε Υπουργέ,
Σε απάντηση της πρόσκλησης σας προς το Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. για συνάντηση – συζήτηση και κατάθεση των προτάσεων της Ομοσπονδίας μας επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών,
σας υπενθυμίζουμε τα εξής:
• Στις συναντήσεις που είχαμε μαζί σας, στις 18 Ιουλίου,
στις 10 Σεπτεμβρίου και στις 20 Νοεμβρίου 2013, επανειλημμένα σας γνωστοποιήσαμε τις θέσεις μας για την
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
• Σας είχαμε τονίσει πως δεν μπορεί να υπάρξει για το
θέμα αυτό οποιαδήποτε συμμετοχή μας σε διάλογο όσο η αξιολόγηση συνδέεται με τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και τις απολύσεις των εκπαιδευτικών που προβλέπονται στο υπάρχον νομικό πλαίσιο (Νόμοι 3848/2010 και 4024/2011). Σας θυμίζουμε ότι είχατε εκφραστεί θετικά στις ανωτέρω παρατηρήσεις μας όπως και
για τις άλλες θέσεις που σας αναπτύξαμε. Δυστυχώς με θλίψη διαπιστώνουμε ότι στο προσχέδιο Π.Δ. κανένα από τα
στοιχεία που σας καταθέσαμε δεν έχει ληφθεί υπόψη.
• Οι αυθαίρετες, αντιπαιδαγωγικές και αντιεπιστημονικές
ποσοστώσεις που προβλέπονται στο Ν.4024/2011 (προάγεται το 90% των εκπαιδευτικών από τον βαθμό Ε στον Δ,
το 80% στον Γ, το 70% στον Β και το 30% στον Α) δείχνουν
ξεκάθαρα πως για οικονομικούς και μόνο λόγους χρησιμοποιείτε την αξιολόγηση προκειμένου να καθηλωθούν ακόμη περισσότερο οι μισθοί των εκπαιδευτικών.
• Αρνούμαστε με τη συμμετοχή μας να νομιμοποιή-
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σουμε ένα διάλογο που χρησιμοποιείται ως προκάλυμμα ήδη ειλημμένων αναχρονιστικών και αντιδραστικών αποφάσεων που θα επαναφέρουν την εκπαίδευση σε εποχές αυταρχισμού και τρομοκρατίας που είναι καταδικασμένες στη
συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής
κοινότητας.
• Ο κλάδος των εκπαιδευτικών έχει δώσει μεγάλους αγώνες για την παιδαγωγική ελευθερία και τη δημοκρατία
στο σχολείο και είναι αντίθετος σε κάθε μορφή αξιολόγησης – χειραγώγησης που κατηγοριοποιεί τα σχολεία και τιμωρεί τους εκπαιδευτικούς.
Η προσπάθεια να απαλλαγεί το κράτος από τις διαχρονικές του ευθύνες και να υποδειχθεί ο εκπαιδευτικός ως
μοναδικός υπαίτιος των προβλημάτων της εκπαίδευσης, είναι άδικη, επικίνδυνη και δε βοηθάει στη δημιουργία παιδαγωγικού κλίματος στα σχολεία, το οποίο είναι απαραίτητο προκειμένου να έχουμε εκπαίδευση αντάξια των αναγκών της εποχής που διανύουμε.
Κύριε Υπουργέ,
Όπως αντιλαμβάνεστε, παρά το γεγονός ότι πάντα
είμαστε υπέρ του ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου
που πραγματοποιείται με σεβασμό των δυο πλευρών
που συμμετέχουν, δεν υπάρχει πεδίο ειλικρινούς συζήτησης για ένα νομοθέτημα το οποίο στέλνει τον εκπαιδευτικό στο «απόσπασμα».
Σας δηλώνουμε, όμως, πως η αποσύνδεση από την πλευρά σας της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών και των αυθαίρετων και αντιπαιδαγωγικών και
αντιεπιστημονικών ποσοστώσεων από την αξιολόγηση, θα
μπορούσε να αποτελέσει προϋπόθεση επικοινωνίας και διαλόγου στα πλαίσια της αναγνώρισης της αναγκαιότητας της
εξασφάλισης ομαλότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

A ΞΙΟΛΟΓηΣη
Ε ΠΙΜΟρΦΩΣη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τις λίστες προγραφών
των Εκπαιδευτικών και την κατάργηση
του «Τεκμηρίου Αθωότητας»
Αθήνα 30/11/2012
Προς: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. - M.M.E.
Η εγκύκλιος Φ. 277 / 412 / 144706 / Δ2 / 19-11-2012 του Υπουργείου Παιδείας, και σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου
4093/2012, καλεί τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και προέδρους
των Υπηρεσιακών Συμβουλίων να συντάξουν λίστα με ονόματα εκπαιδευτικών, οι οποίοι χωρίς άλλη διαδικασία θα τίθενται
αμέσως σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας. Με την εγκύκλιό
του αυτή, το Υπουργείο Παιδείας απαιτεί άμεσα τη συλλογή στοιχείων (ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, παράπτωμα, αριθμό πράξης ή παραπεμπτηρίου εγγράφου, ημερομηνία κοινοποίησης εγγράφων στον εκπαιδευτικό) όχι μόνο για πράξεις για τις
οποίες έχει επιβληθεί η ποινή της προσωρινής ή οριστικής
παύσης αλλά και για πράξεις που έχουν παραπεμφθεί σε
Υπηρεσιακό Συμβούλιο αλλά εκκρεμούν ως προς την εκδίκασή τους. Δηλαδή, οι «προγεγραμμένοι» εκπαιδευτικοί
δεν θα είναι μόνο εκείνοι, στους οποίους έχουν επιβληθεί
ποινές οριστικής ή προσωρινής παύσης για τα πειθαρχικά παραπτώματα που αναφέρονται στο κείμενο του νόμου και της εγκυκλίου, αλλά κι’ εκείνοι των οποίων οι υποθέσεις εκκρεμούν.
Με τον τρόπο αυτό επιβάλλεται ποινή πριν από την οριστική καταδίκη και επομένως παραβιάζεται κατάφωρα
το «τεκμήριο αθωότητας», η θεμελιώδης ποινική αρχή που
κατοχυρώνεται τόσο από το εσωτερικό Δίκαιο (με την αυξημένη συνταγματική ισχύ του αρθρ. 28 παρ. 2 του Συντάγματος),
όσο και από το κοινοτικό Δίκαιο.
Η Κυβέρνηση, εφαρμόζοντας τις εντολές των δανειστών,
θέλει οι δημόσιοι υπάλληλοι, επομένως και οι εκπαιδευτικοί, να
είναι πλέον πειθήνια όργανα της διοίκησης και του αυταρ-

χικού κράτους, αφού θα επικρέμεται πάνω από το κεφάλι τους η «δαμόκλειος σπάθη» της απόλυσης, της «αργίας» και της «δυνητικής αργίας» σε περίπτωση «πειθαρχικού παραπτώματος». Είναι προφανές πως με «όχημα»
τα πειθαρχικά παραπτώματα θα ανοίξει ο «ασκός του Αιόλου» για απολύσεις και στην εκπαίδευση.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί
• Την κατάργηση του Ν. 4093/2012 (Μεσοπρόθεσμο)
• Το Υπουργείο παιδείας να αποσύρει άμεσα τη συγκεκριμένη απαράδεκτη και επικίνδυνη για τη Δημοκρατία, εγκύκλιό του, με την οποία επί της ουσίας, επιβάλλεται πειθαρχική ποινή πριν την εκδίκαση και την οριστική καταδίκη του εκπαιδευτικού.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τα στελέχη της εκπαίδευσης,
σε καμιά περίπτωση, να μη δώσουν στοιχεία μη τελεσίδικων υποθέσεων και τους παρέχει γι’ αυτό συνδικαλιστική
κάλυψη.
Σε συνεργασία με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προχωρεί άμεσα σε
δικαστική προσφυγή για την ανατροπή των απαράδεκτων
και προδήλως αντιδημοκρατικών και αντισυνταγματικών,
ρυθμίσεων του Ν. 4093/2012. Η ελληνική πολιτεία, αν θέλει
να φέρει τον τίτλο «κράτος δικαίου», οφείλει να προχωρήσει
άμεσα στην απόσυρση/κατάργηση των ρυθμίσεων αυτών.
ΟΧΙ στη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών.
ΟΧΙ στην απειλή πρόκλησης
άδικων πειθαρχικών διώξεων.
ΟΧΙ στις απολύσεις.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον
Υπουργό Παιδείας με θέμα την Αξιολόγηση
Αθήνα 21/11/2012
Προς: Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κοιν.: Μ.Μ.Ε.
Την Τρίτη 20/11/2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο

Αρβανιτόπουλο μετά από πρόσκλησή του, με θέμα την αξιολόγηση.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προσήλθε στη συνάντηση καθώς πάγια θέση του είναι η συμμετοχή σε κάθε διαδικασία που αφορά ζητήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.
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Με την έναρξη της συνάντησης το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έκανε αναφορά στην τραγική κατάσταση που έχει βρεθεί ο
Έλληνας εκπαιδευτικός από τα συνεχή βάρβαρα μνημονιακά μέτρα που έχουν απαξιώσει το ελληνικό σχολείο και έχουν υποχρεώσει τους εκπαιδευτικούς να βιώνουν πρωτόγνωρες οικονομικές καταστάσεις που δεν τους επιτρέπουν
να εξυπηρετήσουν καν, βασικές τους ανάγκες επιβίωσης.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο «μπαμπούλας» της αξιολόγησης φαντάζει σαν μια οδυνηρή ακόμη εξέλιξη η οποία έχει στόχο να αναδείξει τον εκπαιδευτικό ως το βασικό υπαίτιο για την κατάσταση της εκπαίδευσης.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δήλωσε πως καμιά διαδικασία αξιολόγησης δεν είναι δυνατό να προχωρήσει κάτω από
αυτές τις συνθήκες ούτε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε
συζήτηση για την ουσία της πρότασης αξιολόγησης που
κατέθεσε η επιτροπή που δημιούργησε το Υπουργείο.
Οι προτάσεις – θέσεις του κλάδου που έχουν κατατεθεί σε όλους τους Υπουργούς Παιδείας δεν μπορεί να
μπαίνουν σε οποιαδήποτε συζήτηση πια, όσο η αξιολόγηση συνδέεται με τη μισθολογική και βαθμολογική
εξέλιξη των εκπαιδευτικών, τις απολύσεις και τους Νόμους 4024/2011, 3848/2010 και 2986/2003.
Οι αυθαίρετες ποσοστώσεις που προβλέπονται
(προάγεται το 90% των υπαλλήλων από το βαθμό Ε στο

Δ, το 80% στο Γ, το 70% στο Β και το 30% στον Α) δείχνουν ξεκάθαρα πως εντελώς πρόχειρα και καθαρά για
οικονομικούς λόγους χρησιμοποιούν την αξιολόγηση
για να καθηλώσουν ακόμη περισσότερο τους μισθούς
των εκπαιδευτικών.
Ο κλάδος των εκπαιδευτικών έχει δώσει μεγάλους αγώνες για την παιδαγωγική ελευθερία και τη δημοκρατία
στα σχολεία και είναι αντίθετος σε κάθε μορφή αξιολόγησης – χειραγώγησης που κατηγοριοποιεί τα σχολεία και τιμωρεί τους εκπαιδευτικούς.
Ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε πως θα εξετάσει όσα
του γνωστοποιήθηκαν από τη Δ.Ο.Ε., πως ο διάλογος θα
συνεχιστεί και πως θα υπάρξει νέα πρόσκληση για συζήτηση για το θέμα της αξιολόγησης.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δηλώνει σε κάθε κατεύθυνση πως οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς καταστάσεων σε εποχές που έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση όλων, θα βρει
ολόκληρο τον κόσμο της εκπαίδευσης δυναμικά απέναντι.
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αθήνα 12/11//2012
Προς
1. τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
2. τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου
Κοιν:
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στην επιχειρούμενη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά
Σχολεία (Π.Π.Σ.), πράξη που αποτελεί πρόκριμα για την

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για συνάντηση με κόμματα
Αθήνα 28/2/2013

Προς
1. M.M.E.
2. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
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εφαρμογή της σε όλους τους εκπαιδευτικούς.
Δεν είναι δυνατόν, ενώ παρατηρείται πλήθος σοβαρών
δυσλειτουργιών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Ν.
3699/11), να ανακοινώνεται αξιολογικό πλαίσιο για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτά, με αυθαίρετα και ασαφή κριτήρια και μάλιστα χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση των εμπλεκομένων.
Tο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητάει από την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην
αναστολή των διαδικασιών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Π.Π.Σ.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στα πλαίσια υλοποίησης της απόφασής του για πραγματοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων
στα φλεγόμενα θέματα του κλάδου, απέστειλε στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβου-

ΟΚΤΩΒρΙΟΣ-ΝΟΕΜΒρΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒρΙΟΣ2012

A ΞΙΟΛΟΓηΣη
Ε ΠΙΜΟρΦΩΣη
λίου την παρακάτω επιστολή, ζητώντας συνάντηση προκειμένου να ενημερώσει για την εκρηκτική κατάσταση στην
εκπαίδευση που δημιουργεί το νέο πειθαρχικό δίκαιο και
τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για την Αξιολόγηση –
Χειραγώγηση.
Προς:
1. Τον Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ.
κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη
2. Τον Πρόεδρο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Αλέξη Τσίπρα
3. Τον Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
4. Τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Πάνο Καμμένο
5. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς
κ. Φώτη Κουβέλη
6. Τη Γενική Γραμματέα του Κ.Κ.Ε. κ. Αλέκα Παπαρήγα

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Γεν. Γραμματέα,
Κυρία Γεν. Γραμματέα
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά να έχει άμεσα συνάντηση μαζί
σας, προκειμένου να σας γνωστοποιήσουμε τις θέσεις και
τους προβληματισμούς της Ομοσπονδίας, αλλά και να πληροφορηθούμε από εσάς, τις θέσεις του κόμματός σας, για
τις νέες διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου των Δημοσίων
Υπαλλήλων, που δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας και φόβου στους εκπαιδευτικούς καθώς και για το σχέδιο Π.Δ.
του Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που γυρίζει την εκπαίδευση στις «αλήστου» μνήμης εποχές του «επιθεωρητισμού» και του «επιθεωρητή».
Από τη Δ.Ο.Ε.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (επιστολή στον Υπουργό Παιδείας)
Αθήνα 13/7//2012
Προς
1. τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
2. τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου
Κοιν:
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,
Με αφορμή τις τοποθετήσεις σας κατά τη διάρκεια των
προγραμματικών δηλώσεων της νέας Κυβέρνησης στη Βουλή και τις ειδικές αναφορές σας στο θέμα της αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σας κάνει γνωστά τα
ακόλουθα:
• Ο κλάδος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης με επανειλημμένες αποφάσεις των Γενικών
του Συνελεύσεων έχει ταχθεί υπέρ της αξιολογικής αποτίμησης τόσο του εκπαιδευτικού έργου, όσο και συνολικά
της εκπαιδευτικής πολιτικής, μιας αποτίμησης από τα «κάτω» που θα πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτικούς
συλλογικά και όχι από μονοπρόσωπα όργανα και θα έχει ως
στόχο την ανίχνευση των προβλημάτων και το σχεδιασμό
των αναγκαίων παρεμβάσεων στην κατεύθυνση ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
• Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές
πολιτικές που χρησιμοποιούνται προσχηματικά από την κυβέρνηση με μοναδικό στόχο την υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων για δραστικό περιορισμό των εκπαιδευτικών (ελάχιστοι διορισμοί απολύσεις και ελαστικοποίηση των
εργασιακών σχέσεων) και ελαχιστοποίηση του μισθολογικού
κόστους στο Δημόσιο.
• Υπάρχει κατηγορηματική διαφωνία με τα νομοθετή-

ματα των τελευταίων χρόνων (Ν.3848/10, Ν.4024/11) γιατί
ως στόχο τους δεν έχουν την αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, αλλά τη χειραγώγηση και τιμωρία
των εκπαιδευτικών και την κατηγοριοποίηση των σχολείων.
• Η σύνδεση της μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης με την αξιολόγηση, η οποία θέτει φραγμούς μέσα από μια σειρά εντελώς αυθαίρετων ποσοστώσεων
ανοίγοντας μέχρι και τον Καιάδα των απολύσεων, αποτελεί κόκκινη γραμμή και εχθρική ενέργεια κατά του
κλάδου και δε γίνεται αποδεκτή. Ενδεχόμενη προσπάθεια εφαρμογής της, θα αποτελέσει αιτία πολέμου, αρχή μεγάλων συγκρούσεων και δημιουργίας έντασης
στο σχολικό περιβάλλον. Ο χώρος της εκπαίδευσης δεν
μπορεί να ανεχθεί άλλη αναλγησία και βαρβαρότητα.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι όπως και στο παρελθόν πράξαμε, θα ακυρώσουμε δυναμικά στην πράξη οποιαδήποτε προσπάθεια για αξιολόγηση – κατηγοριοποίηση και τιμωρία των εκπαιδευτικών και των
σχολείων.
Στην κατεύθυνση αυτή απαιτούμε:
• Ακώλυτη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.
• Κατάργηση του νομικού πλαισίου για την αξιολόγηση (Ν.
3848/10 και 4024/11).
• Καμία κατηγοριοποίηση μαθητών και σχολείων.
• Καμία αξιολόγηση – χειραγώγηση των εκπαιδευτικών.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σας καλεί στα πλαίσια των επεξεργασμένων θέσεών του, να δώσετε προοδευτικές αναγκαίες λύσεις, στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της εκπαίδευσης και των εργαζομένων σε αυτή, για ένα δημόσιο σχολείο αντάξιο των αναγκών και της εποχής.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
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Με αφορμή τη συνεδρίαση της επιτροπής μορφωτικών
υποθέσεων της Βουλής επί του σχεδίου νόμου:
«Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμάτων Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
Αθήνα 20/12/2012
Προς
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Μ.Μ.Ε. (συντάκτες εκπαιδευτικού ρεπορτάζ.)
Συνεδρίασε την Τρίτη 18/12/2012 η επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής επί του σχεδίου νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμάτων Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και κατέθεσαν τις προτάσεις τους
και οι εκπρόσωποι των φορέων:
• Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε) - Κομνηνός Μαντάς
και Αθανάσιος Γκούμας.
• Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε)
• Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
• Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π)
• Ομοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ο.Σ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι)
• Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ)
• Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Α).
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν ο Υπουργός
ΠΑΙ.Θ.Π.Α κ. Αρβανιτόπουλος, ο Υφυπουργός ΠΑΙ.Θ.Π.Α κ. Παπαθεοδώρου και ο Γενικός Γραμματέας κ. Κυριαζής.
Ο εισηγητής της Δ.Ο.Ε. παρουσίασε, για άλλη μια φορά, τη δεινή κατάσταση που έχει περιέλθει η εκπαίδευση 3 μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, η υποχρηματοδότηση της Παιδείας και τα άδεια ταμεία των
σχολικών επιτροπών συνθέτουν μια ζοφερή εικόνα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών.
Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την παράταση εφαρμογής της που προβλέπει το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, δηλώθηκε κατηγορηματικά ότι η ρύθμιση αυτή είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο από
τη στιγμή που δεν προβλέπει αποσύνδεση της αξιολόγησης από τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη καθώς και τις αυθαίρετες ποσοστώσεις που προβλέπει ο ν. 4024/11. Επαναδιατυπώθηκε, στους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η θέση
της Ομοσπονδίας ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε κανένα επί της ουσίας διάλογο για το θέμα της αξιολόγησης εάν δεν υπάρξει προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού λειτουργήματος και
θα αποσυνδέεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τη λογική της κατηγοριοποίησης σχολείων, των απολύσεων και της τι-

μωρίας των εκπαιδευτικών.
Η θεσμοθέτηση του ωραρίου των νηπιαγωγών, αναγνωρίστηκε ως θετική εξέλιξη εκφράστηκαν όμως επιφυλάξεις σχετικά με
την αναμενόμενη τελική διατύπωσή της και την προσμέτρηση, στο διδακτικό ωράριο, του χρόνου σίτισης και επιτήρησης
των νηπίων.
Για το άρθρο 39, που αφορά θέματα ειδικής αγωγής, κατατέθηκε
το με αρ. πρωτ. 1674-7/1/2012 έγγραφο της Δ.Ο.Ε. και:
• Εκφράστηκε η κατηγορηματική αντίθεση για την επικείμενη κατάργηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και την υποβάθμιση του ρόλου των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., που ερμηνεύεται και ως πρόθεση
κατάργησής τους.
• Καταγγέλθηκε η αποσπασματική και ευκαιριακή αντιμετώπιση των θεμάτων της Ειδικής Αγωγής από τις Πολιτικές Ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας (Ν.2817/01, Ν.3699/08 και τώρα το
άρθρο 39).
• Ζητήθηκε από τον υπουργό Παιδείας να αποσύρει τις διατάξεις για την Ειδική Αγωγή που περιλαμβάνονται στο άρθρο
39 και να προχωρήσει άμεσα και μετά από διάλογο, στις απαραίτητες διορθώσεις, γιατί αν ψηφιστούν οι συγκεκριμένες
ρυθμίσεις ως έχουν, είναι βέβαιο ότι χιλιάδες μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οδηγούνται για άλλη μια
φορά στο περιθώριο και απεμπολείται το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση.
• Τονίστηκε, η ανυπαρξία διορισμών στην Ειδική Αγωγή εδώ
και 12 χρόνια και απαιτήθηκε η διενέργεια διαγωνισμού
Α.Σ.Ε.Π. για το διορισμό των πτυχιούχων Π.Τ.Ε.Α. και η κάλυψη όλων των κενών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
Ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε στην επιτροπή της Βουλής (πρακτικά της επιτροπής):
• «Το άρθρο 39 δεν είναι καθοριστικός νόμος για την ειδική αγωγή. Η ψήφιση του επιτρέπει την απορρόφηση κονδυλίων Ε.Σ.Π.Α. που θα επιτρέψουν την πρόσληψη Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π. και εκπαιδευτικών για την παράλληλη στήριξη
• Νομοσχέδιο για την ειδική αγωγή θα έρθει για διαβούλευση την Άνοιξη.
• Δεν καταργείται η Διεύθυνση ειδικής αγωγής, αλλά αντίθετα υπάρχει
πρόβλεψη για αναβάθμισή της
• Δεν καταργούνται τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ως θεσμός».
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε θα παρακολουθεί τα θέματα ειδικής αγωγής και
συνεπώς τις δεσμεύσεις του υπουργού Παιδείας.
Αναμένουμε την κάλυψη όλων των υπαρχόντων λειτουργικών κενών, το διορισμό εκπαιδευτικών για την παράλληλη στήριξη και εκπαιδευτικών για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
Από τη ΔΟΕ
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Με αφορμή τη συνάντηση με τον ειδικό Γραμματέα
του Υπουργείου Παιδείας για θέματα ειδικής
αγωγής και το άρθρο 39 του σχεδίου νόμου
Αθήνα 13/12/2012
Προς
1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11/12/2012 παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας στο Μαρούσι, που διοργάνωσαν ΔΟΕ,
ΟΛΜΕ, Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α και συμμετείχαν σύλλογοι εργαζομένων στην ειδική αγωγή και εκπρόσωποι φορέων και γονέων. Οι παραβρισκόμενοι
διαδήλωσαν την αντίθεσή τους για το άρθρο 39 του υπό ψήφιση πολυνομοσχεδίου και τα τεκταινόμενα στο χώρο της ειδικής αγωγής.
Στη συνέχεια αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών, των εκπροσώπων
των εργαζομένων και των φορέων συναντήθηκαν με τον ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Σωτήρη Γκλαβά. Εκ μέρους της ΔΟΕ παρουσιάστηκαν όλα τα προβλήματα της ειδικής αγωγής και κατατέθηκαν γραπτά
οι προτάσεις – θέσεις όπως αυτές διατυπώνονται στο υπ΄ αριθμό 1674
– 7/12/2012 έγγραφο της ΔΟΕ. Ζητήθηκε η απόσυρση του άρθρου 39
και η έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για την ειδική αγωγή. Τονίστηκε ότι αν ψηφιστούν οι ρυθμίσεις ως έχουν, είναι βέβαιο ότι χιλιάδες μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οδηγούνται
για άλλη μια φορά στο περιθώριο και απεμπολείται το δικαίωμά τους
στην εκπαίδευση.
Από την πλευρά του ο ειδικός Γραμματέας απάντησε:
• δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα όσον αφορά στο νέο οργανόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή

έως τα τέλη Δεκεμβρίου και πως ο ίδιος πιστεύει στην αναγκαιότητα
διατήρησης της Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής ως έχει.
• δεν προβλέπεται επί του παρόντος αναδιάρθρωση των Περιφερειακών Δομών της Εκπαίδευσης και επίσης δεν έχει συζητηθεί ενδεχόμενη κατάργηση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
• το άρθρο 39 δεν έχει ως στόχο την αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής αλλά την αναγκαιότητα της δια νόμου δυνατότητας απασχόλησης του Ε.Ε.Π στη γενική εκπαίδευση, ώστε να μπορέσει να δρομολογηθεί το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, από το οποίο θα προσληφθούν 600
περίπου αναπληρωτές από το Ε.Ε.Π και 900 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου
δεν μπορούν να αποσυρθούν οι επίμαχες διατάξεις του άρθρου
39, καθόσον είναι απαραίτητες για να εξασφαλισθούν, έστω μέσω
ΕΣΠΑ, προσλήψεις αναπληρωτών, μιας και οι πιστώσεις για αναπληρωτές από τον κρατικό προϋπολογισμό για φέτος έχουν τελειώσει και
για του χρόνου θα είναι ελάχιστες.
Επί της ουσίας των προβλημάτων και των ερωτημάτων για την ειδική αγωγή δεν απάντησε, αλλά δεσμεύτηκε ότι θα τα μεταφέρει στον
Υπουργό. Είναι φανερό ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
έχει πάρει τις αποφάσεις της και τις δρομολογεί.
Εμείς οι εκπαιδευτικοί αντιπαραθέτουμε τις θέσεις μας και τη βεβαιότητα ότι το επίμαχο άρθρο είναι άλλη μια αποσπασματική – ευκαιριακή
προσέγγιση για την ειδική αγωγή με απρόβλεπτες αρνητικές επιπτώσεις.
Από τη ΔΟΕ

Σχέδιο νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελμάτων Προσανατολισμού και άλλες
διατάξεις». Άρθρο 39 του νομοσχεδίου: Θέματα Ειδικής Αγωγής
Αθήνα 7/12/2012
Προς
Τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
Τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου
Κοιν.
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Μ.Μ.Ε. (συντάκτες εκπαιδευτικού ρεπορτάζ)
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη συνεδρίασή του την Τρίτη 4/12/2012 μεταξύ
άλλων θεμάτων συζήτησε και τις διατάξεις που περιγράφονται στο πρόσφατο σχέδιο νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια
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Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμάτων Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 39. Επισημαίνουμε ότι οι θέσεις μας αφορούν τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής και όχι στα υπόλοιπα θέματα, που επίσης περιγράφονται στο άρθρο 39 (ρύθμιση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών και κατάργηση της υποχρεωτικής διετούς
παραμονής στην οργανική θέση για την κατοχύρωση δικαιώματος μετάθεσης και
για τα οποία αναμένουμε την τελική τους ρύθμιση.)
Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει εδώ και τρεις μήνες και πολλές δομές ειδικής αγωγής εξακολουθούν να υπολειτουργούν λόγω της υποστελέχωσής τους (ελλείψεις σε δασκάλους και νηπιαγωγούς, στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και τις ειδικότητες.) Η υποχρηματοδότηση που
σκιάζει όλο το φάσμα της εκπαίδευσης, πληγώνει ευθέως και την Ει-
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Ε ΙΔΙΚη
Α ΓΩΓη
δική Αγωγή. Επί πλέον τα ειδικά Σχολεία έχουν σοβαρότατα προβλήματα με τις μεταφορές ενώ ταυτόχρονα εκατοντάδες παιδιά που χρήζουν
παράλληλης στήριξης μένουν αβοήθητα.
Οι προσλήψεις των αναπληρωτών ειδικής Αγωγής μειώθηκαν φέτος κατά 30% ενώ προβλέπεται περαιτέρω μείωση του αριθμού προσλήψεων την επόμενη χρονιά. Ούτε λόγος βέβαια δε γίνεται για τον περιβόητο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., για διορισμούς στην Ειδική Αγωγή, ο
οποίος είναι σε εκκρεμότητα για 10 περίπου χρόνια, ξεπερνώντας ακόμη και τα όρια του ΕΜΠΑΙΓΜΟΥ ΚΑΙ της ΚΟΡΟΪΔΙΑΣ.
Κι αντί το Υπουργείο Παιδείας να σκύψει σοβαρά πάνω από τα προβλήματα Ειδικής Αγωγής, προωθεί μέσω του άρθρου 39 την περαιτέρω υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής.
Ουσιαστικά:
• Προχωρεί σε κατάργηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής μέσω του
σχεδίου νόμου για την αναδιάρθρωση των δομών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
που θα κατατεθεί προς ψήφιση με συνοπτικές διαδικασίες στη Βουλή.
Είναι, ουσιαστικά, οι ίδιες διατάξεις που προωθούσε, με αντίστοιχο σχέδιο νόμου, η τέως Υπουργός κυρία Διαμαντοπούλου και αποσύρθηκαν λόγω των έντονων αντιδράσεων της εκπαιδευτικής
κοινότητας.
• Υποβαθμίζει το ρόλο των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σχεδιάζοντας μια νέα υποδομή
των ΕΔΕΑΥ τα οποία είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν
στο βάθος της διάγνωσης και της υποστήριξης των μαθητών των
Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
• Υποβαθμίζει το θεσμό των τμημάτων ένταξης αφού και από φέτος
ήδη υπάρχουν δάσκαλοι Ε.Α.Ε. που εξυπηρετούν περισσότερα του ενός τμήματα ένταξης.
• Υποβαθμίζει σε σημαντικό βαθμό το θεσμό της παράλληλης στήριξης αφού οι δάσκαλοι Ε.Α.Ε. εξυπηρετούν παράλληλα 2-3 μαθητές
και σε διαφορετικά σχολεία. Ας επισημανθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις ο δάσκαλος παράλληλης στήριξης προέρχεται από τη γενική αγωγή δίχως τις απαραίτητες γνώσεις.
• Στην περίπτωση του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κλπ.) η ΕΔΕΑΥ έχει δικαίωμα να ζητήσει τη συμμετοχή του Ε.Ε.Π. με αποτέλεσμα να απουσιάζουν και αυτοί

με τη σειρά τους από τα Ειδικά Σχολεία.
Με βάση τα παραπάνω, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει τα εξής:
• Με τις συνεχιζόμενες πολιτικές της λιτότητας και των περικοπών
επιχειρείται η περαιτέρω υποβάθμιση του έργου που επιτελείται
στα Ειδικά Σχολεία καθώς αποδυναμώνεται το εκπαιδευτικό δυναμικό τους με τους περιοδεύοντες ειδικούς.
• Είναι ορατός ο κίνδυνος, λόγω της υπολειτουργίας των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., να παρεισφρήσουν οι ιδιώτες στην αξιολόγηση και την εξωσχολική υποστήριξη, καθώς οι δημόσιοι φορείς (ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, ΣΜΕΑΕ και δήμοι) δε θα είναι σε θέση να παρέχουν επαρκείς υπηρεσίες.
• Καταγγέλλει τη διαχρονικά αποσπασματική και ευκαιριακή αντιμετώπιση των θεμάτων της Ειδικής Αγωγής από τις Πολιτικές Ηγεσίες
του Υπουργείου Παιδείας (Ν.2817/01, Ν.3699/08 και τώρα το άρθρο 39).
• Απαιτεί από το Υπουργείο Παιδείας να μην προωθήσει για ψήφιση
τις ρυθμίσεις αυτές αλλά να αρχίσει άμεσα ένας ουσιαστικός διάλογος – επιτέλους – για τον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής.
• Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα και μετά από
διάλογο, στις απαραίτητες διορθώσεις, γιατί αν ψηφιστούν οι ρυθμίσεις του άρθρου 39, ως έχουν, είναι βέβαιο ότι χιλιάδες μαθητές με
αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οδηγούνται για άλλη μια
φορά στο περιθώριο και απεμπολείται το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση.
• Καλεί το Υπουργείο να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ στην προκήρυξη διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. για το μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών Ειδικής
Αγωγής.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο της
Ειδικής Αγωγής, ως αναπόσπαστο κομμάτι της Γενικής Εκπαίδευσης. Για
το λόγο αυτό είναι σε συνεχή επαφή με τους εκπαιδευτικούς της Ειδικής
Αγωγής αλλά και με τους αδιόριστους αποφοίτους των αντίστοιχων Παιδαγωγικών Τμημάτων και καλύπτει συνδικαλιστικά τις κινητοποιήσεις τους.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

“Παιδιά ενός κατώτερου θεού” οι μαθητές
με ειδικές ανάγκες για το Υπουργείο Παιδείας
και την ελληνική Πολιτεία
Αθήνα 18/9/2012
Προς
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. - 2. Μ.Μ.Ε.
Η εκπαίδευση στην πατρίδα μας είναι το μεγάλο θύμα των μνημονιακών πολιτικών, βιώνοντας μια πρωτοφανή περίοδο όπου ακόμη
και «αυτονόητες ανάγκες» έχουν μπει στη μέγγενη των περικοπών. Μέσα
σε αυτό το σκηνικό οι περισσότερες σχολικές μονάδες ΣΜΕΑΕ άνοιξαν
μόνο για τον αγιασμό, καθώς υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, ενώ η ίδια εικόνα υπάρχει και στην πλειονότητα των τμημάτων ένταξης. Εξίσου τραγική είναι η κατάσταση για τους
μαθητές και τις οικογένειές τους που περιμένουν δάσκαλο “παράλληλης
στήριξης”, αφού μέχρι και σήμερα δεν έχει προσληφθεί κανείς εκπαιδευτικός για το σκοπό αυτό.

Τα ειδικά σχολεία, στα οποία φοιτούν παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα
τελευταία χρόνια αντί να αναβαθμιστούν, λόγω των κυβερνητικών πολιτικών και των μνημονίων οδηγούνται σε λουκέτο. Δυστυχώς η ευαισθησία της πολιτικής ηγεσίας και άλλων πολιτειακών παραγόντων αρχίζει και
τελειώνει στους λόγους που εκφωνούνται στα σχολεία αυτά κατά την ημέρα του αγιασμού.
Παράλληλα οι απόφοιτοι των ΠΤΕΑ βρίσκονται σε αδιέξοδο. Με
ευθύνη της πολιτείας, θεωρούνται ικανοί να εργάζονται μόνο για αναπληρωτές ενώ καλύπτουν, εδώ και χρόνια , θέσεις μόνιμου προσωπικού.
Η εξαγγελία διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την ειδική αγωγή κάθε φορά
μένει μόνο στα χαρτιά και στις εξαγγελίες των Υπουργών, ενώ η θέση του Διευθυντή Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο, ακόμη και σήμερα, παραμένει κενή!!
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Απαιτούμε:
1. Άμεση διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ για πρόσληψη εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής Π.Ε. 61, Π.Ε. 71. Να σταματήσει το καθεστώς της
«μόνιμης αναπλήρωσης» στην Ειδική Αγωγή και ο εμπαιγμός των νέων
συναδέλφων. Να υλοποιηθεί επιτέλους ο πρώτος ΑΣΕΠ Ειδικής Αγωγής και να γίνουν οι πρώτοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή.
2. Άμεση πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής,
σήμερα κιόλας, για:
• την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε εκπαιδευτικό σε όλες τις
ΣΜΕΑΕ.
• τη στελέχωση όλων των τμημάτων ένταξης σε δημοτικά και νηπιαγωγεία.
• την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για παράλληλη στήριξη, που
πληρούν τις προϋποθέσεις, με εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής α-

πό τον κρατικό προϋπολογισμό.
3. Άμεση πρόσληψη ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού σε όλες τις ΣΜΕΑΕ.
4. Έκτακτη επιχορήγηση για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών
μονάδων ειδικής αγωγής.
5. Λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών αυτών από και προς το σχολείο.
ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΡΑ
ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ
ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Αθήνα 28/6/2012
Προς:
1. Τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
ΚΟΙΝ:
1. Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κ. Αλεβίζο Γιώργο
2.Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κύριε Υπουργέ,
Μαζικές διαστάσεις λαμβάνει, πλέον, το φαινόμενο της απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων Ειδικής Αγωγής στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στη Βουλγαρία (Σόφια) και στην Ιταλία (Τορίνο). Είναι βέβαιο ότι οι τίτλοι αυτοί θα προσκομιστούν για αναγνώριση στο ΔΟΑΤΑΠ
και στη συνέχεια θα κατατεθούν στο Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου όσοι τους κατέχουν να προηγηθούν στο διορισμό τους ως αναπληρωτές στην Ειδική Αγωγή. Το αποτέλεσμα της «εισβολής των
μεταπτυχιακών» είναι πως η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, κάθε χρόνο, θα βρίσκεται σε κατώτερες θέσεις στον πίνακα αναπληρωτών, αφού στην Ειδική Αγωγή, όποιος αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο μπαίνει πρώτος στον πίνακα και ας έχει μηδενική προϋπηρεσία (δηλαδή ξεπερνά στον πίνακα συναδέλφους που έχουν από 10 έως 80 μήνες προϋπηρεσία!!).
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Πρόκειται για μια άδικη διάταξη του νόμου της Ειδικής Αγωγής
3699/2008 που πρέπει ν’ αλλάξει.
Κύριε Υπουργέ,
Ύστερα από τα παραπάνω, το Δ.Σ. της. της ΔΟΕ ζητά:
• Να ελεγχθούν, άμεσα, όλοι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι Ειδικής
Αγωγής που αποκτώνται στο εξωτερικό και ιδιαίτερα το πώς
εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση, αποκτούν αυτούς τους τίτλους, με δεδομένο ότι η παρουσία
τους στα μεταπτυχιακά προγράμματα του εξωτερικού είναι υποχρεωτική μια φορά την εβδομάδα.
• Να τροποποιηθεί, άμεσα, η άδικη διάταξη του Ν. 3699/2008
(άρθρο 20, παρ. 12) και να εκδοθεί το Π.Δ. που προβλέπεται
στις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 34, παρ.13 του
Ν.3699/2008, όπου ρητά αναφέρεται η ανάγκη μοριοδότησης
όλων των κριτηρίων που κατέχουν οι υποψήφιοι για διορισμό
στην Ειδική Αγωγή.
• Να δοθούν στη δημοσιότητα όλοι οι τίτλοι μεταπτυχιακών
σπουδών στην Ειδική Αγωγή.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
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Συμβολική πρωτοβουλία Π.Ο.Ε.Δ. – Δ.Ο.Ε. για τη στήριξη
μαθητών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποσιτισμού
Αθήνα 24/1/2013
Προς
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Ελλάδα και Κύπρο
Μ.Μ.Ε.
Τα φαινόμενα υποσιτισμού μαθητών, ως αποτέλεσμα
των ασκούμενων πολιτικών περικοπών και λιτότητας της
Κυβέρνησης και της Τρόικας, πολλαπλασιάζονται καθημερινά. Τα φαινόμενα αυτά, δυστυχώς, παίρνουν δραματική
μορφή κυρίως σε σχολεία όπου φοιτούν παιδιά λαϊκών οικογενειών και οικονομικών μεταναστών.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., με διακριτικότητα, έθεσε έγκαιρα και
εξακολουθεί σε κάθε ευκαιρία να θέτει το θέμα στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας από το Δεκέμβρη του 2011 (εν
τη γενέσει του) έως και σήμερα. Στόχος είναι η αναζήτηση
λύσης, όχι στη λογική του εθελοντισμού και των φιλανθρωπικών οργανώσεων, αλλά στη θεσμική συνολική αντιμετώπισή του από τη συντεταγμένη Πολιτεία.
Δυστυχώς οι μέχρι τώρα ανακοινώσεις και δεσμεύσεις
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είτε παραμένουν στα
χαρτιά είτε παραπέμπουν την αντιμετώπισή του στην ελεήμονα διάθεση των φορέων.
Τα Διοικητικά Συμβούλια της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων (Π.Ο.Ε.Δ.) και της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε) προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα. Συγκέντρωσαν το ποσό των 60.000 €, που
εξοικονομήθηκε από το υστέρημα των Ελλήνων και Κυ-

πρίων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς
οι δυο Ομοσπονδίες δεν έχουν άλλα έσοδα πέρα από
τις συνδρομές των εκπαιδευτικών που είναι μέλη τους,
και αποφάσισαν να προχωρήσουν στη συμβολική πράξη
της κάλυψης, σε καθημερινή βάση, από σήμερα και μέχρι
το τέλος του διδακτικού έτους, του κολατσιού όλων των
μαθητών συγκεκριμένων σχολείων, που προτάθηκαν από
τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών του Λεκανοπεδίου και της
Θεσσαλονίκης.
Στόχος της δράσης αυτής των δύο Ομοσπονδιών δεν
ήταν η συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος υποσιτισμού των μαθητών, αλλά η ανάδειξή του και η ευαισθητοποίηση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας στην
κατεύθυνση της θεσμικής επίλυσής του. Ταυτόχρονα αποδεικνύουμε ότι το οικονομικό κόστος δεν μπορεί να είναι
απαγορευτικό, για την Πολιτεία, ακόμη και την περίοδο των
περικοπών. Οι δύο Ομοσπονδίες με το ποσό των 60.000€
θα καλύψουν το σύνολο των μαθητών στα 5 επιλεγμένα
σχολεία, δηλαδή σε περίπου 800 μαθητές, σε περιοχές που
μαστίζονται από την ανεργία. Τα σχολεία βρίσκονται: στο
κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή του Μενιδίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Πολίχνη και στον Εύοσμο
Θεσσαλονίκης. Επίσης θα ενισχυθούν οικονομικά οι δράσεις, ανάλογου περιεχομένου, που ήδη είναι σε εξέλιξη από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Κερατσινίου, Δυτικής
Θεσσαλονίκης και Α΄ Αθήνας.
Η υλοποίηση των δράσεων ξεκίνησε την εβδομάδα από 14-18 Ιανουαρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος
του διδακτικού έτους, τον Ιούνιο του 2013.
Αξίζει να σημειωθεί ότι καθημερινά οι εκπαιδευτικοί
«αθόρυβα», διακριτικά και ουσιαστικά στηρίζουν μαθητές τους που αντιμετωπίζουν το φαινόμενο του υποσιτισμού.
Με την ενέργεια αυτή, τα Δ.Σ της Π.Ο.Ε.Δ. και της Δ.Ο.Ε.
προτρέπουν τη συντεταγμένη Πολιτεία να βρει λύση και να
αντιμετωπίσει συνολικά το δύσκολο αλλά υπαρκτό θέμα.
Να παρέμβει ουσιαστικά στα παιδιά – μαθητές των περιοχών που έχουν ανάγκη δείχνοντας το ανθρώπινο πρόσωπο της πολιτείας.
Για τα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών
Φίλιος Φυλακτού
Κομνηνός Μαντάς
Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Δ.
Πρόεδρος Δ.Ο.E.
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Οικονομική ενίσχυση των πρωτοβουλιών αλληλεγγύης του
Συλλόγου μας με το ποσό των 500 ευρώ
Αθήνα 23/4/2013
Προς: Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.
Συνάδελφοι
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσωουμε για την στήριξή
σας με το ποσό των 500 ευρώ στο σύλλογό μας ως πράξη
αλληλεγγύης στους μαθητές και τους γονείς τους που δοκιμάζονται από τη βάρβαρη καπιταλιστική κρίση.
Οι κάτοικοι στις περιοχές ευθύνης των σχολείων μας
βιώνουν εδώ και χρόνια τα αποτελέσματα της καπιταλιστικής κρίσης. Ανεργία, φτώχεια, χρέη, λιτότητα, αποδόμηση
του κράτους πρόνοιας. Καθημερινά ως εκπαιδευτικοί ερχόμαστε αντιμέτωποι με φαινόμενα φτώχειας. Γνωρίζετε ότι οι καταγγελίες που ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2011 απο το Σύλλογό μας για τα φαινόμενα φτωχοποίησης των
μαθητών μας –παρά την επίμονη προσπάθεια των γνωστών
μηχανισμών να μας συκοφαντήσουν και να υποβαθμίσουν
το ζήτημα– οδήγησαν σε πλατιά συνειδητοποίηση και δράσεις αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα. Θεωρούμε ότι η φτωχοποίηση των μαθητών μας και των οικογενειών τους είναι
αποτέλεσμα της καπιταλιστικής κρίσης γι’ αυτο ο αγώνας
μας έχει δύο αλληλένδετες πλευρές α) κίνημα για την ανατροπή των μνημονίων και των πολιτικών κυβέρνησης-ΕΕΔΝΤ και β) δίκτυα αλληλεγγύης παντού ώστε η εργαζόμενη κοινωνία με την αυτοοργάνωση και την αλληλεγγύη να
υπερασπίσει τα αδύνατα μέλη της. Σε αυτή την κατεύθυνση, τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών οφείλουν να απλώσουν ομπρέλα προστασίας πάνω από κάθε οικογένεια, πά-

νω από κάθε παιδί που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Έτσι, με
την πρωτοβουλία και στήριξη του Συλλόγου μας σε σχολεία
της περιοχής ευθύνης μας έχουν αναπτυχθεί δομές αλληλεγγύης που έχουν αναπτύξει πρωτοβουλίες όπως:
- Καθημερινό συσσίτιο από το Δημοτικό Βρεφοκομείο
Αθηνών
- Χαριστικά παζάρια
- Συλλογή και διανομή τροφίμων και ρούχων σε οικογένειες
- Κοινωνικό φροντιστήριο και θεατρική ομάδα μαθητών
- Συνεργασία με εθελοντικές ιατρικές ομάδες για δωρεάν εξετάσεις μαθητών
- Εκδηλώσεις και δράσεις στις γειτονιές
- Συνεργασία με δίκτυα αλληλεγγύης, συνεταιρισμούς
καταναλωτών και γενικότερα φορείς αλληλεγγύης της περιοχής μας
Με βάση τα παραπάνω σας καλούμε να υποστηρίξετε
την προσπάθειά μας.
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις. Τέλος θα έχετε ακριβή αναφορά για τον τρόπο που θα αξιοποιηθεί το παραπάνω ποσό.
Ο λογαριασμός μας είναι:
Αγροτική Τράπεζα: Αρ. λογ. 391 01 024928 26
IBAN GR 16 0431 4120 0039 1010 2492 826
Α’ Σύλλογος Αθήνας
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Μαριόλης Δημήτρης
Καππής Γιώργος

Όταν η ανθρωπιά κοιτάζει κατάματα τους μαθητές μέσα στις τόσο
δύσκολες οικονομικές συνθήκες... τα πολλά λόγια περισσεύουν!
Δυναμική πρωτοβουλία και συμβολική ενέργεια ΔΟΕ, ΠΟΕΔ που αξίζει να
συγχαρούμε!
Σε μία χρονική περίοδο που οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης αποτυπώνονται στα θλιμμένα βλέμματα πολλών
μαθητών του σχολείου μας, μια ελπίδα χαράς έδωσε η
ΔΟΕ, ΠΟΕΔ με το πρόγραμμα σίτισης από το κυλικείο του
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σχολείου που συγχρηματοδοτήθηκε από τις παραπάνω ομοσπονδίες και πραγματοποιείται κατά την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2012-13 στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης-Θεσσαλονίκης.
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Σ ΙΤΙΣη
Οι διδασκαλικές ομοσπονδίες Ελλάδας-Κύπρου άπλωσαν το χέρι βοήθειας και έδωσαν το στίγμα της αλληλεγγύης και προσφοράς, αποδεικνύοντας και πάλι
δυναμικά ότι είναι δίπλα στο σημερινό μαθητή, στο σημερινό μαχόμενο δάσκαλο δίπλα στον γονέα και αγωνιούν με τη συμβολική αυτή πράξη να σταματήσουν την εξαθλίωση των πολιτών της χώρας μας.
Στόχος της συγκεκριμένης πράξης είναι η ηθική και πρακτική ενδυνάμωση των μαθητών του σχολείου μας και ειδικότερα των ευπαθών μαθητών και η αντιμετώπιση του
φαινομένου του υποσιτισμού. Το πρόγευμα έγινε αποδεκτό
από μαθητές και γονείς και έδωσε μια οικονομική ανάσα σε
αρκετές οικογένειες μαθητών, οι οποίες χαιρέτισαν με ενθουσιασμό αυτή την πρωτοβουλία.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλα τα παιδιά του σχολείου μας ανεξαρτήτως της οικονομικής κατάστασης των
οικογενειών τους, χωρίς διαχωρισμούς και διαφοροποιήσεις. Αρκετοί από τους μαθητές αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της έλλειψης επαρκούς διατροφής, διότι οι γονείς
τους είναι πια άνεργοι, ή έχουν πολύ χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα, που δεν καλύπτει βασικές τους ανάγκες.
Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος συνέβαλε
θετικά στην αλλαγή του κλίματος του σχολείου. Αυτό
είναι εμφανές σε επίπεδο τάξης και σχολειου στις σχέσεις
μαθητών και ολόκληρης της σχολικής κοινότητας. Παρατηρώντας και αξιολογώντας έως τώρα τις πρακτικές μέσα
από το δρόμο της δράσης του συσσιτίου διαπιστώθηκαν με
τη μέθοδο της συστηματικής παρατήρησης τα εξής:
-Το πρόγευμα των μαθητών (φτωχό ή ανύπαρκτο-πλούσιο γεύμα) αποτελούσε στοιχείο κοινωνικής διαφοροποίησης/αντίθετα το κοινό γεύμα είναι ο καταλύτης του ανταγωνιστικού πνεύματος, της μειονεκτικής θέσης των αδύναμων οικονομικά μαθητών. Τώρα πια εξασφαλίζεται η ισότητα δεν υπάρχουν κοινωνικές διακρίσεις, συνέπεια η εξάλειψη της ενδοσχολικής βίας.
-Οι μαθητές συνεργάζονται και επικοινωνούν στα διαλείμματα στον τρόπο διαχείρισης του γεύματος και δεν ασχολούνται πια με επιθετικές μορφές συμπεριφοράς, αφού
δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για συγκρούσεις, με συνέπεια να οδηγούνται στην όσο το δυνατό καλύτερη διαχείριση του χρόνου τους στα διαλείμματα (φαγητό, παιχνίδι,
ξεκούραση κλπ.).
-Χαίρονται το πρόγευμα και περιμένουν με αγωνία για
να το εξασφαλίσουν, να το σχολιάσουν, να εκφράσουν ά-

ποψη, να προτείνουν το καλύτερο.
-Προάγουν τις συνεργατικές αλληλεπιδράσεις με θετικές εκφράσεις, διότι ο ένας μαθητής βοηθάει τον άλλον
στην παραλαβή του κολατσιού.
-Ενίσχυση σε μεγάλο βαθμό της ομαδικής συνεργασίας
στα διαλείμματα.
-Εμπλέκονται σε διαδικασίες πρωτοβουλιών όπως (διατήρησης καθαριότητας της σχολικής αυλής μετά το γεύμα
και ανάληψης ευθυνών).
-Συνεργάζονται σε ένα πλαίσιο δράσεων... και διατήρησης των κανόνων του σχολείου.
- Η συμμετοχή όλων των μαθητών της σχολικής κοινότητας συνέβαλε αποτελεσματικά στην αλλαγή στάσεων και
συμπεριφορών με αποτέλεσμα τη βελτίωση του σχολικού
κλίματος.
- Η αλλαγή της ψυχολογίας του μαθητή λόγω αλλαγής
των αναγκών του συνέβαλε στην ενδυνάμωση της ψυχής του.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τα αποτελέσματα της δράσης
του κοινού συσσιτίου είναι ένας παράγοντας που λειτουργεί ευεργετικά για τους μαθητές, όχι μόνο γιατί τους εξασφάλισε το πρωινό, αλλά διότι τείνει να εξαλειφθεί το φαινόμενο της βίας και δημιουργήθηκαν αρμονικές εκπαιδευτικές συνθήκες στο σχολικό περιβάλλον...
Η συλλογική αυτή προσπάθεια έδωσε ανακούφιση
στο γονιό, προστάτευσε το δικαίωμα του κάθε μαθητή
να μπορεί να σιτίζεται με καθημερινό ποικίλο και υγιεινό πρόγευμα, ξανάφερε το χαμένο χαμόγελο αρκετών μαθητών του σχολείου μας και έδρασε αποτελεσματικά στη συνοχή και στην αρμονική συνύπαρξη
τους στις καθημερινές τους δράσεις.
Η υλοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών δρα ευεργετικά
στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και τέτοιες πρακτικές ας γίνονται μαθήματα για ένα δημιουργικό και ασφαλές
σχολείο.
Η ενέργεια αυτή ας είναι ένα βήμα πιο πέρα στο
μέλλον για την προάσπιση του δικαιώματος του κάθε
μαθητή να σιτίζεται ευπρεπώς, για τη χαρά που τόσο
τους λείπει και τόσο χρειάζονται καθημερινά.
Σε ανάλογες πράξεις θα πρέπει να στέκονται και οι ιθύνοντες, αν μπορούν βέβαια να αφουγκράζονται τα μηνύματα των καιρών μας.
Σαββατώ Σαββίδου
Διευθύντρια του 10ου Δημ. Σχολείου
Πολίχνης-Θεσ/νίκη
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Ε ΚΛΟΓΕΣ Κ ΥΣΠΕ

Συγκρότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Μαρούσι, 14-1-2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/1985 «Δομή και
λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπ/σης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 167 - Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθ. 6 του Ν.2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΑΑ και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 196 - Α΄).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 7,13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις.» (ΦΕΚ 45 – Α’).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και
λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.» (ΦΕΚ 1/Α/2003).
5. Την αριθμ. Φ.350/74/158597/Δ1/14–12–2012 Υπουργική
Απόφαση «Αποτελέσματα εκλογής αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης. (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)».
6. Την αριθμ. Φ.350/75/158595/Δ1/14-12-2012 Υπουργική
Απόφαση με την οποία διορίστηκαν τα αιρετά μέλη του
Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
7. Την αριθμ. Φ.353.1/73/100278/Δ1/11-8-2010 Υπουργική
Απόφαση «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 715 τ. Γ/12-8-2010).
8. Το αριθμ. 405/18-12-2012 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, με το οποίο
προτείνονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.
9. Tο αριθμ. 34569/2-1-2013 έγγραφο της Ομοσπονδίας
Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας με το οποίο προτείνονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

3. Ψαρρά Γεωργία, Διευθύντρια της Γ΄ Διεύθυνσης Π.Ε.
νομ. Αθήνας, ως μέλος.
4. Παληγιάννης Βασίλειος, δάσκαλος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
5. Μπράτης Δημήτριος, δάσκαλος, αιρετός εκπρόσωπος
των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Καφανέλης Χαράλαμπος, Διευθυντής της Διεύθυνσης
Π.Ε. νομ. Τρικάλων.
2. Κρίτογλου Αστέριος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε.
νομ. Πιερίας.
3. Τσικαλάκη Κυριακή, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Π.Ε.
νομ. Ηρακλείου.
4. Αδαμίδου Βασιλική, δασκάλα, αιρετή εκπρόσωπος των
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Ρουμπής Παναγιώτης (Τάκης), δάσκαλος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Γ. Στις περιπτώσεις που στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. εξετάζονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που
υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκτός των προσωρινών
αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν
στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των
αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας:
Τακτικά μέλη
1. Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που
υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων.
2. Χριστόπουλος Γιώργος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70,
που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».

Συγκροτούμε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) ως εξής:

Αναπληρωματικά μέλη
1. Κάζαγλης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, που
υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ» σχολή.
2. Σαρρής Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ4.2, που υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ.

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γεωργιάδης Νικόλαος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε.
νομ. Καβάλας, ως πρόεδρος.
2. Βεντήρης Παρασκευάς - Παναγιώτης, Διευθυντής της
Β΄ Διεύθυνσης Π.Ε. νομ. Αθήνας, ως αντιπρόεδρος.

Δ. Στις περιπτώσεις που στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. εξετάζονται θέματα των ιδιωτικών σχολείων, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών
Εκπαιδευτηρίων:

Αποφασίζουμε
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Ε ΚΛΟΓΕΣ Κ ΥΣΠΕ
Τακτικά μέλη
1. Λιναρδάτος Γεώργιος, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου
2. Μάνεσης Παναγιώτης, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου
Αναπληρωματικά μέλη
1. Χατζήβεης Γεώργιος, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου.
2. Δημητρέλλος Ιωάννης, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου.
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Άννα Χαρα-

λαμπίδου, διοικητικό υπάλληλο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με αναπληρώτρια τη Μαρία Φράγκου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06
αποσπασμένη στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΥΣΠΕ 2012
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Ενημερωτικό σημείωμα για το επίδομα θέσης ευθύνης των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Αθήνα 22/1/2013
Προς: Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 414/τεύχος Β’/23 Φεβρουαρίου 2012
καθορίζονται τα επιδόματα που λαμβάνουν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι, στο Δημόσιο και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Στη συγκεκριμένη ρύθμιση και στην περίπτωση 3
αναφέρει: «3: …πέραν του βασικού μισθού, οι ανωτέρω
δικαιούνται τα επιδόματα και τις παροχές, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15,16,17 και 20
του Ν.2024/2011 (ΦΕΚ226Α)…». Είναι φανερό ότι εδώ δεν
περιλαμβάνεται το άρθρο 18 του Ν.4024/11, που αναφέρεται στο επίδομα θέσης ευθύνης.
Από την πρώτη ανάγνωση είναι φανερό ότι η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρεται στους συμβασιούχους του Δημοσίου που δεν μπορούν να καταλάβουν διευθυντικές θέσεις, αγνοεί όμως πλήρως την πραγματικότητα στην εκπαίδευση όπου ο μονοθεσίτης εκπαιδευτικός υποχρεωτικά είναι και προϊστάμενος της σχολικής μονάδας.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταδίκασε άμεσα τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία καταπατά κάθε έννοια δικαίου
και ισονομίας και ζήτησε, με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις
του, την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Ενισχυτικά στην
επιχειρηματολογία της Ομοσπονδίας λειτουργεί το γεγονός
ότι για την καταβολή τού επιδόματος δεν απαιτείται επιπλέον οικονομικό κόστος, καθώς το κονδύλι, είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό. Ενώ προβλέπεται η καταβολή του, για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα ολιγοθέσια σχολεία και νηπιαγωγεία, δεν καταβάλλεται στους αναπληρωτές που τους αντικαθιστούν.
Οι ενέργειες της Δ.Ο.Ε.
• 7 Μαρτίου 2012. Επιστολή προς τον Υπουργό Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και
Παιδείας, «… θεωρούμε πως η απόφαση είναι άδικη
και ζητούμε άμεσα να χορηγηθεί το επίδομα θέσης…» (Δ.Ο.Ε., αρ.πρωτ.831).
• 13 Μαρτίου 2012. Συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον
Υπουργό Παιδείας κ. Μπαμπινιώτη όπου τίθεται το
θέμα του επιδόματος θέσης ευθύνης (Δελτίο Τύπου
Δ.Ο.Ε. 13/3/2012).
• 19 Απριλίου 2012. Νέα συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας κ. Μπαμπινιώτη όπου επανατίθεται το θέμα (Δελτίο Τύπου Δ.Ο.Ε. 19/4/2012).
• 26 Απριλίου 2012. Νέα επιστολή της Δ.Ο.Ε. προς τον
Υπουργό Παιδείας για το συγκεκριμένο ζήτημα «…παρά τις διαβεβαιώσεις σας και παρά το γεγονός ότι δεν
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προκαλείται επιπλέον δαπάνη… δεν έχει δοθεί ακόμα λύση» (Δ.Ο.Ε. αρ.πρωτ. 1039,26/4/2012).
Μεσολαβούν οι εκλογές και οι υπηρεσιακοί Υπουργοί και η
Δ.Ο.Ε. επανέρχεται.
• 18 Ιουλίου 2012. Συνάντηση με τον νέο Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο όπου το θέμα είναι και πάλι στην
ατζέντα (Δελτίο Τύπου ΔΟΕ).
• 10 Σεπτεμβρίου 2012. Παρά τις υποσχέσεις του Υπουργού Παιδείας δεν υπάρχει εξέλιξη καθώς δηλώνει ότι δεσμεύεται να αναζητήσει λύσεις με το Υπουργείο Οικονομικών. «Η Δ.Ο.Ε. απειλεί ότι θα εξετάσει την περίπτωση να προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας». (Δελτίο Τύπου Δ.Ο.Ε. 10/9/2012).
• 30 Οκτωβρίου 2012. Το θέμα τίθεται σε συνάντηση με
τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Παπαθεοδώρου όπου ο εμπαιγμός συνεχίζεται από τον Υφυπουργό, ο οποίος δηλώνει: «το …επεξεργάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου ….» (Δελτίο Τύπου Δ.Ο.Ε. 30/10/2012).
Η Νομική πλευρά
Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες το Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. κινήθηκε και στην κατεύθυνση της εξεύρεσης άλλων μορφών πίεσης αλλά και δικαστικής διεκδίκησης.
Για το θέμα της επίσχεσης εργασίας, που αφορά την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων των συναδέλφων αναπληρωτών, η νομική υπηρεσία της Ομοσπονδίας μας ενημέρωσε ότι: «…επίσχεση εργασίας μπορεί να γίνει
για αποδοχές που προβλέπονται από το νόμο και δεν
καταβάλλονται. Το συγκεκριμένο επίδομα δεν προβλέπεται».
Τέλος στις 13/11/2012 ο Νομικός Σύμβουλος της Δ.Ο.Ε.
αναφέρει:
Αθήνα 13-11-2012
Προς ΔΟΕ (Υπόψη Προέδρου)

Θέμα: Επίδομα Θέσης Ευθύνης
Αναπληρωτών.
Γνωρίζετε πολύ καλά πως σύμφωνα με την εξουσιοδοτική
διάταξη του άρθρου 22 παρ.2 του ν.4024/2011, πού όρισε ότι με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ανάλογα οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α., εκδόθηκε η υπ’ αριθ.2/13917/0022/2012 ΚΥΑ, που αφ’ ενός καθόρισε το βασικό μισθό όλων των παραπάνω και των αναπληρωτών εκπ/κών και αφ’ ετέρου τα δικαιούμενα επιδόματα, μεταξύ των οποίων όμως δεν συμπεριέλαβε το επίδομα
θέσης ευθύνης.
Είναι προφανές επομένως πως η χορήγηση του εν
λόγω επιδόματος μόνο με συμπλήρωση της παραπάνω
ΚΥΑ μπορεί να γίνει. Τον τρόπο για να γίνει αυτό τον γνωρί-
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ζετε εσείς πολύ καλά. Η συνδικαλιστική παρέμβαση είναι τις περισσότερες φορές αποτελεσματική.
Θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηριχτεί και η άποψη
πως η αποκατάσταση της αδικίας είναι δυνατόν να επέλθει με
τη δικαστική οδό και συγκεκριμένα με ατομική προσφυγή ή αγωγή και με επίκληση της αρχής της ισότητας. Ο δρόμος όμως
αυτός κατά τη γνώμη μας είναι και τελείως αβέβαιος και δαπανηρός και χρονοβόρος, άρα ίσως ατελέσφορος.
Ο Νομικός Σύμβουλος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Είναι φανερό ότι το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ανέδειξε άμεσα το θέμα, πριν από οποιονδήποτε άλλο και το κρατάει ψηλά στην ατζέντα των διεκδικήσεων του Κλάδου
εδώ και ένα περίπου χρόνο. Η διεκδίκηση για εξεύρεση λύ-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

σης με απόφαση του Υπουργείου συνεχίζεται, ταυτόχρονα
όμως και παρά την πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος ότι τα θέματα αυτά λύνονται με πολιτικές αποφάσεις, προτείνουμε την ατομική προσφυγή ή αγωγή (ομαδική δεν μπορεί να γίνει) με επίκληση της αρχής της ισότητας και την άρση της αδικίας, σε τουλάχιστον ένα συνάδελφο από κάθε Σύλλογο, από αυτούς που αντιμετωπίζουν
το πρόβλημα. Η Δ.Ο.Ε. θα καλύψει τα δικαστικά έξοδα
3 συναδέλφων, ανάλογα με τις προτάσεις των Συλλόγων, προκειμένου να έχουμε ενδεικτικά αποφάσεις δικαστηρίων, οι οποίες θα «αποτελέσουν δεδικασμένο».
Ο Αγώνας συνεχίζεται.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
«Όποιος αρρωσταίνει πάνω από 15 ημέρες χάνει τη
διδακτική του προϋπηρεσία δεν πληρώνεται και απολύεται!»
Αθήνα 15/1/2013

Προς
1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Με την εγκύκλιο 155734/Δ1 10-12-2012 της Διεύθυνσης
Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας που υπογράφει η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης κυρία
Ευδοκία Καρδαμίτση καθορίζεται το πλαίσιο αναρρωτικών
αδειών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των αδειών
λόγω επιπλοκών κύησης (επαπειλούμενη κύηση).
Με βάση το πλαίσιο αυτό: όποιος αναπληρωτής εκπαιδευτικός παίρνει αναρρωτική άδεια πάνω από 15 μέρες χάνει την εκπαιδευτική του προϋπηρεσία, δεν πληρώνεται και
...απολύεται!! Με την ίδια εγκύκλιο κάθε έγκυος αναπληρώτρια εκπαιδευτικός με επαπειλούμενη εγκυμοσύνη που
παίρνει αναρρωτική πάνω από 15 μέρες χάνει τη διδακτική
της προϋπηρεσία!
Συγκεκριμένα:
Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι αναπληρωτές «...δικαιούνται πάντοτε αδείας, διάρκειας όχι μεγαλύτερης του μισού μήνα συνολικά...».
Η διάταξη αυτή αποτελεί μέρος πλέον και της Σύμβασης Εργασίας που υπογράφουν οι αναπληρωτές, όπου αναφέρεται ότι: «Δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας το υπερβάλλον των 15 ημερών διάστημα αναρρωτικής
άδειας, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 657 και 658
του Αστικού Κώδικα, περί χρονικού διαστήματος αξίωσης καταβολής μισθού σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας, και του αριθμ.
1470/22/08/2008 γνωμοδοτικού εγγράφου του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., περί αδειών εκπ/κών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

Επίσης, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι «οι ίδιοι εκπαιδευτικοί (οι αναπληρωτές) μετά τη συμπλήρωση ... μισού μήνα, με
αποδοχές, απολύονται εφόσον ήθελε κριθεί ότι η περαιτέρω απουσία τους συνιστά σπουδαίο λόγο, που, κατά τις διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας, δικαιολογεί καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου...»!
Η βαρβαρότητα δεν έχει τέλος! Η συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας οδηγεί τους συναδέλφους
αναπληρωτές σε απόλυση μέσα στη σχολική χρονιά και
χτυπά χωρίς ντροπή ακόμα και τη μητρότητα, στερώντας
την εκπαιδευτική προϋπηρεσία από τις έγκυες αναπληρώτριες συναδέλφους. Οι αποφάσεις αυτές, εξαθλιώνουν τους
εκπαιδευτικούς με πρώτους τους αναπληρωτές, όπως άλλωστε και όλους τους εργαζόμενους. Πρέπει να τους σταματήσουμε, να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας τώρα!
Καλούμε τους αναπληρωτές συναδέλφους να οργανωθούν στο Σύλλογό τους, κανένας μόνος του στην κρίση!
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΖΩΗ ΚΑΙ
ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Απαιτούμε:
• Ο Υπουργός Παιδείας να αποσύρει εδώ και τώρα την απαράδεκτη εγκύκλιο.
• Να δοθεί σε όλους τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς
πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αναγνώριση
της εκπαιδευτικής τους προϋπηρεσίας.
• Να παρθούν μέτρα στήριξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών (δωρεάν μετακίνηση, επίδομα θέρμανσης, ενοικίου).
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
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Προσμέτρησης προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών μετά
την 30η/6/2010»
Αθήνα 29/9/2012
Προς: Τον Υπουργό Παιδείας κ. Κων. Αρβανιτόπουλο
Κοιν.: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. - Μ.Μ.Ε.
Κύριε Υπουργέ
Στη συνάντηση που είχατε με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., στις
10/9/2012, δηλώσατε ότι το θέμα της μη προσμέτρησης της
προϋπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών μετά την
30η/6/2010, είναι άδικο και ότι άμεσα θα δοθεί λύση με νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου. Και ενώ βρισκόμαστε
εν αναμονή της σχετικής ρύθμισης με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι ο αρμόδιος Υφυπουργός σας, σε συνάντηση
με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και σε ερώτηση για το
άνοιγμα των πινάκων, για προσμέτρηση δηλ. προϋπηρεσίας από τις 30/6/2010 και μετά, φέρεται να δήλωσε «Δεν
υπάρχει πιθανότητα για τέτοιο ενδεχόμενο».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κύριε Υπουργέ
Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας αντιμετωπίζει
πάντα τις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με ιδιαίτερη σοβαρότητα και προσοχή και
προσπαθεί αφούθέσει τα αιτήματα του κλάδου, να λάβει απαντήσεις τις οποίες κοινοποιεί στα μέλη της. Δυστυχώς μετά από τις μέχρι τώρα συναντήσεις μας (18/7/2012 και
10/9/2012) οι δεσμεύσεις σας όχι μόνο δεν υλοποιήθηκαν
αλλά με δηλώσεις αρμοδίων παραγόντων και υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας έχουν αναιρεθεί. Για το λόγο αυτό κύριε Υπουργέ ζητούμε άμεση απάντηση στο θέμα που
προέκυψε, ισχύει η δική σας αρχική δέσμευση προς τη
Δ.Ο.Ε. ή η μεταγενέστερη δήλωση του κ. Υφυπουργού;
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Αθήνα 20/9/2012
Προς: 1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. - 2. Μ.Μ.Ε.
Είκοσι ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς
το Υπουργείο Παιδείας εξακολουθεί να εμπαίζει τους
εκπαιδευτικούς και την ελληνική κοινωνία αποκρύπτοντας τα πραγματικά κενά εκπαιδευτικών, θέλοντας να ωραιοποιήσει την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία, με
μοναδικό στόχο την εξοικονόμηση πόρων από τις προσλήψεις αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή, στα κλασικά τμήματα και στα ολοήμερα σχολεία.

Ενώ τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών ειδικοτήτων είναι
γνωστά στις υπηρεσίες του Υπουργείου από τις 5 του Σεπτέμβρη δεν προχωρεί σε προσλήψεις με αποτέλεσμα να
χάνονται χιλιάδες διδακτικές ώρες καθημερινά και να μη
λειτουργούν τα ολοήμερα.
Το Δ.Σ .της Δ.Ο.Ε. απαιτεί άμεσα να προχωρήσουν
οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και
να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Διορισμός αναπληρωτών ειδικοτήτων για τα σχολεία ΕΑΕΠ
Αθήνα 27/9/2012
Προς: Τον Υπουργό Παιδείας κ. Κων. Αρβανιτόπουλο
Κοιν: 1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. - 2. Μ.Μ.Ε.
Κύριε Υπουργέ,
Με αφορμή το διορισμό αναπληρωτών ειδικοτήτων στα
σχολεία ΕΑΕΠ όλης της Ελλάδας το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δηλώνει τα εξής:
• Είναι απαράδεκτο, τέλος Σεπτέμβρη τα σχολεία να
μην έχουν ακόμη εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά του ελληνικού
λαού να μην απολαμβάνουν Παιδεία αντάξια των εποχών
λόγω κυβερνητικών ευθυνών και οι εκπαιδευτικοί να είναι
αναγκασμένοι να δουλεύουν υπερωριακά χωρίς να αμοίβονται.
• Είναι απαράδεκτο, λόγω αναποτελεσματικότητας των
υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα ο-
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ρισμένων Διευθυντών Π.Ε. της χώρας, οι οποίοι δεν έδωσαν
έγκαιρα τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό ειδικοτήτων, να ταλαιπωρούνται χωρίς λόγο εκπαιδευτικοί, οι οποίοι στις συνθήκες οικονομικής κρίσης που διανύουμε υποχρεώνονται σε επιπλέον θυσίες.
• Είναι απαράδεκτο, οι τοποθετήσεις αναπληρωτών να
μη γίνονται σε μια φάση ώστε να μην υπάρχουν αδικίες και
να έχει νόημα η σειρά εγγραφής τους στο σχετικό πίνακα
διορισμών.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά το πάγωμα των τοποθετήσεων
αναπληρωτών ειδικοτήτων μέχρι να δοθούν όλα τα κενά,
σε όλες τις Διευθύνσεις της χώρας και την απόδοση των
ευθυνών σε όσους με τις παραλείψεις και την ολιγωρία τους
υπέβαλλαν σε άσκοπη δοκιμασία τους εκπαιδευτικούς.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΟΚΤΩΒρΙΟΣ-ΝΟΕΜΒρΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒρΙΟΣ2012

Ψ ηΦΙΣΜΑΤΑ- Δ ΙΩΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την παραπομπή του συναδέλφου
Στέφανου Γκουλιώνη στο πειθαρχικό
Αθήνα 24/4/2013
O συνάδελφος Γκουλιώνης Στέφανος, δάσκαλος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λάρισας,
παραπέμπεται από το διευθυντή Π.Ε. Λάρισας στο πειθαρχικό συμβούλιο με την κατηγορία «της
ανάρμοστης για δημόσιο υπάλληλο συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας» και κινδυνεύει με την ποινή της απόλυσης. Το «έγκλημα» του συναδέλφου είναι η συμμετοχή του στη διαδήλωση της 25ης
Μαρτίου 2012 στη Λάρισα, μια κινητοποίηση που είχαν εξαγγείλει και πραγματοποίησαν σωματεία και συλλογικότητες ενάντια στη λαίλαπα των μέτρων που έχουν εξαπολύσει κυβέρνηση, Ε.Ε
και Δ.Ν.Τ. εις βάρος των εργαζομένων. Η υπόθεσή του εκκρεμεί στο Εφετείο, όπου θα κριθεί στις
24/10/2013 μετά την αρχική πρωτόδικη καταδίκη του, με αναστολή, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.
Η καταδίκη αυτή παίρνει άλλες διαστάσεις μετά την παραπομπή του συναδέλφου στο πειθαρχικό συμβούλιο με την κατηγορία «της ανάρμοστης συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας». Την
ίδια στιγμή ο νόμος 4093/2012, οδηγεί σε αργία τον συνάδελφο που έχει παραπεμφθεί στο
πειθαρχικό ακόμα κι αν η υπόθεσή του δεν έχει τελεσιδικήσει.
Δε χωράει καμία αμφιβολία, ότι ο νέος Πειθαρχικός Κώδικας επιδιώκει την επιβολή κλίματος
φόβου προκειμένου να περάσουν οι απολύσεις στο δημόσιο για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις
της Τρόικας. Είναι ολοφάνερο ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους
ώστε να αποδεχτούν σιωπηλά και υποταγμένα τις κυβερνητικές αποφάσεις. Θέλει να σπείρει το
φόβο, να κρατήσει όμηρους τους εργαζομένους και να ποινικοποιήσει κάθε προσπάθεια ανατροπής αυτής της πολιτικής. Με την πιο βάρβαρη πολιτική που έχει γνωρίσει ο τόπος και ο λαός μας από τη μεταπολίτευση και μετά, το σύστημα έχει απόλυτη ανάγκη να καθυποτάξει τον αγώνα των εργαζόμενων ενάντια στη φτώχεια, την ανεργία, την ανέχεια και την εξαθλίωση.
Το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε. δηλώνει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εκπαιδευτικοί ειδικότερα, δε θα
χάσουν τη φωνή τους, συλλογικά θα παλέψουν ενάντια στην αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης.
Η Δ.Ο.Ε. θα υπερασπιστεί τους συναδέλφους που άδικα διώκονται και δεν θα επιτρέψει να
απολυθεί κανείς για τη συνδικαλιστική, κοινωνική και πολιτική του δράση και μάλιστα με την «ρετσινιά» του επίορκου.

Απαιτούμε:
Να σταματήσει κάθε δίωξη του συναδέλφου Στέφανου Γκουλιώνη.
Άμεση κατάργηση των νόμων 4057/2012 και του 4093/2012
Από τη Δ.Ο.Ε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΒηΜΑ

ΟΚΤΩΒρΙΟΣ-ΝΟΕΜΒρΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒρΙΟΣ2012

67

Ψ ηΦΙΣΜΑΤΑ- Δ ΙΩΞΕΙΣ

Έξω η Χρυσή Αυγή από τα σχολεία
Αθήνα 21/2/2013
Προς: 1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. - 2. Μ.Μ.Ε.
Με αφορμή επερώτηση βουλευτή της Χρυσής Αυγής προς
τον Υπουργό Παιδείας για το πρόγραμμα: «Ως πρόσφυγας
μπροστά στη μετανάστευση», που πρόκειται να υλοποιηθεί σε
τμήματα σχολείου της Ν. Φιλαδέλφειας, και την απαίτησή του
να ελεγχθεί το πρόγραμμα λόγω του τίτλου του και να αποδοθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες, το Δ.Σ. της ΔΟΕ:
• Καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο στην εκπαιδευτική κοινότητα τις απαράδεκτες και φασιστικές παρεμβάσεις της Χρυσής Αυγής στο παιδαγωγικό και διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών. Δεν είναι η πρώτη φορά. Στηριγμένη
στα απαράδεκτα περιθώρια που δημιουργεί το πειθαρχικό δίκαιο για εκβιασμούς και απειλές, επιδιώκει να επιβάλλει τη σιωπή μέσω του φόβου.
• Δηλώνει απερίφραστα ότι η εκπαιδευτική κοινότητα δεν
φοβάται ούτε υποτάσσεται. Οι προσπάθειες της Χρυσής Αυγής να επιβάλλει ιδεολογική τρομοκρατία και να εμποτίσει το

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

δημόσιο σχολείο με το δηλητήριο της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας θα πέσουν στο κενό.
• Υπερασπίζεται το δικαίωμα του εκπαιδευτικού μέσα από
το παιδαγωγικό του έργο να προωθεί τις αξίες της ελευθερίας,
της ισότητας και της δικαιοσύνης. Οι εκπαιδευτικοί σε κάθε
σχολείο της χώρας είναι αποφασισμένοι να υπερασπίσουν την
παιδαγωγική τους ελευθερία αλλά και τα ιδεώδη για τα οποία
πολέμησε ο λαός μας κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ενάντια
στο φασισμό και το ναζισμό.
• Δηλώνει κατηγορηματικά ότι καμιά νομιμοποίηση δεν έχει η Χρυσή Αυγή και κάθε άλλος επίδοξος λογοκριτής να καθορίζει το περιεχόμενο των δράσεων μας στα σχολεία. Η μάχη για παιδαγωγική ελευθερία, δημοκρατία και ισότητα στα
σχολεία είναι διαρκής.
• Απαιτούμε να υπάρξει, από την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας, σαφής και κατηγορηματική δήλωση καταδίκης αυτών των παρεμβάσεων.
Από τη Δ.Ο.Ε.

για την καταδικαστική απόφαση, εις βάρος των μελών,
της 27ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας

Αθήνα 18/2/2013
Προς: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. - Δήμο Γλυφάδας
ΚΟΙΝ: Μ.Μ.Ε.
Η πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου
Αθηνών που καταδίκασε σε φυλάκιση 5 μηνών τα μέλη της 27ης
Σχολικής Επιτροπής Γλυφάδας, για τον τραυματισμό μαθητή από πτώση ανεμιστήρα οροφής σε σχολείο, είναι ένας ακόμη κρίκος στην προσπάθεια να ενοχοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί,
για όλα τα στραβά και ανάποδα που διαδραματίζονται στα
σχολεία της πατρίδας μας, την ώρα που αυτοί επιτελούν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες το έργο τους.
Ο Διευθυντής, υποδεικνύεται ως ο βασικός υπεύθυνος για
τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του σχολείου, τη στιγμή
που δεν έχει ούτε τα απαιτούμενα κονδύλια, ούτε τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις ενώ ταυτόχρονα οι υπηρεσίες
των Δήμων αδυνατούν να ανταποκριθούν έστω και στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις τους.
Η ασφάλεια και η προστασία των μαθητών, όλων των σχολείων, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση της οργανωμένης πολιτείας να προλαμβάνει τις δυσάρεστες καταστάσεις. Είναι τραγικό όμως να στοχοποιούνται
με τέτοιο τρόπο οι εκπαιδευτικοί τη στιγμή που δεν έχουν τα
μέσα να αναλάβουν και αυτό το ρόλο.

Θεωρούμε, επίσης, απαράδεκτο το γεγονός ότι ο Δήμος
Γλυφάδας δεν όρισε νομικό εκπρόσωπό του για την υπεράσπιση των μελών της σχολικής επιτροπής ενώ αυτή είναι Ν.Π.Δ.Δ.
που ανήκει στο Δήμο, ενώ το έπραξε και σωστά, για τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών, υποχρεώνοντας τους εκπαιδευτικούς σε μια επιπλέον δυσβάσταχτη δαπάνη.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.:
• Εκφράζει τη συμπαράστασή του στον μικρό μαθητή που
τραυματίστηκε, ευτυχώς όχι σοβαρά, καθώς και στην
οικογένειά του.
• Ξεκαθαρίζει ότι την ευθύνη για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων έχουν οι Ο.Τ.Α., στους οποίους άλλωστε
ανήκουν, και όχι οι Διευθυντές των σχολείων.
• Απαιτεί την άμεση καταβολή των απαραίτητων πιστώσεων για την ομαλή λειτουργία των σχολείων.
• Απαιτεί τη νομική κάλυψη των εκπαιδευτικών από την
υπηρεσία τους, για περιστατικά που πραγματοποιούνται σε ώρα άσκησης καθήκοντος.
• Αναλαμβάνει τη νομική κάλυψη του συναδέλφου Διευθυντή του σχολείου της Γλυφάδας.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Αργία μελών Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Π.Ε. Καρδίτσας
Αθήνα 29/1/2013
Προς
1. Τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Αντώνη Μανιτάκη
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Κοιν.
1. Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
2. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
3. Μ.Μ.Ε.

ΟΚΤΩΒρΙΟΣ-ΝΟΕΜΒρΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒρΙΟΣ2012
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Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με τον Ν.4093/2012, η παραπομπή υπαλλήλου
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ή σε ποινική δίκη για παράβαση καθήκοντος, συνεπάγεται αυτοδίκαιη αργία. Οι συνέπειες του συγκεκριμένου νομοθετήματος είναι τρομακτικές, καθώς
το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων είναι εκτεθειμένο στη διάθεση του οποιουδήποτε προχωρήσει σε ένδικα μέσα για οποιοδήποτε λόγο, από τον πιο σοβαρό ως τον πιο ασήμαντο.
Με δεδομένο τον τεράστιο όγκο υποθέσεων που εκκρεμούν στην ελληνική δικαιοσύνη, καθώς και τους αργούς ρυθμούς απονομής της, γίνεται αντιληπτό πως βρισκόμαστε μπροστά σε πρωτοφανείς καταστάσεις ομηρείας και ανάλγητης οικονομικής και κοινωνικής εξόντωσης των εργαζόμενων, οι οποίοι τίθενται σε αργία (με ό,τι αυτό συνεπάγεται) μέχρι να
εκδικαστεί η υπόθεση!!
Πέρα από το πρωτόγνωρο γεγονός της κατάργησης του
τεκμηρίου της αθωότητας, έχουμε και τη δημιουργία περιβάλλοντος εκφοβισμού και τρομοκρατίας στις σχολικές μονάδες
και στην εκπαίδευση γενικότερα.
Δείγμα της εντελώς παράλογης και απαράδεκτης ρύθμι-

σης, είναι η περίπτωση του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών
στην Καρδίτσα, όπου και τα 7 μέλη του (Δ/ντής Εκπαίδευσης,
διορισμένα και αιρετά μέλη, Σχολικοί Σύμβουλοι) καθώς και η
Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας που επικύρωσε την απόφαση, παραπέμπονται σε δίκη. Ταυτόχρονα η
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας τους παραπέμπει και στα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια (με αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη αργία) με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Όλα αυτά προέκυψαν μετά από υποβολή μήνυσης για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολείων που έγινε το 2011, από υποψήφιο που θεώρησε πως αδικήθηκε στην προφορική συνέντευξη (Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση του Συλλόγου Π.Ε. Καρδίτσας).
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά άμεσα συνάντηση μαζί σας για
το συγκεκριμένο θέμα, απαιτώντας την κατάργηση του απαράδεκτου, επικίνδυνου και αντιδημοκρατικού νομικού
πλαισίου (Ν.4093/2012).
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Δίωξη συναδέλφου στη Ζαχάρω Ηλείας
Αθήνα 5/12/2012
Προς
Τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
Κοιν.
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Κύριε Υπουργέ,
Η εγκύκλιος Φ. 277 / 412 / 144706 / Δ2 / 19-11-2012 του Υπουργείου Παιδείας, και σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου
4093/2012, καλεί τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και προέδρους
των Υπηρεσιακών Συμβουλίων να συντάξουν λίστα με ονόματα εκπαιδευτικών, οι οποίοι χωρίς άλλη διαδικασία θα τίθενται
αμέσως σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας.
Η Δ.Ο.Ε. με ανακοίνωσή της στις 30/11/2012 εξέφρασε την
κατηγορηματική της διαφωνία με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο,
ζητώντας την απόσυρσή της θεωρώντας τη επικίνδυνη για τη
δημοκρατία, καθώς καταργεί ακόμη και το τεκμήριο της αθωότητας το οποίο μάλιστα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο
(αρ.28 παρ.2 του Συντάγματος).
Εξαιτίας της συγκεκριμένης εγκυκλίου πλήθος συναδέλφων
ταλαιπωρούνται χωρίς σοβαρό λόγο και βιώνουν απίστευτες
καταστάσεις τρομοκράτησης για άσχετες προς την εκπαιδευτική διαδικασία αιτίες.
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά την περίπτωση εκπαιδευτικού του Δημοτικού Σχολείου Ζαχάρως ο οποίος παραπέμπεται σε πειθαρχικό συμβούλιο και μπαίνει σε διαδικασία αργίας
για λόγους που έχουν να κάνουν με την ιδιότητα του αιρετού
Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ζαχάρως. Συγκεκριμένα ο

εκπαιδευτικός παραπέμπεται προκείμενου να δικαστεί γιατί υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα «της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός και εκτός της υπηρεσίας» που προβλέπεται και τιμωρείται από το
άρθρο 109 παρ.2δ του νόμου 3528/2007 (ΥΚ) και συγκεκριμένα γιατί σύμφωνα με το με αριθμ. 3446/09-10-2012 έγγραφο
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλείας «το χρονικό διάστημα από το μήνα Απρίλιο μέχρι και τον Μάιο του έτους 2009 ήταν
μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαχάρως και έλαβε αποφάσεις α)περί μη αποδοχής της δωρεάς των 350,000
ευρώ της Τράπεζας “Alpha Bank“ για την ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του έτους 2007 και
β) την ομόφωνη απόφαση που αφορούσε στην απευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας της “Alpha Bank” για χρήση του
Δήμου και εξουσιοδότησε το Δήμαρχο να διαχειριστεί το ανωτέρω ποσό για την συγκεκριμένη αγορά και να υπογράψει
οποιοδήποτε έγγραφο σχετικά με αυτήν, παρόλο που οι ανωτέρω δημοτικές αποφάσεις είχαν ακυρωθεί από τον Γενικό
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.», πράξεις για τις οποίες του ασκήθηκε ποινική δίωξη, σύμφωνα με τα άρθρα
1,12,13 περ. ά, 14,16,17,18,26 παρ.1 και εδ. ά, 27 παρ.1 εδ. ά,
51,53,57,61,63,79,98 παρ.1,259,263 παρ.1 και 263Α του Π.Κ. από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά να σταματήσει κάθε διαδικασία υπηρεσιακής δίωξης του συναδέλφου.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
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για τη δίωξη της νηπιαγωγού στη Λευκάδα
Αθήνα 14/11/2012

Προς
1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Κλιμάκιο του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αποτελούμενο από τον Πρόεδρο Κομνηνό Μαντά, τον Αντιπρόεδρο Χαράλαμπο Κόκκινο και τα μέλη του
Δ.Σ. Λάμπρο Νικολάρα και Θεοδώρα Δριμάλα, υλοποιώντας ομόφωνη απόφαση, μετέβη στη Λευκάδα, με αφορμή τα γεγονότα που είχαν
να κάνουν με το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Νυδρίου.
Το κλιμάκιο μαζί με το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Λευκάδας, που είχε προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας, επισκέφθηκε τη
Νηπιαγωγό στο σχολείο που είχε μετακινηθεί καθώς και το Δημοτικό Σχολείο Νυδρίου και ενημερώθηκε από τους εκπαιδευτικούς.
Στη συνέχεια συναντήθηκε με το Διευθυντή Π.Ε. Ν. Λευκάδας από τον οποίο απαίτησε να σταματήσει οποιαδήποτε διοικητική διαδικασία πραγματοποιείται και αφορά το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Νυδρίου και να επιστρέψει άμεσα η Νηπιαγωγός στο
σχολείο της και στους μαθητές της.
Ύστερα και από επικοινωνία με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, δηλώθηκε πως καμία κατηγορία δεν εκκρεμεί
εις βάρος των συναδέλφων, οι διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί θα λήξουν άμεσα και η Νηπιαγωγός από αύριο επιστρέφει
στο σχολείο της. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κάλεσε τους εκπαιδευτικούς του
νησιού να αρνηθούν τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε διοικητική

διαδικασία σχετίζεται με το θέμα, εφόσον αυτή συνεχιστεί, παρά τις
δεσμεύσεις που δόθηκαν και τους παρέχει πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη. Ταυτόχρονα δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα αποτρέψει στην
πράξη οποιαδήποτε διαδικασία κλήσης μαρτύρων ή κλήσης συναδέλφων σε απολογία.
Η απόφαση έγινε δεκτή με ικανοποίηση από το σύνολο των εκπαιδευτικών του νησιού που συμμετείχαν στη στάση εργασίας του
Συλλόγου, καθώς και στη συγκέντρωση στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας και αποτελεί νίκη του μαζικού κινήματος απέναντι στις αντιδραστικές πρακτικές ακραίων εξωθεσμικών
κύκλων που καμιά σχέση δεν έχουν με την εκπαιδευτική διαδικασία.
Αποτελεί νίκη απέναντι στις δυνάμεις του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της αντίδρασης.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος με την
ελπίδα πως δε θα χρειαστεί να παρέμβει ξανά. Σε κάθε περίπτωση
δηλώνει πως θα είναι απέναντι σε οποιαδήποτε διάθεση προσώπων
ή ομάδων να δημιουργήσουν προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία για να προωθήσουν δικές τους στοχεύσεις.
Ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο
Όχι στο ρατσισμό και την ξενοφοβία
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα 16/11/2012
Προς: Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας
Κοιν.: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Με αφορμή δημοσιεύματα και ανακοινώσεις που σχετίζονται με
την υπόθεση δίωξης της συναδέλφισσας Νηπιαγωγού στο Νυδρί
Λευκάδας, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και για την αποκατάσταση της αλήθειας ανακοινώνει τα εξής.
• Η Δ.Ο.Ε. ενημερώθηκε άμεσα, την Παρασκευή 9/11/2012, από τον
τοπικό Σύλλογο Εκπαιδευτικών για τη μετακίνηση της συναδέλφισσας.
• Με ανακοίνωσή του, τη Δευτέρα 12/11/2012, κατήγγειλε το γεγονός και ζητούσε άμεση αποκατάσταση της νηπιαγωγού καθώς και
παύση οποιασδήποτε δίωξης.
• Την Τρίτη 13/11/2012, τετραμελές διαπαραταξιακό κλιμάκιο, με επικεφαλής τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Δ.Ο.Ε., μετέβη
στη Λευκάδα.
• Την Τετάρτη 14/11/2012, είχε συναντήσεις με το Δ.Σ. του Συλλόγου Λευκάδας, με τη συναδελφισσα νηπιαγωγό καθώς και με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο Νυδρί.
• Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας το κλιμάκιο της Δ.Ο.Ε. μαζί με το
Δ.Σ. του Συλλόγου Λευκάδας και αφού αρνήθηκε κατηγορηματικά να
παραβρεθούν (στη συνάντηση) Βουλευτής και εκπρόσωποι φορέων
που συμμετείχαν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, εκτιμώντας ότι η
συνάντηση έπρεπε να πραγματοποιηθεί με τους εκπροσώπους των
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εκπαιδευτικών, συναντήθηκε με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας από το οποίο πληροφορήθηκε ότι η εντολή (γραπτώς) για τη μετακίνηση της συναδέλφισσας νηπιαγωγού του εδόθη
από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
• Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι την εντολή δίωξης - μετακίνησης της συναδέλφισσας είχε δώσει ο ίδιος ο αρμόδιος για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Υφυπουργός, ζητώντας μάλιστα την αυστηρότερη αντιμετώπιση και τιμωρία της (διαθεσιμότητα).
• Κατά τη διάρκεια της συνάντησης και αφού πραγματοποιήθηκε
τηλεφωνική επικοινωνία (σε ανοιχτή ακρόαση) με τον Περιφερειακό
Διευθυντή, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας μας
ανακοίνωσε ότι: α) ο ίδιος ποτέ δεν είχε απαγγείλει καμία κατηγορία
τόσο εις βάρος της συναδέλφισσας νηπιαγωγού όσο και εις βάρος των
εκπαιδευτικών στο Δημ. Σχολείο στο Νυδρί και β) με απόφασή του, η
συναδελφισσα, θα επιστρέψει από την επόμενη ημέρα (Πέμπτη
15/11/2012) στη θέση της κάτι που υλοποιήθηκε άμεσα.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση του συνδικαλιστικού κινήματος με την οποία απετράπη η μετακίνηση της συναδέλφισσας,
αποδεικνύει ότι με υπεύθυνες, οργανωμένες και μεθοδικές κινήσεις
και με όπλο την ενότητά του, ο κλάδος μπορεί να πετυχαίνει νίκες.
Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες είναι απαραίτητη η συμμετοχή
και η συσπείρωση όλων στα συνδικάτα μας, πέρα και έξω από παραταξιακές αγκυλώσεις και διαφοροποιήσεις.
Από τη Δ.Ο.Ε
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για την παρέμβαση εξωθεσμικών στοιχείων
στις σχολικές γιορτές σχολείων της Λευκάδας
Αθήνα 12/11/2012

Προς: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. - Μ.Μ.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., καταγγέλλει την απαράδεκτη παρέμβαση εξωθεσμικών παραγόντων, στη σχολική δραστηριότητα και συγκεκριμένα στις
σχολικές γιορτές για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο Νηπιαγωγείο
και το Δημοτικό Σχολείο Νυδρίου Λευκάδας.
Στο ελληνικό δημόσιο σχολείο δεν έχουν θέση οι αυτόκλητοι, δήθεν, προστάτες των «ιερών και των οσίων» της πατρίδας. Ο ρόλος του
ελεγκτή που επιλέγουν για τον εαυτό τους παραπέμπει σε παρακρατικούς
μηχανισμούς βίας άλλων εποχών.
Ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και οι αντιδημοκρατικές πρακτικές δεν
μπορεί να επιβληθούν με τη βία, τον εκφοβισμό και την τρομοκράτηση των
εκπαιδευτικών και της κοινωνίας.
Το σχολείο είναι φορέας διακίνησης δημοκρατικών ιδεών, συλλογικότητας, σεβασμού της διαφορετικότητας και καλλιέργειας αντιρατσι-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανοιχτό - δημοκρατικό σχολείο για όλα τα παιδιά
Όχι στη βία, το ρατσισμό, την ξενοφοβία
Από τη Δ.Ο.Ε.

Για παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων στο
2ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας

Αθήνα 12/10/2012
Προς
Τους συναδέλφους του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παιανίας
Το Δ.Σ. του συλλόγου εκπαιδευτικών ΠΕ «Κ. Σωτηρίου»
Κοιν : Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε αφού έλαβε υπόψη του, το έγγραφο με απ 468/10/12 του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ «Κ. Σωτηρίου» και τις ενυπόγραφες καταγγελίες των συναδέλφων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παιανίας (που έφτασαν στη ΔΟΕ) και αφορούν αυθαιρεσίες και παραβίαση
εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων εκ μέρους της διευθύντριας
του παραπάνω σχολείου, εκφράζει τη συμπαράστασή του στους συναδέλφους του συγκεκριμένου σχολείου και δηλώνει:
Η δημοκρατία και η ελευθερία στο χώρο του σχολείου είναι κατακτήσεις δεκαετιών του κλάδου μας και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να
αποδεχτούμε διαδικασίες επιβολής απόψεων και προτάσεων που κινούνται εκτός θεσμικού πλαισίου και στρέφονται κατά των συναδέλφων.
Ο Διευθυντής του σχολείου, οφείλει να διαφυλάττει τα εργασιακά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

στικών μηνυμάτων και λογικών.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά να σταματήσει άμεσα κάθε διαδικασία που
έχει σχέση με τον πειθαρχικό έλεγχο της συναδέλφισσας και να επανέλθει αυτή άμεσα στο σχολείο και τους μαθητές της.
Δηλώνει πως στηρίζει και συμπαραστέκεται στους συναδέλφους που
υλοποιούν κάτω από δύσκολες συνθήκες το έργο που τους έχει αναθέσει η ελληνική Πολιτεία.
Καλούμε όλη την κοινωνία, τους φορείς, τα κόμματα να σταθούν δίπλα στο ελληνικό σχολείο και τον εκπαιδευτικό.
Κλιμάκιο του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα μεταβεί άμεσα στη Λευκάδα προκειμένου να δηλώσει την αποφασιστικότητα των εκπαιδευτικών στην υπεράσπιση της ελεύθερης έκφρασης και της δημοκρατίας στο σχολείο.

δικαιώματα των εργαζομένων, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί από το
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε, και ο κάθε συνάδελφος να μην εκτελεί αυθαίρετες προφορικές εντολές αλλά να τις ζητάει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση να
επικοινωνεί με τα μέλη του τοπικού Δ.Σ., όταν διαπιστώνει αυθαιρεσίες
απ’ όπου κι αν προέρχονται. Υπενθυμίζουμε ότι οι διευθυντές των σχολείων είναι συνάδελφοι με αυξημένες ευθύνες και συνεργάτες του Συλλόγου Διδασκόντων. Ο Σύλλογος Διδασκόντων όμως είναι το κυρίαρχο όργανο σε κάθε σχολείο.
Μέσα στο εφιαλτικό τοπίο που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας και κατά συνέπεια στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, οι σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να με πνεύμα ομόνοιας, συναδελφικής αλληλεγγύης και
συνεργασίας να αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις που δέχεται το δημόσιο
σχολείο ξεπερνώντας προσωπικές αντιπαραθέσεις και φιλοδοξίες.
Καλούμε τη διευθύντρια του σχολείου να συνεργαστεί, σύμφωνα και
με το θεσμικό πλαίσιο, με συναδελφικό πνεύμα με τον Σύλλογο Διδασκόντων, ώστε να επικρατήσει ηρεμία στη λειτουργία της σχολικής μονάδας για το καλό της εκπαίδευσης και των παιδιών.
Από τη Δ.Ο.Ε.

για ποινικές διώξεις εκπαιδευτικών στη Σάμο
Αθήνα 4/4/2013

Προς: Το Σύλλογο Σάμου
To Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε, αφού έλαβε υπόψη του το σχετικό έγγραφο του
συλλόγου Δ/Ν Σάμου, δηλώνει τα εξής:
• Είναι κατηγορηματικά αντίθετο με τις πειθαρχικές και ποινικές διώξεις
εις βάρος συναδέλφων (μελών του ΔΣ, αιρετών και μελών του 7μελούς
Συμβουλίου επιλογής Διευθυντών) για λόγους που αφορούν τη βαθμολόγηση που έκαναν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών
Μονάδων, το καλοκαίρι του 2011.

• Επαναβεβαιώνει τη θέση του για κατάργηση του ν. 3848/10 που σε κάθε εφαρμογή του δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην εκπαίδευση
και τους εκπαιδευτικούς.
Τέλος, σύμφωνα με την πάγια θέση της Ομοσπονδίας ότι: «οι διαφορές μεταξύ συναδέλφων δε πρέπει να επιλύονται στις αίθουσες των
δικαστηρίων» κάνει έκκληση για την παύση αυτών των διαδικασιών και
την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης στην εκπαιδευτική κοινότητα της Σάμου.
Από τη Δ.Ο.Ε.
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Ανάκληση της απόφασης κατάργησης της ελεύθερης εισόδου
εκπαιδευτικών σε Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία
Αθήνα 24/1/2013
Προς
1. Τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
2 Τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού
κ. Κωνσταντίνο Τζαβάρα
3. Τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου
Κύριε Υπουργέ
Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ
Κύριε Υφυπουργέ
Την περίοδο της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης, το καλοκαίρι του
2012, με Κ.Υ.Α., που συνυπογράφουν οι Υπουργοί Οικονομικών και
Πολιτισμού-Τουρισμού, κ.κ. Γιώργος Ζανιάς και Τατιάνα Καραπαναγιώτη (ΦΕΚ 1945, τεύχος Β΄, 15 Ιουνίου 2012) καταργήθηκε το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου των εκπαιδευτικών σε Αρχαιολογικούς χώρους, σε Μνημεία και σε Μουσεία που ανήκουν στο
Δημόσιο.
Με την απόφαση αυτή δικαίωμα ελεύθερης εισόδου έχουν πολλές κατηγορίες πολιτών (και ορθά) όπως: οι αστυνομικοί, οι δημοσιογράφοι, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, τα μέλη
των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Διευθυντές των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που
εποπτεύονται από το Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, οι πτυχιούχοι
Αρχαιολογικών και Ιστορικών Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και
των Σχολών Αρχιτεκτονικής, οι πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων
Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα, οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, και του Ταμείου Διαχείρισης, οι υπάλληλοι των εποπτευομένων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Μουσείων, κ. ά. Από τον κατάλογο αυτό είναι χαρακτηριστική η απουσία των εκπαιδευτικών.

Κύριε Υπουργέ
Στις συναντήσεις που είχατε με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας από τον Ιούλιο του 2012, είχατε ανακοινώσει την ανάκληση της απαράδεκτης και αντιεκπαιδευτικής αυτής διάταξης και είχατε δεσμευτεί
ότι θα προχωρήσετε στις απαραίτητες κινήσεις για την αποκατάσταση του δικαιώματος των εκπαιδευτικών για ελεύθερη είσοδο στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους ωστόσο μέχρι και σήμερα, ανάκληση της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης δεν έχει υπάρξει με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, οι αντίστοιχες υπηρεσίες να
αρνούνται την έκδοση καρτών ελεύθερης εισόδου σε μέλη μας.
Σας καλούμε να τηρήσετε τις δεσμεύσεις σας και να ανακαλέσετε τις άδικες και αντιεκπαιδευτικές αποφάσεις που στερούν
από τους εκπαιδευτικούς το δικαίωμα στην ελεύθερη είσοδο σε
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Σας καλούμε επίσης να δοθεί στους εκπαιδευτικούς το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ως κάρτα
ελευθέρας εισόδου και την «Ταυτότητα Εκπαιδευτικού» της
Δ.Ο.Ε., που πιστοποιεί την εκπαιδευτική ιδιότητα, χωρίς να απαιτούνται άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Σημείωση: Η συγκεκριμένη «Ταυτότητα Εκπαιδευτικού», αναγράφει όλα
τα στοιχεία του εκπαιδευτικού (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΦΕΚ διορισμού, υπηρεσία που υπηρετεί, ειδικότητα, κ.ά.) θεωρείται και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας και τον Πρόεδρο του Συλλόγου. Όλα τα στοιχεία αναγράφονται
στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, ισχύει για διετία και αναγνωρίζετε σε όλες
τις χώρες του κόσμου, εκτός της Ελλάδας.

Κύριε Υπουργέ
Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ
Κύριε Υφυπουργέ
Στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων οι Έλληνες εκπαιδευτικοί στερούνται ακόμη και του «προνομίου» της ελεύθερης
πρόσβασης στα Μνημεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας τους παρά το γεγονός ότι καλούνται να διδάξουν την Ιστορία και τον Πολιτισμό μας στους νέους πολίτες αυτής της χώρας. Για
την κατάργηση μάλιστα του συγκεκριμένου «προνομίου», γίνεται μεταξύ άλλων επίκληση του νόμου «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Είναι προσβολή στον πολιτισμό και την ιστορία της πατρίδας μας η στέρηση
του δικαιώματος της δωρεάν εισόδου των εκπαιδευτικών στους χώρους της ιστορικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς, όταν μάλιστα
έχουν το δικαίωμα αυτό (με την επίδειξη της «Ταυτότητας εκπαιδευτικού») σε αντίστοιχους χώρους στο εξωτερικό, όπου προφανώς
η εκπαίδευση και οι λειτουργοί της αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη σοβαρότητα και τον απαραίτητο σεβασμό.
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Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Τ ΑΥΤΟΤηΤΑ- Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου
7238/15.2.2013 Ερώτηση
Αθήνα 7/3/2013
Προς
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Κοιν:
1. Βουλευτή κ. Γιάννη Δημαρά
2. Βουλευτή κ. Γαβριήλ Αβραμίδη
3. Υπουργείο Οικονομικών
Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 7238/15.2.2013
Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ
Αβραμίδη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη
μας οι αρμόδιες υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σε ό,τι αφορά την κατάργηση της ελεύθερης εισόδου
στους αρχαιολογικούς χώρους για τους εκπαιδευτικούς
σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ.
ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32-Φ56/56729/15.6.2012
(ΦΕΚ 1945/Β/15.6.2012) που υπεγράφη μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού-Τουρισμού και η οποία
τροποποίησε την με αρ. πρωτ. Κοινή Υπουργική Απόφαση
Υ Π Π Ο / Γ Δ Α Π Κ / Δ Μ Ε Ε Π / Γ 2 / Φ 5 6 - Φ 32 / 74 1 9 8 / 1 0 1 5 /
29.12.2003, «Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα Μνημεία,

Αθήνα 8/8//2012
Προς
1. τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
2. τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού
κ. Κωνσταντίνο Τζαβάρα
3. τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1945, τεύχος
Β΄, 15 Ιουνίου 2012) που δημοσιεύτηκε λίγο πριν τις εκλογές της 17ης Ιουνίου, καταργήθηκε η δυνατότητα ελεύθερης
εισόδου των εκπαιδευτικών σε Αρχαιολογικούς χώρους,

οργανωμένους Αρχαιολογιθκούς Χώρους, Ιστορικούς Τόπους και Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο», (ΦΕΚ
1970/Β’/31.12.2003), σας ενημερώνουμε ότι προωθείται Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία μεταξύ άλλων τροποποιεί την ανωτέρω ΚΥΑ και επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο
των εκπαιδευτικών λειτουργών της Α’ βάθμιας, Β’ βάθμιας
και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους.
Η εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση υπεγράφη από
τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και προωθήθηκε
με το αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΜΔΜ/
Φ32-Φ56/13470/6313/753/176/30.1.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο Υπουργείο Οικονομικών για υπογραφή.
Επισημαίνεται ότι η ως άνω ΚΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32-Φ56/56729/15.6.2012 (ΦΕΚ 1945/Β/
15.6.2012), βάσει του άρθρου 1, παρ. 5στ’ επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο των εκπαιδευτικών της Α’ βάθμιας, Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης σε μουσεία, μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους μόνο στην περίπτωση που συνοδεύουν μαθητές.
Ο αναπληρωτής Υπουργός
Κων. Τζαβάρας

Μουσεία και Ιστορικά Μνημεία.
Η απόφαση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά αντιεκπαιδευτικών λογικών και αποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμα μεγάλος δρόμος μέχρι να αντιληφθούν κάποιοι από
τους έχοντες την αρμοδιότητα και την ευθύνη, πως η Παιδεία και ο Πολιτισμός έχουν άμεση σχέση και ταύτιση.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., ζητά να ανακαλέσετε άμεσα αυτή την απαράδεκτη απόφαση και να κατοχυρώσετε τη
δυνατότητα ελεύθερης εισόδου των εκπαιδευτικών
στους Αρχαιολογικούς χώρους, τα Μουσεία και τα Ιστορικά Μνημεία, όχι απλά ως ένα δείγμα κατανόησης της άμεσης σχέσης Πολιτισμού και Παιδείας αλλά και ως συμβολής στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
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Δ ΙΑΦΟρΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων
Αθήνα 19/12/2012

Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κοιν.
Μ.Μ.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του
για τη συνεχιζόμενη ολιγωρία του Υπουργείου Εσωτερικών
να υπογράψει τη Δ’ δόση του 2012 για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων παρά τη δέσμευση του αρμόδιου Υπουργού στη Βουλή ότι θα καταβληθούν 4 δόσεις
συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί 60 εκατομμύρια ευρώ,
ενώ την περσινή χρονιά είχαν καταβληθεί 100 εκατομμύρια
ευρώ. Παρά το γεγονός ότι ακόμα και ο Υπουργός αναγνώρισε ότι τα χρήματα δεν επαρκούν, καμιά ενέργεια δε
γίνεται στην κατεύθυνση της έγκαιρης απόδοσης τους στα
σχολεία.
Με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες θέρμανσης ιδιαίτερα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, πολλές σχολικές μονάδες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα προμήθειας πετρελαίου και δε θα αργήσει η περίοδος που σχολεία θα α-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Πολυτεχνείο 2012
Αθήνα 14/11/2012

Τριάντα εννιά χρόνια μετά τη μεγαλειώδη εξέγερση των
φοιτητών, τα μηνύματα του Πολυτεχνείου όχι απλά παραμένουν επίκαιρα αλλά αποτελούν και σύγχρονα αιτήματα
της ελληνικής κοινωνίας, η οποία δοκιμάζεται από τα απίστευτα άδικα οικονομικά μέτρα που έχουν εξοντώσει το
λαό μας.
Η ιδιότυπη οικονομική κατοχή που έχει επιβληθεί τα
τελευταία χρόνια με τα μνημόνια, το ΔΝΤ και η Ε.Ε. στον
ελληνικό λαό, με τη συνενοχή των Κυβερνήσεων που υλοποιούν τις πολιτικές τους, μπορεί να ανατραπεί μόνο με μαζικούς κοινωνικούς πανεργατικούς αγώνες, οι οποίοι θα έχουν άμεση αναφορά και συσχέτιση με τα αιτήματα της εθνικής ανεξαρτησίας και της λαϊκής κυριαρχίας.
Το Πολυτεχνείο σήμερα δεν είναι μια απλή επέτειος αλλά αποτελεί την αφορμή να ξεσηκωθούμε όλοι ενάντια σε
αυτούς που με το μισαλλόδοξο λόγο τους καλλιεργούν τη
βία, το ρατσισμό και την ξενοφοβία, με στόχο να πλήξουν
την κοινωνική αλληλεγγύη και στο τέλος την ίδια τη Δημοκρατία.
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ναγκαστούν να διακόψουν τη λειτουργία τους λόγω ψύχους.
Υπενθυμίζουμε πως έγκαιρα η Δ.Ο.Ε. ζήτησε την εξαίρεση των σχολικών επιτροπών από τον αυξημένο ειδικό
φόρο κατανάλωσης, αίτημα το οποίο δεν ικανοποιήθηκε.
Τα προβλήματα ελλιπούς χρηματοδότησης ενισχύονται
από τη δυσλειτουργία στο σύστημα απόδοσης των χρημάτων από τους δήμους στις σχολικές μονάδες. Οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, το διαφορετικό σκεπτικό στη χρηματοδότηση του κάθε σχολείου, η παντελής έλλειψη δυνατότητας ελέγχου (αν π.χ. με το πετρέλαιο θερμαίνονται μόνο τα σχολεία ή και άλλα δημοτικά κτήρια), η προμήθεια υλικών όχι πρώτης προτεραιότητας με βάση τις ανάγκες (π.χ.
φωτοτυπικών μηχανημάτων χωρίς να έχουν ζητηθεί) για λόγους ψηφοθηρικών σκοπιμοτήτων, είναι αιτίες που συνηγορούν στην αλλαγή του υφιστάμενου προβληματικού θεσμικού πλαισίου και στην άμεση απόδοση των χρημάτων
για τις λειτουργικές ανάγκες στα σχολεία χωρίς τη μεσολάβηση των ΟΤΑ.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΒηΜΑ

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τιμούν τους ήρωες του Πολυτεχνείου που έκαναν πράξη τα
μεγάλα ιδανικά, που απέδειξαν πως η βαθιά πίστη στη δημοκρατία και την εθνική ανεξαρτησία, μπορεί να ανατρέψει
κάθε μορφής τυραννία.
Καλύτερη τιμή στο Νοέμβρη είναι σήμερα η πάλη για τα
δικαιώματα των εργαζομένων, η πάλη για υλοποίηση του
διαχρονικού συνθήματος “ΨΩΜΙ- ΠΑΙΔΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”.
Ας κατέβουμε λοιπόν όλοι στους δρόμους.
Ας διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν.
Ας ανατρέψουμε τις επικίνδυνες αντιλαϊκές πολιτικές
Ας θυμηθούμε εκείνους τους νέους, ας μιμηθούμε το
παράδειγμά τους.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΠΟΥ
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ
ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
O ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Ε.

Δ ΙΑΦΟρΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την προσπάθεια κατάργησης και
απαξίωσης του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (Φ.32/339/
124196/Γ1-11.10.2012) που δίνει τη δυνατότητα για αποχώρηση των νηπίων των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων
όποτε το επιθυμεί ο κάθε γονέας, είναι «βόμβα» στα
θεμέλιά του. Ουσιαστικά καταργείται ο εκπαιδευτικός
του προορισμός και από κάποια ώρα και μετά (13:4514:00) μετατρέπεται απλά σε παιδοφυλακτήριο.
Δημιουργεί επίσης υποψίες ότι στοχεύει στη δημιουργία προϋποθέσεων τεράστιας ανατροπής στα
εργασιακά των νηπιαγωγών με την αύξηση του διδακτικού ωραρίου τους.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί:
• Την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης απαράδεκτης εγκυκλίου.
• Δημόσιο δίχρονο δωρεάν ολοήμερο νηπιαγωγείο
για όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
• Νομοθετική κατοχύρωση του διδακτικού ωραρίου
των Νηπιαγωγών.

Αθήνα 15/10/2012
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κοιν.
Μ.Μ.Ε.
Ο χώρος της Προσχολικής Αγωγής αποτελεί για
το Υπουργείο Παιδείας αποπαίδι της εκπαίδευσης. Η
λειτουργία του έχει αφεθεί μόνο στο φιλότιμο και την
ευαισθησία των Νηπιαγωγών, οι οποίες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες (ακατάλληλα κτήρια, ελάχιστη ή καθόλου υλικοτεχνική υποδομή, χωρίς θεσμοθετημένο ωράριο, κλπ.) επιτελούν ένα τεράστιο
έργο.
Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό που αγκαλιάστηκε με ενθουσιασμό τόσο από τους γονείς όσο και από τους εκπαιδευτικούς.
Η ίδρυσή του ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές και
κοινωνικές ανάγκες και εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για
τα παιδιά στην εκπαίδευση και βοήθεια στην άμβλυνση των μορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την ειδική Σύνταξη σε Συνδικαλιστικούς
Εκπροσώπους
Αθήνα 18/9/2012
Προς
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
Με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας
για την κατάργηση της «ειδικής σύνταξης λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας» και προς αποφυγή παρεξηγήσεων και πα-

ρερμηνειών δηλώνουμε ότι η ρύθμιση αυτή δεν αφορά
το χώρο των Δημοσίων Υπαλλήλων αφού κανένα συνδικαλιστικό στέλεχος (σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο ή
τριτοβάθμιο όργανο) δεν εισέπραξε «ειδική σύνταξη λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας» αφού όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν ίσα δικαιώματα.
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Από τη Δ.Ο.Ε.
ΟΚΤΩΒρΙΟΣ-ΝΟΕΜΒρΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒρΙΟΣ2012

75

Δ ΙΑΦΟρΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αθήνα 13/8/2012
Προς
1. M.M.E.
2. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη αντιεκπαιδευτική λαίλαπα μέτρων που υποβαθμίζει την εκπαίδευση και εξαθλιώνει τους εκπαιδευτικούς. Η κυβερνητική
απόφαση για 200 διορισμούς στην εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) τη στιγμή που μόνο οι αποχωρίσεις λόγω συνταξιοδότησης είναι περισσότερες από
5.000, ανατρέπει ακόμα και τις μνημονιακές πολιτικές που
μιλούν για μία πρόσληψη στην εκπαίδευση για κάθε πέντε
αποχωρήσεις.

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η εκπαίδευση είναι θύμα όχι μόνο των πολιτικών των μνημονίων αλλά και των κυβερνόντων. Η απόφαση για συντριβή και της Παιδείας ως συνέπεια της απόφασης συντριβής του κοινωνικού κράτους,
αποτελεί ντροπή για όσους την υλοποιούν.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δηλώνει πως εκφράζοντας τις αγωνίες και την οργή όλων των εκπαιδευτικών θα αγωνιστεί με όλους του τις δυνάμεις στο πλευρό όλων των εργαζόμενων για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Λειτουργικά έξοδα των Σχολείων
Αθήνα 13/8/2012
Προς
Τον Υπουργό Εσωτερικών κ .Ευριπίδη Στυλιανίδη
Κοιν.:
1. M.M.E.
2. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κύριε Υπουργέ,
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά άμεσα συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα της καταβολής της
δεύτερης δόσης από τους Κ.Α.Π. προς τους δήμους
για τα λειτουργικά έξοδα των σχολικών μονάδων.
Βρισκόμαστε ελάχιστες μέρες πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους και οι σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα έξοδα, που
απαιτεί η υποδοχή των μαθητών στα σχολεία, χωρίς να υπάρχουν καθόλου χρήματα στα ταμεία τους.
Θυμίζουμε ότι η περσινή σχολική χρονιά έκλεισε με τα
σχολεία να έχουν εισπράξει μόνο μια δόση (Φεβρουάριου 2012), ενώ εκκρεμεί η καταβολή της δεύτερης δόσης,
που αναμενόταν τον Απρίλιο 2012.Κατά συνέπεια επιβάλλεται η άμεση εκταμίευσή της, γιατί σε διαφορετική περίπτωση η δραματική οικονομική κατάσταση των σχολείων εγκυμονεί σοβαρά προβλήματαγια την ομαλή
λειτουργία τους.
Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η πρώτη δόση του
2012 ήταν μειωμένη ως προς την αντίστοιχη του 2011 κατά
33%.Είναι σίγουρο πως τα σχολεία- με δεδομένη την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης- θα αδυνατούν να
αγοράσουν το πετρέλαιο που απαιτείται για τη θέρμανση
τον επόμενο χειμώνα. Για το λόγο αυτό ζητούμε την επι-
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πλέον έκτακτη επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών.
Η αύξηση του πετρελαίου κατά 50% θα έχει ως αποτέλεσματο μεγαλύτερο μέρος της κρατικής επιχορήγησης ναδαπανάται για την αγορά καυσίμων σε βάρος της κάλυψης
των υπόλοιπων ζωτικών λειτουργικών αναγκών. Για το λόγο αυτό απαιτούμε την εξαίρεση των σχολικών επιτροπών από την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
Με την ευκαιρία θα πρέπει να επισημανθεί στους δήμους να εφαρμόσουν την υπάρχουσα νομοθεσία (Υπουργική απόφαση 8440/25.2.2011) που επιβάλλει το άνοιγμα
τραπεζικών λογαριασμών στις σχολικές μονάδες και την
κατανομή των ποσών που αναλογούν σε κάθε σχολείο. Επιπλέον θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ενιαίες σχολικές επιτροπές θα πρέπει να προβαίνουν σε άμεση απόδοση
των χρημάτων από τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών στις σχολικές μονάδες.
Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι με τη συνεχόμενη πολιτική των περικοπών των κοινωνικών δαπανών και ειδικότερα των δαπανών για την παιδεία που επιβάλλει η πολιτική των μνημονίων, τα σχολεία αδυνατούν να λειτουργήσουν
καθώς σημαντικές καθημερινές ανάγκες δεν μπορούν να
καλυφθούν. Κοινό μυστικό είναι ότι όλο και πιο συχνά καλούνται οι γονείς να συμβάλλουν οικονομικά στην αγορά
καθημερινών ειδών πρώτης ανάγκης για τη λειτουργία των
σχολείων.
Επιμένουμε στην πάγια θέση μας για αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ ή στο 15% του Γ.Κ.Π.
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Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος
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Περικοπή Εκπαιδευτικών αδειών
Αθήνα 29/6/2012
Προς
1. τoν Υπουργό Παιδείας
κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
2. το Γενικό Γραμματέα κ. Βασίλειο Κουλαϊδή
ΚΟΙΝ: 1. Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Το Δ.Σ της ΔΟΕ εκτιμά ότι η εκπαίδευση στη χώρα
μας έχει ανάγκη από ουσιαστική επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών, που καθορίζεται από τις ανάγκες των ίδιων αλλά και τις γενικότερες εκπαιδευτικές και λαϊκές
ανάγκες και με απαραίτητη προϋπόθεση την εκπαιδευτική άδεια.
Είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ανατροφοδοτεί ποικιλότροπα την εκπαιδευτική διαδικασία και η αναβάθμιση της εκπαίδευσης συναρτάται, άμεσα, με την επιστημονική αναβάθμισή τους.
Στο πλαίσιο των περικοπών, που φέτος εντείνονται εξαιτίας της συνεχιζόμενης εφαρμογής των μνημονιακών
πολιτικών, περικόπτονται όλες οι εκπαιδευτικές άδειες για μεταπτυχιακές σπουδές των εκπαιδευτικών και
για πρώτη φορά ακόμη και των υποτρόφων του
Ι.Κ.Υ. Το Υπουργείο Παιδείας, που έχει καταργήσει όλες τις μορφές μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών, την εποχή που οι επιστήμες της αγωγής
παρουσιάζουν ραγδαίες εξελίξεις, δεν επιτρέπεται να ακυρώνει ακόμη και την ελεύθερη επιλογή του ίδιου
του εκπαιδευτικού για την επιμόρφωσή του. Η περικοπή αυτή, θα έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες εκπαιδευτικοί που πέτυχαν στις εξετάσεις σε διάφορα μετα-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1983
ΖΑΡΙΦΕΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Προσκαλούνται σε συνάντηση οι απόφοιτοι του 1983 της
Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης. Η
συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μπροστά στην κεντρική είσοδο της Ζαριφείου Ακαδημίας το Σάββατο 6 Ιουλίου 2013
και ώρα 19.00.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
• Στράτος Κυβιρτζίκης:
2551034264-6973226870
• Τοψίδου Χρύσα:
2231096622-2231096567

πτυχιακά προγράμματα, να μην μπορούν να τα παρακολουθήσουν.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει, για μια ακόμη φορά
την πολιτική των περικοπών και καλεί την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας, αν ενδιαφέρεται πραγματικά για
τη μόρφωση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, να
χορηγήσει τις απαραίτητες πιστώσεις για την ικανοποίηση
όλων των αιτήσεων για εκπαιδευτικές άδειες.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί, με διαφάνεια και ενιαία αντιμετώπιση έχουν το δικαίωμα να κρίνονται ισότιμα και να
αποκτούν τη δυνατότητα εκπαιδευτικής άδειας, η οποία
είναι απαραίτητη για την εκπόνηση των ερευνητικών και
μελετητικών υποχρεώσεών τους.
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Ύστερα από τα παραπάνω, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά, να
χορηγηθούν, άμεσα, οι απαραίτητες πιστώσεις έτσι
ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις απαραίτητες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις
για τη φετινή χρονιά, αλλά και για τις επόμενες.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ, πιστεύει πως αυτό είναι ένα ελάχιστο βήμα στην κατεύθυνση της αναγκαίας αύξησης των
δαπανών για την Παιδεία, που είναι πάγιο αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μαντάς Κομνηνός
Πετράκης Σταύρος

Ανακοίνωση - Πρόσκληση
Σαν να ήταν χθες. Κι όμως πέρασαν 30 χρόνια από τότε
που βρεθήκαμε στα Γιάννενα για τις σπουδές μας.
Για να θυμηθούμε εκείνα τα χρόνια ας βρεθούμε πάλι
στα Γιάννενα, οι απόφοιτοι της Ζ.Π.Α. Ιωαννίνων του έτους
1983, το Σάββατο 6 Ιουλίου 2013, στις 8 το βράδυ στην είσοδο της παλιάς Ακαδημίας (κέντρο πόλης).
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα:
• Τσουμελέκα Μαρία: 2651048466-6948647440
• Βώττη Ευαγγελία: 6974863781
• Τσάμης Δημήτριος: 6944957488
• Σωτηρακόπουλος Γεώργιος: 6973249675
• Στεφανόπουλος Στέφανος: 6975900198
• Κούρτης Γεώργιος: 6978304563
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με τις στημένες δίκες και τις διώξεις το Τουρκικό
καθεστώς επιχειρεί τη διάλυση των συνδικάτων.
Αφέθηκαν ελεύθεροι οι προφυλακισμένοι συνδικαλιστές
Στις 10 του Απρίλη 2013, πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα η δίκη των 22 συνδικαλιστών, από τους 72 που συνελήφθησαν στις 25/6/2012 και κρατούνταν στη φυλακή από τότε. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μέλη των διοικητικών
συμβουλίων των συνδικαλιστικών ενώσεων του Δημόσιου
Τομέα και αν και δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος ούτε για σκέψη προφυλάκισης, συνελήφθησαν και μάλιστα κατηγορούνται και ως τρομοκράτες. Το 13ο Δικαστήριο Βαρέων Εγκλημάτων της Άγκυρας ενέκρινε στις 12/2/2013 το
σχετικό ποινικό κατηγορητήριο για τις συλλήψεις των 72 ηγετών και μελών της KESK. Από τους 72 συλληφθέντες μέλη της K.E.S.K. (η τουρκική Συνομοσπονδία των Δημοσίων
Υπαλλήλων) οι 40 είναι μέλη της EGITIMSEN (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών στην Τουρκία). Τα 22 μέλη της K.E.S.K.
συνελήφθησαν και κατηγορούνταν ότι είναι μέλη παράνομης Κουρδικής οργάνωσης, χωρίς την ύπαρξη οποιουδήποτε στοιχείου.
Οι αλόγιστες συλλήψεις με στόχο συνδικαλιστές είναι
μια συνηθισμένη πρακτική στην Τουρκία. Η K.E.S.K. ως συνομοσπονδία, υπερασπίζεται τα θεμέλια της ειρήνης στη
χώρα, τη δημοκρατία και την προστασία των δικαιωμάτων
των εργαζομένων ενάντια στη νεοφιλελεύθερη πολιτική της
κυβέρνησης και την υπεράσπιση της δημοκρατίας, έτσι τα
μέλη τόσο της EGITIMSEN όσο της K.E.S.K. αλλά και των
άλλων ομοσπονδιών ήταν υπό κράτηση και χρεώνονται με
την κατηγορία ότι "είναι μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης".
Δεκάδες συνδικαλιστικές ενώσεις και συνομοσπονδίες
από όλη την Ευρώπη αλλά και όλο τον κόσμο έχουν καταδικάσεις τις διώξεις αυτές.Η Δ.Ο.Ε.κατ επανάληψη έχει καταγγείλει τις συλλήψεις και την τρομοκρατία εναντίον των
συνδικαλιστών στην Τουρκία, όπως, επίσης, και τις συνε-

χείς επιδρομές της αστυνομίας στα γραφεία των ενώσεων
της EgitimSen (Ομοσπονδία εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στην Τουρκία).
Στις 9 και 10 του Απρίλη υπήρξε μια πραγματικά μεγαλειώδης παρουσία και συμπαράσταση, μια διεθνής συνδικαλιστική αλληλεγγύη, από συνδικαλιστικές ομοσπονδίες
και ενώσεις: από την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Κύπρο, τη Σλοβενία, την Αγγλία, κ.ά.αλλά και από
την ETUCE (Πανευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών), και ήταν όλοι παρόντες και στο δικαστήριο για να παρακολουθήσουν την ακροαματική διαδικασία.
Η διεθνής αλληλεγγύη είναι ζωτικής σημασίας για τον
τερματισμό της αδικίας που επικρατεί στην Τουρκία εναντίον των εκπαιδευτικών και συνδικαλιστών που επιθυμούν
να ασκήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ως πολίτες, και
η διεθνής ομοσπονδία εκπαιδευτικών ζήτησε την άνευ όρων
απελευθέρωση όλων των συνδικαλιστών και την άρση όλου
του κατηγορητηρίου. Την ημέρα της δίκης πραγματοποιήθηκε από την K.E.S.K. μεγαλειώδης συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστικό μέγαρο της Άγκυρας,στην οποία
παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν τα μέλη της διεθνούς αντιπροσωπείας συνδικάτων και παρακολούθησαν όλη την ακροαματική διαδικασία έως το βράδυ. Το τελικό αποτέλεσμα και η απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι οι 22 συνδικαλιστές δικαίωσε όλους αυτούς που ήταν κοντά και στα συνδικάτα αλλά και στους αγωνιστές συναδέλφους.
• Εκ μέρους της Δ.Ο.Ε. στη συνέντευξη τύπου που διοργανώθηκε την Τρίτη 9/4 από την K.E.S.K. με την ETUCE
για τους διωκόμενους, την Τετάρτη 10/4 στο συλλαλητήριο έξω από τα Δικαστικό Μέγαρο αλλά και στο Δικαστήριο της Άγκυρας, παραβρεθήκαν ο Πρόεδρος της
Δ.Ο.Ε. Κομνηνός Μαντάς, ο αντιπρόεδρος της Δ.Ο.Ε.
Χαράλαμπος Κόκκινος, το μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Γιάννης Αναγνωσταράς και ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Περιστερίου Κώστας Παπλωματάς. Η αντιπροσωπεία
απεύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους της Δ.Ο.Ε.στους συγκεντρωμένους στα δικαστήρια συναδέλφους,τοποθετήθηκε στη συνέντευξη τύπου και παρακολούθησε την ακροαματική διαδικασία που οδήγησε στην απελευθέρωση των
διωκόμενων συνδικαλιστών.
Πρόκειται για μια νίκη αλλά ο αγώνας θα συνεχιστεί
δήλωσαν οι αντιπρόσωποι όλων των ομοσπονδιών.
Από τη Δ.Ο.Ε.

78

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΒηΜΑ

ΟΚΤΩΒρΙΟΣ-ΝΟΕΜΒρΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒρΙΟΣ2012

Δ ΙΑΦΟρΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΔΕΔΥ
Αθήνα, 11.05.2013
H E.E. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την προσπάθεια της Κυβέρνησης να καταστείλει τον αγώνα των
εκπαιδευτικών χρησιμοποιώντας ακόμα και το μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης.
O αυταρχικός κατήφορος της Κυβέρνησης, η οποία προκειμένου να επιβάλει την αντικοινωνική και αδιέξοδη πολιτική της, έχει -εδώ και καιρό- επιλέξει τη
μέθοδο των συκοφαντικών, διασπαστικών και υπονομευτικών επιθέσεων κατά των εργαζομένων, δεν έχει τέλος! Παράλληλα καταφεύγει στην ποινικοποίηση και
στην ίδια την κατάργηση των αγώνων, των Συνδικάτων
και της συλλογικής δράσης!
Η Κυβέρνηση επανειλημμένως επιχειρεί να καταστείλει τις απεργίες και τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας μέσα από την ποινικοποίηση και την πολιτική επιστράτευση! Άλλοτε με συλλήψεις συνδικαλιστών και εργαζόμενων κι άλλοτε καταφεύγοντας σε πολιτική επιστράτευση, ντύνοντας τους εργαζόμενους-απεργούς στο «χακί», προκειμένου να τους φιμώσει.
Είναι, ήδη, η τέταρτη φορά, μέσα σε ενάμιση χρόνο, που καταφεύγει σε αυτή την αντιδημοκρατική
πολιτική (αυτή τη φορά μάλιστα πριν καν ακόμη κηρυχτεί η απεργία), επιβεβαιώνοντας με τις πράξεις της
ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, βρίσκονται πλέον σε αναστολή.
Το ίδιο έγινε πριν από λίγο καιρό με τους εργαζόμενους των ΟΤΑ, των Μ.Μ. Μεταφοράς και τους ναυτεργάτες. Το ίδιο γίνεται σήμερα και με τους εκπαιδευτικούς! Το ίδιο θα γίνει και αύριο με όλους τους κλάδους των εργαζομένων που θα θελήσουν να αντιδράσουν!
Είναι πλέον φανερό ότι οι μνημονιακές πολιτικές και
οι αποφάσεις για μαζικές απολύσεις στο Δημόσιο, για
περαιτέρω μείωση μισθών και συντάξεων και αύξηση της
ανεργίας, συνοδεύονται με την ένταση του αυταρχισμού

εκ μέρους της Κυβέρνησης και την περιστολή συνδικαλιστικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων. Στα πλαίσια αυτά κινούνται και οι επιλογές της Κυβέρνησης στο χώρο
της Παιδείας που πέρα από τις δραματικές επιπτώσεις
που θα έχουν για τους εκπαιδευτικούς, θα οδηγήσουν
στο κλείσιμο σχολείων και την παρά πέρα υποβάθμιση
της δημόσιας εκπαίδευσης.
Η Εκτελεστική Επιτροπή
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:
◗ Καταγγέλλει την απάνθρωπη και αδιέξοδη νεοφιλελεύθερη μνημονιακή πολιτική, που εφαρμόζει η Κυβέρνηση, οδηγώντας συνειδητά τη χώρα σε οικονομική και κοινωνική χρεοκοπία.
◗ Θεωρεί ότι η Κυβέρνηση προσχηματικά επικαλείται
την αγωνία των μαθητών ενώ η ίδια έχει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάσταση που δημιουργείται στο χώρο της Παιδείας και την καλεί να μην
προχωρήσει στις υποχρεωτικές μεταθέσεις και απολύσεις Εκπαιδευτικών -και γενικότερα Δημοσίων
Υπαλλήλων- καθώς και στο κλείσιμο σχολείων.
◗ Καταδικάζει τις αυταρχικές μεθόδους της Κυβέρνησης, που παραπέμπουν σε άλλες εποχές και τραυματίζουν σοβαρά την ίδια τη Δημοκρατία.
◗ Επισημαίνει ότι η μοναδική απάντηση απέναντι στον
αυταρχικό κατήφορο της Κυβέρνησης, είναι η μαζική συλλογική δράση, η συνέχιση του αγώνα και η
ένταση της πάλης για την ανατροπή των μνημονίων
και των πολιτικών που τα συνοδεύουν.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα συνεδριάσει, εκτάκτως, τη Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013 το
πρωί, προκειμένου να αποφασίσει για την οργάνωση του αγώνα ενάντια στο νέο αυταρχικό κυβερνητικό κατήφορο.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
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για απεργιακή συμπόρευση
ΔΟΕ-ΟΛΜΕ
Η κυβέρνηση των μνημονίων με πρόσχημα την έξοδο της χώρας από την κρίση, φορτώνει όλο και περισσότερα βάρη στις πλάτες των εργαζόμενων και των συνταξιούχων. Τρομοκρατεί, απειλεί, στοχοποιεί, επιστρατεύει, όποιον προσπαθεί να αντισταθεί και να ορθώσει ανάστημα στη βαρβαρότητα.
Η επίθεση στον χώρο της εκπαίδευσης είναι δείγμα αναλγησίας και έλλειψης σεβασμού
απέναντι σε αυτούς που προετοιμάζουν το μέλλον της γενιάς που θα βγάλει τη χώρα από
την κρίση.
Η επιστράτευση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ένα ακόμη
δείγμα αυταρχισμού, μια ακόμη επίθεση στο κοινωνικό κράτος που οικοδομήθηκε με αγώνες
των εργαζομένων όλα αυτά τα χρόνια.
Η επίδειξη αλαζονείας, βιαιότητας και πολιτικού «τσαμπουκά» απέναντι στους εργαζόμενους, έχει και τα όριά της.
Η Δ.Ο.Ε. μπροστά σε όλα αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν στην εκπαίδευση, δηλώνει
την αλληλεγγύη της στον αγώνα των συναδέλφων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντιλαμβανόμενη πως η επίθεση που εξελίσσεται και προσωρινά δεν στοχοποιεί το χώρο της
Πρωτοβάθμιας, είναι επίθεση που σε κάθε περίπτωση την αφορά.
Με αίσθημα ευθύνης και σεβόμενη την ενενηντάχρονη ιστορία της, δηλώνει πως η αντίσταση σε όλα αυτά που συντελούνται είναι πράξη ευθύνης.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε έκτακτη συνεδρίασή του, ομόφωνα, αποφάσισε:
Συμπόρευση με την ΟΛΜΕ, κήρυξη απεργιακής κινητοποίησης ίδιας μορφής με
της ΟΛΜΕ, η οποία ενεργοποιείται άμεσα με το κάλεσμα της ΟΛΜΕ προς τα μέλη της
για «σπάσιμο» της επιστράτευσης στην πράξη.

Ο αγώνας των εκπαιδευτικών είναι κοινός
Ενωμένοι θα αντιμετωπίσουμε
τη βαρβαρότητα
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Μαντάς Κομνηνός
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Ο Γενικός Γραμματέας
Πετράκης Σταύρος

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ»
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αθήνα 11/5/2013
Προς: Μ.Μ.Ε. - Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με αφορμή την πρόθεση της κυβέρνησης να «επιστρατεύσει προληπτικά» τουςσυναδέλφους καθηγητές, δηλώνει:
• Τη συμπαράταξη και συμπόρευση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον αγώνα των συναδέλφων της Δευτεροβάθμιας.
• Καταδικάζει τα αυξανόμενα κρούσματα αυταρχισμού εναντίον όσων αγωνίζονται για τη διατήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων και την απόκρουση της κυβερνητικής πολιτικής των μνημονίων.
• Το δικαίωμα στην απεργία, που έχει κατακτηθεί με τους αγώνες του κόσμου της εργασίας, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και θα το υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις.
• Η πράξη αυτή στρέφεται ενάντια στα στοιχειώδη δικαιώματα του συνόλου των εργαζομένων.
• Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση στην πατρίδα μαςκαι για τα οποία οι εκπαιδευτικοί δε φέρουν ουδεμία ευθύνη δε λύνονται
με «επιστρατεύσεις» και ποινικοποίηση των συνδικαλιστικών αγώνων αλλά μέσα από διάλογο.
• Η 4η σε λίγους μήνες επιστράτευση εργαζομένων, συνιστά απαράδεκτη και αντιδημοκρατική αντιμετώπιση του απεργιακού αγώνα και είναι κατηγορηματικά καταδικασμένη από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
• Η προσπάθεια της κυβέρνησης να καλλιεργήσει κλίμα κοινωνικού αυτοματισμού για να εφαρμόσει την πολιτική της σκληρής και μονόπλευρης
λιτότητας, θα αποτύχει γιατί ολόκληρη η κοινωνία έχει συνειδητοποιήσει πως αυτή η πολιτική, που επιβάλλουν οι δανειστές και οι κερδοσκόποι, εκτός από άδικη είναι και αδιέξοδη.
• Είναι θέμα τιμής για το σύνολο των εκπαιδευτικών, αλλά και παρακαταθήκη για το μέλλον, να καταγράψουν την κάθετη αντίθεση τους
στο έγκλημα που επιτελείται στη δημόσια εκπαίδευση της χώρας.
• Ο αγώνας για την υπεράσπιση της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας, για όλα τα παιδιά που φοιτούν στα σχολεία μας συνεχίζεται.
Από τη Δ.Ο.Ε.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΝΤΑ
Το τοπίο μέσα στο οποίο την τελευταία τριετία δρα και λειτουργεί ο εκπαιδευτικός, γίνεται ολοένα και πιο ζοφερό. Καλείται να λειτουργήσει στο σχολείο χωρίς πετρέλαιο, στο σχολείο χωρίς βιβλία, στο
σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς στο σχολείο με τα εκατοντάδες κενά
που εξακολουθούν και σήμερα να υπάρχουν.
Την ίδια ώρα καταγράφονται χιλιάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί
που είναι πια και τα πρώτα θύματα τις ανεργίας στο χώρο της εκπαίδευσης για να ακολουθήσουν οι χιλιάδες συνάδελφοι μας αναπληρωτές που δεν θα δουλέψουν του χρόνου.
Η κατάσταση που επικρατεί με τις αποδοχές μας, οι οποίες υφίστανται συνεχείς περικοπές έχει οδηγήσει, ιδίως τους νέους συναδέλφους, κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης, όταν καλούμαστε με 630€ το μήνα να ζήσουμε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά
από τις οικογένειές μας.
Αυτό είναι το τοπίο, το οποίο έχει επιβληθεί στο χώρο της εκπαίδευσης και συνολικά στο χώρο της εργασίας την τελευταία τριετία και στο οποίο προσπαθούν οι εργαζόμενοι μέσα από τα συνδικάτα τους να αντιδράσουν και επειδή αυτήν ακριβώς την αντίδραση
τη φοβούνται και φοβούνται την δυναμική που μπορεί να πάρει στη
συνέχεια, η κυβέρνηση και η τρόικα, χρησιμοποιούν τα μεγάλα τους
όπλα το φόβο και την τιμωρία. Και αυτή τη στιγμή η συζήτηση στον
κλάδο έχει μεταφερθεί από τους μισθούς, τις αποδοχές και την κατάσταση που υπάρχει στην καθημερινότητα μας στην αξιολόγηση τα
πειθαρχικά τις υποχρεωτικές μεταθέσεις και τη μη πρόσληψη των αναπληρωτών.
Και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να φοβίσουν τους εργαζόμενους να μη τους επιτρέψουν να σηκώσουν το κεφάλι, να τους πατήσουν προς τα κάτω, προκειμένου να περάσουν αυτές οι πολιτικές.

Γιατί γνωρίζουν ότι οι αντοχές και τα όρια έχουν εξαντληθεί και το καζάνι είναι έτοιμο να σκάσει. Και προσπαθούν να τον πατήσουν, προσπαθούν να κάνουν τον εκπαιδευτικό πειθήνιο όργανο τους, προσπαθούν
να επαναφέρουν λογικές που καταδικάστηκαν από τον κλάδο, από τη δημοκρατική Πολιτεία εδώ και πάνω από 30 χρόνια.
Προσπαθούν να επαναφέρουν τις λογικές μιας ασφυκτικής τιμωρίτικής αξιολόγησης, ενός πειθαρχικού δικαίου, που θα επικρέμεται
πάνω από τα κεφάλια όλων μας ως δαμόκλειος σπάθη καθώς και τις
υποχρεωτικές μεταθέσεις όσων κάθε φορά θα «κρίνουν» ως υπεράριθμους.
Είναι θέμα τιμής για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και παρακαταθήκη για το μέλλον, να καταγράψουν την κάθετη αντίθεση
τους στο έγκλημα που επιτελείται στη δημόσια εκπαίδευση της
χώρας.
Η ενότητα των εκπαιδευτικών και η αγωνιστική συμπόρευση
είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη, κανείς (μαθητής, εκπαιδευτικός, γονέας, πολίτης αυτής της χώρας) δεν μπορεί να είναι
απών από τον αγώνα για τη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία για όλα τα παιδιά.
Οι συλλογικότητες είναι η μόνη δυνατή συνθήκη που μπορεί
να μας κρατήσει ζωντανούς, να κρατήσει ζωντανό το όραμα.
Μπορούμε όλοι μαζί να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα.
Αθήνα 10/5/2013
Κομνηνός Μαντάς
Πρόεδρος της Δ.Ο.Ε.

