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9

11

Επανάληψη του ίδιου
σκηνικού. Κίνδυνος
αποκλεισμού πολύ μεγάλου
αριθμού συναδέλφων από τους πίνακες
του Α.Σ.Ε.Π. για τις προσλήψεις στη
Γενική Αγωγή
Τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. με τη διοίκηση του
Α.Σ.Ε.Π.

13

Συνάντηση φορέων στο
Υ.ΠΑΙ.Θ. Τακτικισμοί και
κινήσεις δημιουργίας
εντυπώσεων από την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας για το ζήτημα της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης

15

Ψήφισμα για την
αναγνώριση της
Γενοκτονίας του ποντιακού
Ελληνισμού

17
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το Βήμα
με μια ματιά
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το Βήμα με μια ματιά

Όλοι την Πέμπτη 3
Σεπτεμβρίου, ώρα 13:00,
στο Υπουργείο Παιδείας
(Αθήνα) και στο Υπουργείο
Μακεδονίας – Θράκης (Θεσσαλονίκη)

28

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Αγία Σοφία. Πρόκληση και
προσβολή η απόφαση της
μετατροπής του παγκόσμιου
μνημείου σε τζαμί

{2}

16

Εδώ και τώρα μέτρα για την ασφάλεια και
υγιεινή στα σχολεία. Μείωση του αριθμού
μαθητών ανά τμήμα– μαζικοί διορισμοί
εκπαιδευτικών

Αναβολή πραγματοποίησης
της 89ης Γενικής
Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε.

20

Τραγικά ανεπαρκής,
ανεύθυνη και επικίνδυνη
η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας

30

Τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. με την Υφυπουργό
Παιδείας και τη Γ.Γ. του
Υ.ΠΑΙ.Θ.

22

Κάλεσμα σε κινητοποίηση
στη Βουλή

31

Πρόσληψη αναπληρωτών
σε παράλληλη στήριξη, Τ.Υ.
και Ζ.Ε.Π.

24

Εδώ και τώρα μέτρα για
την ασφάλεια και υγιεινή
στα σχολεία. Μείωση του
αριθμού μαθητών – μαζικοί
διορισμοί εκπαιδευτικών

25

Να αποσυρθεί τώρα η
εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. για
τις άδειες ανατροφής

27

• Όχι στην 3μηνη αναπλήρωση
•	Όχι στο νέο πλήγμα κατά των εργασιακών
σχέσεων των αναπληρωτών

Συμμετοχή στην απεργία
– αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ..
Κανένας εκπαιδευτικός
αξιολογούμενος ή
αξιολογητής

Πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο 17/9 στην
Αθήνα, Προπύλαια 18:30

32

33

ΟΛΕΣ – ΌΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9 ώρα 5 μ.μ. Μνημείο Π.
Φύσσα – Κερατσίνι
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 ώρα 10 π.μ. Εφετείο Αθηνών
(Λ. Αλεξάνδρας)

Κατάθεση αίτησης
ακύρωσης από τη Δ.Ο.Ε.
στο ΣτΕ για την εγκύκλιο
του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις άδειες
ανατροφής των νεοδιοριζόμενων
εκπαιδευτικών
και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

35

Ηλεκτρονικές δηλώσεις
και ανάληψη υπηρεσίας
αναπληρωτών που ζουν ή
πρόκειται να αναλάβουν
υπηρεσία στις πληγείσες από την
πρόσφατη κακοκαιρία περιοχές

36

Συγκέντρωση για την
ανακοίνωση της απόφασης
της δίκης για τα μέλη της
Χρυσής Αυγής

37

Τετάρτη 7/10, Εφετείο Αθηνών
(Κυρίλλου Λουκάρεως 14)

Καμία συμμετοχή της Δ.Ο.Ε.
σε «ηλεκτρονικές εκλογές»

40

15 Οκτωβρίου
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ!!

42

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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34

7Νοεμβρίου 2020

του Σαββάτου

• Προχωράμε αποφασιστικά και
δυναμικά με αποχή από τις
εκλογές – παρωδία της 7ης Νοεμβρίου
• Δεν «ανοίγουμε» και
δεν ενεργοποιούμε τον
ηλεκτρονικό κωδικό ψηφοφόρου
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

3ωρη στάση εργασίας

Απροκάλυπτη η
προσπάθεια της
κυβέρνησης
για υποβάθμιση –
απαξίωση
του θεσμού των Αιρετών
εκπροσώπων των εκπαιδευτικών
στα Υπηρεσιακά
Συμβούλια

38

Καμία συμμετοχή της
Δ.Ο.Ε. στις «ηλεκτρονικές
εκλογές» στις 7 Νοεμβρίου

44

Προχωράμε αποφασιστικά
και δυναμικά με ΑΠΟΧΗ
από τις εκλογές –
παρωδίας της 7ης Νοεμβρίου
απέναντι στις πραξικοπηματικές ενέργειες
της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

46

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Τον φασισμό βαθιά
κατάλαβέ τον. Δεν θα
πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον

{3}

το Βήμα με μια ματιά
Παράνομη η διαδικασία
πραγματοποίησης των
εκλογών για την ανάδειξη
αιρετών εκπροσώπων στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια
Δεν έχει τέλος ο
αντιδημοκρατικός
κατήφορος για την Υπουργό
Παιδείας και την «αυλή» της

48

51

Αίτημα εξαίρεσης
εκπαιδευτικών που
μετακινούνται σε μεγάλες
αποστάσεις από το μέτρο
των δύο (2) επιβατών ανά όχημα

52

Μετακίνηση εκπαιδευτικών
εν όψει των διακοπών των
Χριστουγέννων

60

Ανοιχτές οι σχολικές
μονάδες ειδικής αγωγής
δίχως λήψη μέτρων
προστασίας. Να αναλάβει
άμεσα τις ευθύνες της η κυβέρνηση

61

Εκπρόσωποι εργαζομένων
με απόφαση εργοδοσίας:
ένα κυβερνητικό
πραξικόπημα μιας
δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης

63

Ηχηρό ράπισμα στην
αλαζονεία και τις
γκεμπελικές μεθοδεύσεις
του Υ.ΠΑΙ.Θ. τα συντριπτικά
ποσοστά αποχής από τις εκλογέςπαρωδία για την ανάδειξη αιρετών

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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53
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Κλείσιμο των σχολείων,
ομολογία αποτυχίας των
μέτρων Υ.ΠΑΙ.Θ. και
κυβέρνησης - Σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση με σχολεία,
μαθητές κι εκπαιδευτικούς δίχως τον
απαραίτητο εξοπλισμό

57

Όχι στον οικονομικό
προϋπολογισμό της
Κυβέρνησης που πλήττει
Παιδεία, Υγεία και
Κοινωνική Ασφάλιση

65

Παράσταση διαμαρτυρίας
του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη
Βουλή στις 17 Δεκεμβρίου

67

Η απάντηση του κλάδου
στα σχέδια της πολιτικής
ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. για
δοτούς «εκπροσώπους
των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά
συμβούλια»

68

Για μια ακόμη φορά
εμπαιγμός! Κυβέρνηση και
Υπ. Παιδείας, «ανοίγουν»
τα σχολεία χωρίς να δίνουν
ούτε ένα ευρώ για την υγεία των
μαθητών και των εκπαιδευτικών

71

Νέο πανεκπαιδευτικό
Συλλαλητήριο Πέμπτη 4
Φεβρουαρίου 13.00 ώρα
στα Προπύλαια Eνάντια
στις αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις

81

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την απόσυρση
του Ν.4692/2020 και της Υπουργικής
Απόφασης για την επιχειρούμενη αξιολόγηση
Να παρθούν τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα
ώστε τα σχολεία να λειτουργούν με υγιεινή και
ασφάλεια

74

(τρίωρη διευκολυντική στάση εργασίας τις 3
τελευταίες ώρες του πρωινού κύκλου και τις 3
πρώτες του ολοήμερου-απογευματινού)

78

Ν. 4692/2020 και Υπουργική
απόφαση «Συλλογικός
προγραμματισμός, εσωτερική
και εξωτερική αξιολόγηση των
σχολικών μονάδων ως προς το
εκπαιδευτικό τους έργο».
Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.
σε πλήρη διάσταση με τις ανάγκες της
εκπαίδευσης επιλέγει να
μετακυλήσει όλες τις ευθύνες της
στους εκπαιδευτικούς.

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΚΗΡΥΞΗ
ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ

Πανεκπαιδευτικό
Συλλαλητήριο
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου
17.00 ώρα στο Σύνταγμα
ενάντια στις
αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Όλες
και
όλοι
στο
Πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο
την Πέμπτη 28/1
στην Αθήνα στα
Προπύλαια και σε
όλη την Ελλάδα
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82

Ενέργειες – βήματα
για την υλοποίηση της
απόφασης του Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. για κήρυξη απεργίας αποχής
από τις διαδικασίες που προβλέπονται
από τον νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ 12
Ιουνίου 2020) καθώς και από την
Υπουργική Απόφαση «Συλλογικός
προγραμματισμός, εσωτερική και
εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών
μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους
έργο»

85

Απαιτούμε την απόσυρση του
νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση,
την απόσυρση του Ν.4692/2020 και
της Υπουργικής Απόφασης για την
επιχειρούμενη αξιολόγηση
Να παρθούν τώρα όλα
τα αναγκαία μέτρα ώστε
τα σχολεία να λειτουργούν με
υγιεινή και ασφάλεια

{5}

το Βήμα με μια ματιά
Ειδικά σχολεία
Ανοιχτές οι σχολικές μονάδες
ειδικής αγωγής δίχως λήψη
μέτρων προστασίας.

86

Η κυβέρνηση παίζει με την υγεία και την
ασφάλεια μαθητών κι εκπαιδευτικών.
Να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της.

Παραίτηση από τις θέσεις
«αιρετών» και διορισμένων
μελών των υπηρεσιακών
συμβουλίων.

88

Ο κλάδος απαντά ΟΧΙ στα σχέδια της
πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. για δοτούς
«εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα
υπηρεσιακά συμβούλια»
Σχετικά με την πρόταση της
Πρυτανείας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων για την ένταξη
του τμήματος «Φροντίδας και
Αγωγής στην Πρώιμη Παιδική
Ηλικία» στη Σχολή Επιστημών Αγωγής

90

Κυρία Υπουργέ.
Ο εκβιασμός και η τρομοκρατία
που ασκείτε θα μας βρουν
όλους μαζί απέναντι σας.

92
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94

Απαιτούμε την κατάργηση του νόμου για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση, την απόσυρση του
Ν.4692/2020 και της Υπουργικής Απόφασης για
την επιχειρούμενη αξιολόγηση
Να παρθούν τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε
τα σχολεία να λειτουργούν με υγιεινή και ασφάλεια

Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας Σχολικών
Μονάδων

99

Τετάρτη 17 Μαρτίου στις
6.30μμ στο Σύνταγμα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ! ΠΑΡΤΕ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΡΑ!
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!

100

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Συμμετέχουμε όλοι στην απεργίααποχή της Δ.Ο.Ε.
Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο
Τετάρτη 10 Μαρτίου ώρα 1 μ.μ.
στα Προπύλαια ενάντια στις
αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις

Αγωνιζόμαστε για Δημόσια
Παιδεία – Υγεία!
Ενάντια στην κυβερνητική
πολιτική του αυταρχισμού και
της καταστολής!

95

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών –
Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στο Υ.ΠΑΙ.Θ. στις 12:00

«Ψήφισμα συμπαράστασης
στον αγώνα των υγειονομικών
της χώρας για ισχυρό δημόσιο
και δωρεάν Εθνικό Σύστημα
Υγείας»

102

Κήρυξη απεργίας – αποχής
για την κάλυψη όλων των
παραιτηθέντων μελών από τις
συνεδριάσεις των Υπηρεσιακών
Συμβουλίων

103

3 ΩΡΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΗ
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ
ΠΕΜΠΤΗ 13/5 ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΣΤΕ

106

Πρόσκληση συμμετοχής σε
κατασκηνώσεις για παιδιά
εκπαιδευτικών – μελών της
Δ.Ο.Ε. για τη θερινή περίοδο
2021

108

Άδεια των μουσουλμάνων
αναπληρωτών εκπαιδευτικών
που υπηρετούν σε δημόσια
σχολεία.

110

Για την εγκύκλιο που καταργεί
τη δυνατότητα επιλογής
δεύτερης ξένης γλώσσας στα
Δημοτικά Σχολεία

111

Όλες και όλοι την Τετάρτη 26
Μαΐου στο συλλαλητήριο που
διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ στην
Αθήνα, Προπύλαια στις 19:00

112

Μεταφορά 3ου Δημοτικού
Σχολείου Διδυμοτείχου
Κάλεσμα συμμετοχής στην
24ωρη Γενική Απεργία στις
10 Ιουνίου 2021
16/6 ΗΜΕΡΑ ΨΗΦΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΕΚΤΡΩΜΑΤΟΣ!
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!
ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ
ΜΕ ΝΕΑ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
Απεργιακή Συγκέντρωση
12μμ στο Σύνταγμα

113
114
118

120

Κ.Υ.Α. λειτουργίας Κ.Δ.ΑΠ. Ένα
ακόμα χτύπημα στον θεσμό του
Ολοήμερου Σχολείου.

123

Ψήφισμα στήριξης διωκόμενων
συνδικαλιστικών στελεχών από
τη Δημοτική αρχή Αλίμου

125

Κινητοποίηση για την
άμεση πραγματοποίηση
των 10.500 διορισμών
μόνιμων εκπαιδευτικών.

127

Τρίτη 29 Ιουνίου και ώρα 1 μ.μ. στο Υπουργείο
Παιδείας

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΑ 2019 – 2020 και
2020-2021
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107

Κάλεσμα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για:
• συμμετοχή στην
ομάδα λειτουργίας των
κατασκηνώσεων του
Υπουργείου Παιδείας στην περιοχή Ζούμπερι
του Δήμου Μαραθώνα
• εκπαιδευτικούς - κατασκηνωτές στις
κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας
στην περιοχή Ζούμπερι του Δήμου
Μαραθώνα για το έτος 2021

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ
Όλοι την Πέμπτη 13 Μαΐου
στις συγκεντρώσεις σε όλη
την χώρα. Στην Αθήνα
Προπύλαια στις 19:00
Κάτω τα χέρια απ’ το 8ωρο

134

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.
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Αθήνα 1/7/2020
Προς
Tους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Η

Τα κεντρικά σημεία του νομοσχεδίου με τίτλο «Δημόσιες
υπαίθριες συναθροίσεις», που, αρχικά, είδαν το φως της
δημοσιότητας μέσω του Κυριακάτικου Τύπου, αποτυπώνουν τον συνολικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης να επαναφέρει την κοινωνία δεκαετίες πίσω.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Ο σχεδιασμός του περιορισμού της συνδικαλιστικής δράσης
και της κοινωνικής αντίδρασης αποτελεί διαχρονικό «πόθο»
των κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά
και στοιχείο του πυρήνα της αντίληψής της σημερινής κυβέρνησης που βρήκε την κατάλληλη, χρονικά, ευκαιρία
να προχωρήσει σε μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία εν
μέσω πανδημικής κρίσης. Τακτική επιλογή της Κυβέρνησης είναι να μην υπάρχει καμία διαφορετική φωνή και
αντίδραση, καμία συλλογική κινηματική διαδικασία, κανένας που να αντιστέκεται στις εφαρμοζόμενες πολιτικές
της επιλογές.
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Κυβέρνηση της Ν.Δ. συνεχίζει ακάθεκτη τις επιθέσεις ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, στο δημόσιο χαρακτήρα των κοινωνικών
αγαθών, με την επιδίωξη συρρίκνωσής τους προς χάρη
ιδιωτικών συμφερόντων αλλά και στον πυρήνα των δημοκρατικών δικαιωμάτων, το δικαίωμα στην απεργία και τη
διαδήλωση. Ένα θεμελιώδες και συνταγματικά κατοχυρωμένο δημοκρατικό δικαίωμα.

Με βάση το “νέο” νομοσχέδιο:
•

“Ο οργανωτής της διαδήλωσης οφείλει να γνωστοποιήσει
στην κατά τόπο αστυνομία ή λιμενική αρχή την πρόθεσή
του να καλέσει το ευρύ κοινό σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητας κι επικοινωνίας του οργανωτή (φυσικό πρόσωπο),
τον ακριβή τόπο, το χρόνο έναρξης, λήξης, το σκοπό και το
δρομολόγιο της διαδήλωσης.” (άρθρο 3)

•

Ο οργανωτής της συγκέντρωσης “συνεργάζεται άμεσα με
την αρμόδια αστυνομική αρχή και ιδίως με τον Αστυνομικό Διαμεσολαβητή (σύνδεσμος μεταξύ διαδηλωτών και
κράτους) και συμμορφώνεται στις υποδείξεις του παρέχοντας συνδρομή στην τήρηση της τάξης.” (άρθρο 4)

•

Αν η κινητοποίηση (πορεία, συγκέντρωση, διαδήλωση) δεν
γνωστοποιηθεί “η αστυνομική αρχή δύναται να προβεί στη
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ΔΟΕ

Το δικαίωμα της
απεργίας και των
διαδηλώσεων είναι
αδιαπραγμάτευτο.

Αρ. Πρωτ. 740

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Νομοσχέδιο της
Κυβέρνησης
για τον
περιορισμό των
διαδηλώσεων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

διάλυσης της ανωτέρω συνάθροισης..”
(άρθρα 3 και 9). Επιπλέον, “επικείμενη δημόσια συνάθροιση μπορεί να απαγορεύεται
(κι αν ακόμα έχει γνωστοποιηθεί), αν επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια
ασφάλεια ή απειλείται σοβαρή διατάραξη
της κοινωνικοοικονομικής ζωής.” (άρθρο
8)
Ανάγεται σε ιδιώνυμο η συμμετοχή σε διαδήλωση, αφού:
•

“Όσοι συμμετέχουν σε δημόσια υπαίθρια
συνάθροιση, η οποία έχει απαγορευτεί τιμωρούνται με φυλάκιση από ένα (1) έως
δύο (2) έτη.” (άρθρο 14)

•

“Ο οργανωτής δημόσιας συνάθροισης ευθύνεται για την αποζημίωση όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής και της ιδιοκτησίας τους...” Με τη διάταξη αυτή ενορχηστρώνεται κι ανοίγει ο δρόμος για εκτεταμένες προβοκάτσιες. (άρθρο 14)

•

Για την απαγόρευση λαμβάνεται υπόψη
και ο αριθμός των διαδηλωτών και η δυνατότητα της αστυνομίας για αλλαγή δρομολογίου ή τόπου συγκέντρωσης. (άρθρο
7, παρ. 4)

•

“Εξουσιοδοτείται ο υπουργός δημόσιας
τάξης να ρυθμίζει τα περί διάλυσης των
συγκεντρώσεων” κατά το δοκούν και με
συνοπτικές διαδικασίες. (άρθρο 15)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Είναι ολοφάνερο ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις
ξεπερνούν σε προσδοκίες ακόμα και τις λαϊκίστικες φράσεις του πρωθυπουργού, τύπου
«οι λίγοι ταλαιπωρούν τους πολλούς».

{ 10 }

Είναι, επίσης, σαφές ότι τα όσα αναφέρονται
στην αιτιολογική έκθεση «…Το παρόν σχέδιο
νόμου καλύπτει ένα αναμφίβολα υπαρκτό κενό
στην προστασία των ατομικών και κοινωνικών ελευθεριών υπό το ισχύον Σύνταγμα, και
επιχειρεί να διαμορφώσει ένα σύγχρονο νομικό
πλαίσιο για την άσκηση του δικαιώματος του
συνέρχεσθαι και ειδικότερα τη διενέργεια δη-

μοσίων συναθροίσεων…», καμία σχέση δεν
έχουν με την πραγματικότητα που διαμορφώνουν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προειδοποιεί την Κυβέρνηση να μην τολμήσει να καταθέσει το
συγκεκριμένο αντιδημοκρατικό και αυταρχικό νομοσχέδιο. Οι αντιδημοκρατικές
μεθοδεύσεις της θα μας βρουν απέναντι με
δυναμικό και μαχητικό τρόπο.

Την άδεια για τις δημόσιες
συναθροίσεις τη δίνει η
δημοκρατία και όχι η αστυνομία.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Αρ. Πρωτ. 748

Αθήνα 5/7/2020
Προς
1. Την Υπουργό Παιδείας
κ. Νίκη Κεραμέως
2. Την Υφυπουργό Παιδείας
κ. Σοφία Ζαχαράκη
3. A.Σ.Ε.Π.
4. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Και ενώ κάποιοι έσπευδαν να κατηγορήσουν και μάλιστα
με δριμύτητα τους ίδιους τους υποψηφίους, είναι σαφές,
πλέον, ότι με βάση τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό των περιπτώσεων, ότι πέρα από τα όποια λάθη υπάρχει ζήτημα
ασάφειας σε επίπεδο σχεδιασμού στην πλατφόρμα υποβο-

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΔΟΕ

Έτσι, αποκλείονται, υποψήφιοι που σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, ενώ εξέδωσαν παράβολο ηλεκτρονικά, το οποίο
και καταχώρησαν στην αίτηση τους, όταν επιχείρησαν να
το πληρώσουν ηλεκτρονικά στην Τράπεζα, εκδόθηκε νέο
παράβολο, διαφορετικό από εκείνο, που είχαν καταχωρήσει
στην αίτηση τους, το οποίο και είχε ακυρωθεί χωρίς να το
αντιληφθούν. Αποκλείονται επίσης και πάλι υποψήφιοι, οι
οποίοι δεν κατέβαλαν το παράβολο εξ αιτίας της βεβαιότητας, ότι η πληρωμή είχε δρομολογηθεί μέσω τραπέζης, αφού
έχοντας συμπληρώσει το ΙΒΑΝ και τους κωδικούς TAXIS
τους, πήραν το μήνυμα ότι η αίτησή τους ήταν ενεργή και
υποβλήθηκε με επιτυχία καθώς και αριθμό πρωτοκόλλου,
δίχως να λάβουν ειδοποίηση εκκρεμότητας πληρωμής του
παραβόλου. Σ’ όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν
πολλές ακόμα περιπτώσεις λαθών στην προσμέτρηση των
μορίων αλλά και το μεγάλο ζήτημα του αποκλεισμού των
συναδέλφων μας, αποφοίτων των διετών Παιδαγωγικών
Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών που, δίχως δική τους
υπαιτιότητα, δεν είναι κάτοχοι τίτλου εξομοίωσης.
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Τ

ο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. γίνεται αυτές τις ημέρες, αποδέκτης,
για μια ακόμη φορά, εκατοντάδων μηνυμάτων απόγνωσης συναδέλφων μας οι οποίοι, μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων της Γενικής Αγωγής διαπίστωσαν με οδυνηρή έκπληξη, ότι βρίσκονται στη λίστα
απορριπτέων της προκήρυξης 1ΓΕ/2019. Κύρια αιτία για
δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες η σύγχυση, που δημιουργήθηκε σχετικά με την έκδοση και κατάθεση του ηλεκτρονικού παραβόλου των 3€, που απαιτείται για την συμμετοχή στην προκήρυξη.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Επανάληψη του
ίδιου σκηνικού.
Κίνδυνος
αποκλεισμού
πολύ μεγάλου
αριθμού
συναδέλφων
από τους
πίνακες του
Α.Σ.Ε.Π. για τις
προσλήψεις στη
Γενική Αγωγή

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

λής αιτήσεων και σειρά δυσλειτουργιών μεταξύ Α.Σ.Ε.Π., TAXIS και Τραπεζών. Και όλα
αυτά, για ένα ζήτημα πραγματικά ελάσσονος σημασίας, όπως είναι η πληρωμή ενός
παραβόλου ύψους 3 €. Δυστυχώς όμως, η
εξαιρετικά αρνητική εμπειρία των άδικων
αποκλεισμών από τους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή, η πολιτική ανάδειξη του ζητήματος και η πρόταση νομοθετικής ρύθμισης,
που είχε καταθέσει η Διδασκαλική Ομοσπονδία τον περασμένο Νοέμβριο, δεν θορύβησαν κανέναν στην Κυβέρνηση, ώστε
να ληφθούν διορθωτικά μέτρα αποτροπής
πανομοιότυπων καταστάσεων. Ουδείς έλαβε υπόψη του, το γεγονός, ότι για ένα τόσο
μικρής σημασίας σφάλμα, δεκάδες υποψήφιοι βρέθηκαν εκτός προσλήψεων τόσο για
τις επόμενες δύο χρονιές όσο και για το μέλλον, παρά το γεγονός, ότι κατέχουν σε πολλές περιπτώσεις τα ίδια ίσως και περισσότερα προσόντα από τους συνυποψηφίους τους.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει, ότι ο αποκλεισμός των υποψηφίων θα είναι πολλαπλός
και κατάφωρα άδικος. Θα είναι αποκλεισμός (ακόμα και γι’ αυτούς που πρόκειται να
δικαιωθούν οι ενστάσεις τους) από τις προσλήψεις αναπληρωτών, με δεδομένο ότι εξ’
αιτίας των απαράδεκτων ρυθμίσεων του Ν.
4589/19, που ο κλάδος έχει απορρίψει, και
την άρνηση της σημερινής ηγεσίας του Υ.
ΠΑΙ.Θ. να προχωρήσει, τουλάχιστο, σε τροποποίησή του, οι προσλήψεις αναπληρωτών
θα γίνουν από τους προσωρινούς πίνακες
πριν εξεταστούν οι ενστάσεις των υποψηφίων. Θα είναι, μετά από μια 10ετία αδιοριστί-
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ας αποκλεισμός από τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών για όσους οι ενστάσεις
τους απορριφθούν. Το γεγονός αυτό απαιτεί
τη βούληση όλων των αρμοδίων να ξεπεραστούν προβλήματα και λάθη (που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται και σε ασάφειες της
πλατφόρμας και της διαδικασίας).
Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι είναι σαφές ότι θα
πρέπει να υποβάλουν ενστάσεις, κάτι που,
είναι εξαιρετικά άδικο. Θα επαναληφθεί δυστυχώς (ακριβώς όπως συνέβη και με την
Ειδική Αγωγή), το φαινόμενο την κατάσταση αυτή και την αγωνία των συναδέλφων
να σπεύσουν να εκμεταλλευτούν δικηγορικά γραφεία έναντι γενναίων αμοιβών.
Ειδικά για την αποφυγή των νοσηρών αυτών φαινομένων αλλά και για να μην υπάρξουν άδικοι αποκλεισμοί από τις προσλήψεις
των αναπληρωτών, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά
την άμεση ένταξη στους πίνακες, πριν από
την πρόσληψη των αναπληρωτών, όλων
αυτών των περιπτώσεων, στις οποίες οι
υποψήφιοι δεν ευθύνονται οι ίδιοι για τον
αποκλεισμό τους.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά την άμεση πραγματοποίηση συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και με τη διοίκηση
του Α.Σ.Ε.Π. στην προσπάθεια επίλυσης
όλων των παραπάνω.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Αρ. Πρωτ. 772

Αθήνα 10/7/2020
Προς
Tους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Π

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζήτησε την άμεση ένταξη στους πίνακες,
πριν από την πρόσληψη των αναπληρωτών, όλων αυτών
των περιπτώσεων, στις οποίες οι υποψήφιοι δεν ευθύνονται
οι ίδιοι για τον αποκλεισμό τους.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Από την πλευρά του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., τέθηκε, επίσης, το
θέμα του αποκλεισμού των συναδέλφων αποφοίτων διετών
Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών οι
οποίοι, δίχως δική τους υπαιτιότητα, δεν είναι κάτοχοι τίτλου
εξομοίωσης καθώς και σειρά περιπτώσεων που χρήζουν
ιδιαίτερης προσοχής.
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ραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9/7/2020, έπειτα από
αίτημα του Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τηλεδιάσκεψη με τη Γενική Διευθύντρια επιλογής προσωπικού και τη Διευθύντρια προκηρύξεων του
Α.Σ.Ε.Π., με βασικό αντικείμενο τον κίνδυνο αποκλεισμού
πολύ μεγάλου αριθμού συναδέλφων από τους πίνακες του
Α.Σ.Ε.Π. για τις προσλήψεις στη Γενική Αγωγή εξ αιτίας δυσλειτουργιών του συστήματος και ασαφειών σε σχέση με
την έκδοση και πληρωμή του παραβόλου που απαιτείται για
την υποβολή της αίτησης ένταξης στους πίνακες.

Από την πλευρά της διοίκησης του Α.Σ.Ε.Π. :
Εκφράστηκε η κατανόηση για τα παραπάνω, τονίστηκε
όμως η αυτονόητη υποχρέωση της Αρχής να σέβεται
την ισχύουσα νομοθεσία και την αρχή της ισονομίας.

•

Μας ενημέρωσαν ότι η προθεσμία για την υποβολή των
ενστάσεων, για δασκάλους και νηπιαγωγούς, λήγει
στις 17 Ιουλίου κι ότι για όλες τις περιπτώσεις που έθεσε
το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι, πλέον, απαραίτητη η υποβολή
ενστάσεων με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
εξέτασή τους θα γίνει με ενιαίο τρόπο και, πιθανότατα,
θα ολοκληρωθεί λίγο πριν το τέλος του 2020 οπότε και
θα ανακοινωθούν και οι οριστικοί πίνακες.

•

Σε σχετική ερώτηση μας δόθηκε η απάντηση ότι η δικαίωση συναδέλφων, με βάση, φυσικά, τη θέση που θα
καταλάβουν στους οριστικούς πίνακες θα έχει επίπτωση στις προσλήψεις αναπληρωτών που θα έχουν γίνει
με βάση τους προσωρινούς πίνακες, σύμφωνα με τα
όσα ορίζονται από τον Ν.4589/19.
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ΔΟΕ

•

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Τηλεδιάσκεψη
του Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. με τη
διοίκηση του
Α.Σ.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

•

•

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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•
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ΔΟΕ

ντική προσπάθεια να πραγματοποιηθεί
Λάθη που οφείλονται στη διοίκηση ήδη
αντιμετωπίστηκαν
(ανακοινοποίηση
με τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα και
προσωρινών πινάκων) και θα αντιμεδυνατότητα παρακολούθησης.
τωπιστούν μέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα συνεχίσει να βρίσκεται
Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται σχετικά σε επικοινωνία με τη διοίκηση του Α.Σ.Ε.Π.
με απόλυση από ιδιωτικά σχολεία δεν ώστε να παρεμβαίνει όπου κριθεί αναγκαίο
έχουν καμία ισχύ εάν η απόλυση δεν εί- και θα ενημερώνει για όλα τα ζητήματα που
ναι αποτέλεσμα καταγγελίας σύμβασης. θα προκύπτουν. Ταυτόχρονα αναμένουμε
Σχετικά με την προκήρυξη 3ΕΑ, μας και τη συνάντηση που έχει ζητήσει το ΔΣ
ενημέρωσαν ότι οι αιτήσεις θεραπείας της Δ.Ο.Ε., για να τεθούν όλα τα ζητήματα
που έχουν υποβληθεί θα εξεταστούν των προκηρύξεων, με την πολιτική ηγεσία
ως τις 20/7 ημερομηνία κατά την οποία του Υπουργείου παιδείας.
πρόκειται να πραγματοποιηθεί, μετά από
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
έγγραφο αίτημα του Υπουργείου ΠαιδείΟ Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
ας, και η κλήρωση για τις περιπτώσεις
ισοβαθμίας για την οποία γίνεται σημα- Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Αρ. Πρωτ. 778

Αθήνα 14/7/2020
Προς
1. την Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα
2. τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Σ

Αποκαλύπτοντας τις επικοινωνιακές προθέσεις της, απηύθυνε πρόσκληση προς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. το βράδυ της Παρασκευής 10/7/2020 και ώρα 10:54μ.μ. (με τη γραμματεία
της Δ.Ο.Ε. φυσικά κλειστή λόγω πενθημέρου εργασίας των
υπαλλήλων, της οποία το Υπουργείο φαίνεται να αγνοεί την
ύπαρξη) για συζήτηση του ζητήματος της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης τη Δευτέρα 13/7/2020 με τον όρο μάλιστα της
συμμετοχής 3 μόνο μελών του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.. Ανάλογα
έπραξε και προς τα Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. και της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταδικάζοντας τις απαράδεκτες πρακτικές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας που φανερώνουν περιφρόνηση προς το θεσμικό διάλογο, αποφάσι-

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΔΟΕ

Θυμίζουμε ότι το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αμέσως μετά την ψήφιση
της τροπολογίας και την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης
για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ζήτησε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τη χορήγηση αντιγράφου της Εκτίμησης Αντικτύπου (προϋπόθεση για την ύπαρξη της τροπολογίας), στη σύνταξη της οποίας θα έπρεπε,
σύμφωνα με τα ισχύοντα, να έχει κληθεί να συμμετέχει από
το Υπουργείο Παιδείας. Το αίτημα της Δ.Ο.Ε. με ημερομηνία
18/5/2020 έμεινε για ένα μήνα αναπάντητο από το Υπουργείο Παιδείας, με αποτέλεσμα η Δ.Ο.Ε. να αναγκαστεί να
καταφύγει στο μέτρο της έκδοσης εισαγγελικής παραγγελίας στις 19/6/2020. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα μια επεξεργασμένη εκδοχή
της εκτίμησης από την οποία απουσιάζει πλήθος σελίδων
και ιδιαίτερα αυτές, που αφορούν στα μέτρα, που έχει λάβει
το Υπουργείο για την ασφάλεια των δεδομένων μαθητών
και εκπαιδευτικών.

[ 1172 ]

ε μια σειρά κινήσεων τακτικής και επικοινωνιακών
τεχνασμάτων έχει αποδοθεί τα τελευταία 24ωρα η
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με
το θέμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της ζωντανής
αναμετάδοσης των μαθημάτων μέσα από τη σχολική τάξη.
Γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της εξέτασης
της προσφυγής της Δ.Ο.Ε. από την Ολομέλεια της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Συνάντηση
φορέων στο
Υ.ΠΑΙ.Θ.
Τακτικισμοί
και κινήσεις
δημιουργίας
εντυπώσεων
από την
πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου
Παιδείας για το
ζήτημα της εξ
αποστάσεως
εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

σε πιστό στην αρχή που διέπει τη λειτουργία
του για διάλογο και κατάθεση των απόψεων
της Ομοσπονδίας με κάθε τρόπο, τη συμμετοχή του στη συνάντηση ώστε να εκφράσει
για μια ακόμη φορά την κάθετη αντίθεσή
του στη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων μέσα από τη σχολική αίθουσα, να
μεταφέρει την ηχηρή απάντηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
οι οποίοι αρνήθηκαν στο σύνολό τους να
ανοίξουν τις κάμερες μέσα στις σχολικές
τάξεις και να απαιτήσει από την πολιτική
ηγεσία την απόσυρση των απαράδεκτων
ρυθμίσεων και τη δέσμευσή της ότι δεν θα
αποπειραθεί (με την επίκληση των όποιων
έκτακτων συνθηκών) να χρησιμοποιήσει το
επικουρικό, παιδαγωγικά, μέσο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως μηχανισμό περιστολής των προσλήψεων εκπαιδευτικών.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

[ 1172 ]

Η συνάντηση, όμως, στο Υπουργείο Παιδείας δεν ήταν τίποτε περισσότερο από ένα
επικοινωνιακό τέχνασμα δίχως περιεχόμενο
με στόχο τη βελτίωση της εικόνας της ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Δεν τέθηκε, από το Υπουργείο Παιδείας το οποίο είχε την ευθύνη της
πρόσκλησης, συγκεκριμένη ατζέντα και
δεν υπήρξε καμία απολύτως εισήγηση εκ
μέρους της πολιτικής ηγεσίας ενώ οι ανομοιογενείς ως προς το εύρος της θεσμικής
τους εκπροσώπησης φορείς (Δ.Ο.Ε., Νομικοί
σύμβουλοι Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., Α.Σ.Γ.Μ.Ε., Εκπρόσω-
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ποι Συλλόγων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων,
εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων Προτύπων
Σχολείων, Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων, εκπρόσωποι
ιδιωτικών παιδικών σταθμών και ιδιωτικών
νηπιαγωγείων, εκπρόσωποι Π.Ε.ΚΑ.Π., εκπρόσωπος Συλλόγου Λογοθεραπευτών κ.α.
συνολικά περίπου 35 άτομα!), είχαν τη δυνατότητα να τοποθετούνται κατά βούληση
αφού δεν υπήρχε μια σωστά οργανωμένη
κεντρική συζήτηση. Όλα για το θεαθήναι.
Είναι σαφές ότι όλες αυτές οι σπασμωδικές
κινήσεις είναι ενταγμένες σε μια επικοινωνιακού χαρακτήρα στρατηγική, δίχως ουσιαστικό περιεχόμενο και ουσία, ενώ παράλληλα αποτελούν μια αποτυχημένη απόπειρα
«απάντησης» στην παντελή απουσία θεσμικού διαλόγου με τις οργανώσεις που εκ
του ρόλου τους ως εκπροσώπων των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όφειλε προ πολλού να έχει πραγματοποιήσει, πριν την έκδοση της εκτίμησης
αντικτύπου και σε κάθε περίπτωση, αφού
είχε χορηγήσει το σύνολο της μελέτης στους
ενδιαφερόμενους, η πολιτική ηγεσία του Υ.
ΠΑΙ.Θ.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Ψήφισμα για
την αναγνώριση
της Γενοκτονίας
του ποντιακού
Ελληνισμού

Αρ. Πρωτ. 794

Αθήνα 17/7/2020
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Έ

πειτα από την κατάθεση του επισυναπτόμενου
ψηφίσματος από αντιπροσώπους στην 88η Γενική
Συνέλευση του Κλάδου, το οποίο λόγω έλλειψης
χρόνου δεν συζητήθηκε, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με απόφασή του
το υιοθετεί και το ανακοινώνει.

αποφασίζει Ομόφωνα ή Κατά πλειοψηφία
•

•

Καταδικάζει τη γενοκτονική συμπεριφορά των δυνάμεων του μίσους και της αλλοφροσύνης, που οδήγησαν στον αφανισμό των χριστιανικών πληθυσμών της
Ανατολής (Πόντος, Μικρά Ασία, Ανατο- •
λική Θράκη, Κιλικία) από τις προαιώνιες
πατρίδες τους (Αρμενίων, Ελλήνων, Ασσυρίων) στις πρώτες δεκαετίες του 20ου
αιώνα.
Ζητά από την Κυβέρνηση της Τουρκίας
να αναγνωρίσει τις Γενοκτονίες, που δι-

Θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί φορείς οφείλουν να διδάσκουν στις νεότερες γενιές
τα αποτρόπαια εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος της ανθρωπότητας
για να καλλιεργούν την ιστορική μνήμη, ώστε αυτά να αποτελούν παραδείγματα προς αποφυγή στο μέλλον και πως
τα Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
δεν παραγράφονται
Εξουσιοδοτεί το νέο Δ.Σ. της ΔΟΕ να
προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την ενημέρωση της παγκόσμιας κοινής γνώμης και την ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικών με την
αναγνώριση των Γενοκτονιών.
Για τη Γ.Σ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Καλεί τις Εθνικές και τις Διεθνείς Ομοσπονδίες Εκπαιδευτικών να συμβάλουν
στην αναγνώριση των Γενοκτονιών
από τις Κυβερνήσεις των χωρών τους,
τη διεθνή κοινότητα και τους Διεθνείς
Οργανισμούς.
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ΔΟΕ

Αφού έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα
νεότερων ιστορικών ερευνών, την απόφαση
της Βουλής των Ελλήνων του 1994 για την
καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού ( Ν.2193/94), την ποινικοποίηση της •
άρνησης των αναγνωρισμένων από την Ελληνική Βουλή Γενοκτονιών (Ν. 4285/2014),
τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη
συμβολική ημέρα της 19ης Μαΐου 1919, τις
αποφάσεις πολλών Κυβερνήσεων ανά την
Οικουμένη, με τις οποίες αναγνωρίζονται οι •
Γενοκτονίες των Χριστιανικών πληθυσμών
της Ανατολής

απράχθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα
στην Οθωμανική αυτοκρατορία, την
ηθική δικαίωση για τον απάνθρωπο θάνατο των δασκάλων, των μανάδων και
πατεράδων, των αδελφών μας οι ψυχές
των οποίων ζητούν δικαίωση από την
παγκόσμια κοινότητα!

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Η 88η Γ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας
Ελλάδας

[ 1172 ]

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

[ 1172 ]
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
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Αρ. Πρωτ. 801

Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

[ 1172 ]

Π
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ΔΟΕ

ροκλητική και προσβλητική είναι η απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία
σε τζαμί στηριζόμενος στην, από τον ίδιο εκπορευόμενη, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας της Τουρκίας με την οποία κατήργησε την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου του 1934 υπό τον Μουσταφά Κεμάλ που μετέτρεπε την Αγία Σοφία σε μουσείο.
Η Αγία Σοφία, ένα από τα σπουδαιότερα αρχιτεκτονικά έργα
της ανθρώπινης ιστορίας, διαχρονικό σύμβολο της χριστιανοσύνης, της ορθοδοξίας και του ελληνισμού, αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO
από το 1985, προστατεύεται από τις συμβάσεις του Ο.Η.Ε. και
της UNESCO που έχουν συνυπογράψει πάνω από 197 χώρες
και ανήκει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και όχι μόνο στην
Τουρκία. Η μετατροπή της σε τζαμί αποτελεί προσβολή για
όλον τον πολιτισμένο κόσμο και όχι μόνο για την Ελλάδα,
αφού η καλλιτεχνική μεγαλοπρέπεια, η αρχιτεκτονική λαμπρότητα και το θρησκευτικό συναίσθημα που απορρέει από
την Αγία Σοφία, συνιστούν σημείο συνάντησης διαφορετικών λαών, πολιτισμών και θρησκευτικών πεποιθήσεων.
Η συγκλονιστική δήλωση του νομπελίστα Τούρκου διανοούμενου Ορχάν Παμούκ «η κίνηση της Άγκυρας μας αφαίρεσε την
υπερηφάνεια που είχαμε (οι Τούρκοι) να είμαστε μέρος ενός κοσμικού μουσουλμανικού κράτους», καταδεικνύει τη μικρότητα
του τουρκικού καθεστώτος το οποίο με εντελώς αδιανόητο και
αυθαίρετο τρόπο, περιφρονώντας τις αρχές της δημοκρατίας,
του πολιτισμού, της ελευθερίας και του σεβασμού της ετερότητας των ανθρώπινων δικαιωμάτων του δυτικού πολιτισμού,
αμφισβητεί ευθέως την ιστορία του μνημείου και τους υψηλούς
συμβολισμούς που φέρει από την αρχή της δημιουργίας του.
Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καταδικάζουμε απερίφραστα την πράξη αυτή διατρανώνοντας την
αντίθεσή μας σε ό,τι προσβάλλει ιστορικά σύμβολα του
χριστιανισμού, του ελληνισμού και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί την ελληνική Κυβέρνηση να κινηθεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα για την ανάδειξη του
ζητήματος σε παγκόσμιο επίπεδο και την αμφισβήτηση της
νομιμότητας της μονομερούς αυτής απόφασης στα αρμόδια
παγκόσμια όργανα. Οι λόγοι συμπάθειας και συμπαράστασης δεν αρκούν. Η ενέργεια της Τουρκίας θα πρέπει, ξεκάθαρα, να καταδικαστεί και να επιβληθούν οι αρμόζουσες
κυρώσεις ώστε να ανακληθεί.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Αγία Σοφία.
Πρόκληση και
προσβολή η
απόφαση της
μετατροπής
του παγκόσμιου
μνημείου σε
τζαμί

Αθήνα 20/7/2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Αναβολή
πραγματοποίησης
της 89ης Γενικής
Συνέλευσης
της Δ.Ο.Ε.

Αρ. Πρωτ. 811

Αθήνα 7/8/2020
Προς
Tους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συνάδελφοι,

O

λο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έπειτα από
την άρση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού Covid-19, το Δ.Σ.
της Δ.Ο.Ε. με συμφωνία επί της αρχής προσπάθησε να κάνει
δυνατή την πραγματοποίηση της 89ης Γενικής Συνέλευσης
της Δ.Ο.Ε. με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως
στα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

[ 1172 ]

Σ’ αυτήν την προσπάθεια ένα ακόμα σημαντικό σημείο
προβληματισμού και εκτεταμένης συζήτησης, χωρίς να γίνεται σαφής από τις τοποθετήσεις η ύπαρξη ομοθυμίας στο
Δ.Σ., αποτέλεσε και το αυξημένο κόστος που προκαλούσε
η πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και το ρίσκο
να χαθούν σημαντικά ποσά σε ενδεχόμενη απαγόρευσή
της, μέσα στον Αύγουστο, από την Κυβέρνηση. Η αύξηση
του κόστους προκύπτει από την τήρηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων που απαιτούν την εξεύρεση άλλου χώρου,
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

μεία της χώρας γεγονός που μπορεί
την ανάπτυξη λογισμικού ταυτοποίησης
να επιφέρει κινδύνους για τη Δημόσια
των αντιπροσώπων με ανέπαφο τρόπο, την
Υγεία λόγω των διαφορετικών επιδημιεξασφάλιση της δυνατότητας διαδικτυακής
ολογικών προφίλ κάθε περιοχής.
παρακολούθησης των εργασιών της Γ.Σ. και
συμμετοχής σ’ αυτές, από τους αντιπροσώ- • Να εξετασθεί η δυνατότητα σύγκλησης
πους που για υγειονομικούς λόγους δεν θα
Γενικής Συνέλευσης με τη χρήση του διμπορούσαν να είναι παρόντες στις εργασίες
αδικτύου.
κλπ.
Η ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για
Επίσης, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δεν μπορούσε να μη πραγματοποίηση, σε κάθε περίπτωση,
μη λάβει υπόψη και το απαντητικό έγγρα- διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης του κλάφο στο ερώτημα που τέθηκε, στις 2-8-2020, δου σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρθηκαν
προς το Υπουργείο Υγείας, την Επιτροπή των παραπάνω, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη
Λοιμοξιολόγων και τον Ε.Ο.Δ.Υ. σε σχέση με και ριψοκίνδυνη την πραγματοποίηση της
τη δυνατότητα πραγματοποίησης της Γ.Σ. με 89ης Γ.Σ. στο χρονικό πλαίσιο που είχε τεθεί.
βάση τις εξελίξεις και το οποίο τόνιζε ότι:
Με βάση τα παραπάνω, η πραγματοποίη• Θα πρέπει να αποφεύγεται η παρουσία ση της 89ης Γ.Σ. αναβάλλεται μέχρις ότου
τόσο μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων υπάρξουν οι συνθήκες που θα ευνοούν την
που έχει ως συνέπεια κίνδυνο έντονου πραγματοποίησή της.
συγχρωτισμού και μη ικανοποίηση των
ελάχιστων υποδείξεων για τήρηση απο- Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα συνεδριάσει ώστε να
στάσεων.
πάρει αποφάσεις για την αγωνιστική απά• Για την πραγματοποίηση της Γενικής ντηση του κλάδου στην αντιεκπαιδευτική
Συνέλευσης θα υπάρξει μετακίνηση πολιτική της κυβέρνησης της Ν.Δ. με αιχμή
πολλών ατόμων από διαφορετικά ση- την αποτροπή της εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων με αξιοποίηση και του όπλου της απεργίας-αποχής,
το αντιδραστικό πλαίσιο της οποίας αναμένεται να επιχειρηθεί να εφαρμοστεί τον Σεπτέμβριο.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Τηλεδιάσκεψη
του Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. με την
Υφυπουργό
Παιδείας και τη
Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Αρ. Πρωτ. 812

Αθήνα 8/8/2020
Προς
Tους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Π

ραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7-8-2020, τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την Υφυπουργό Παιδείας και τη Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. έπειτα από επανειλημμένα
αιτήματα του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για συνάντηση.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθεσε όλα τα ζητήματα που απασχολούν
τον κλάδο (οι πίνακες προσλήψεων και διορισμών του Α.
Σ.Ε.Π. με πολλά ανοιχτά προς συζήτηση ζητήματα, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης μόνιμων διορισμών στη
Γενική Αγωγή, οι πιστώσεις που έχουν εξασφαλιστεί για
προσλήψεις αναπληρωτών με τη νέα σχολική χρονιά, η
εφαρμογή του αντιεκπαιδευτικού Ν.4692/2020, ο δημόσιος
λόγος σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβριο ανάλογα με τις εξελίξεις σχετικά με τον Covid-19 και η
απαίτηση άμεσης απόσυρσης της απαράδεκτης εγκυκλίου
για ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών μέχρι τις 14
Αυγούστου που παραβιάζει την εκπαιδευτική νομοθεσία και
τα κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα κλπ.).
Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, οι απαντήσεις κάλυψαν
ένα πολύ μικρό μόνο μέρος των θεμάτων που τέθηκαν, ενώ
οι απαντήσεις για τα περισσότερα θέματα μετατέθηκαν για
μια …επόμενη συνάντηση. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., που, σταθερά,
επιζητεί έναν ουσιαστικό θεσμικό διάλογο ο οποίος δεν συμβαίνει, περιμένει από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. τον
άμεσο ορισμό της επόμενης, δια ζώσης, συνάντησης αφού
οι εξελίξεις απαιτούν έγκαιρη και ουσιαστική συζήτηση.
Οι απαντήσεις που δόθηκαν από την πλευρά της ηγεσίας
του Υ.ΠΑΙ.Θ. ήταν οι παρακάτω:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Καμία λύση δεν είναι δυνατό να δοθεί στο θέμα με τα
παράβολα που έχουν πληρωθεί, αλλά υπάρχουν ποικίλα προβλήματα με την καταχώρησή τους, πριν την
εξέταση των ενστάσεων από το Α.Σ.Ε.Π., παρά τις πιέσεις που ασκεί το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Έγινε για μια ακόμη
φορά σαφές ότι για τους συναδέλφους που δεν φαίνονται να έχουν καταβάλει το ποσό των 3 ευρώ δεν διαφαίνεται πολιτική λύση (που είναι απαραίτητη). Το Δ.Σ.
της Δ.Ο.Ε. δεν σταματά τις θεσμικές παρεμβάσεις του
για το ζήτημα ζητώντας άμεσα συνάντηση και από τον
Υπουργό Εσωτερικών.

•

•

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι σαφές ότι, πέρα
από τις όποιες απαντήσεις δόθηκαν σε επίπεδο υλοποίησης του άμεσου χρονοδιαγράμματος του Υ.ΠΑΙ.Θ. εκκρεμεί σειρά απαντήσεων και ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου ιδιαίτερα για ζητήματα που σχετίζονται με την
εφαρμογή του Ν. 4692/2020 (εισηγήσεις
Ι.Ε.Π. για πιλοτικό πρόγραμμα Αγγλικών
στο Νηπιαγωγείο, κανονισμός λειτουργίας
σχολείων, εργαστήρια δεξιοτήτων…), με κορυφαίο αυτό της επικείμενης έκδοσης των
Υπουργικών Αποφάσεων για την εφαρμογή
της αυτοαξιαλόγησης, την οποία ο κλάδος,
έχοντας ως θέση την απόφαση της 88ης Γ.Σ.
Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών σε της Δ.Ο.Ε., έχει απορρίψει και πρόκειται να
σχολεία θα γίνουν με βάση τη σειρά αντιπαλέψει σθεναρά.
εγγραφής στους πίνακες και όχι με κοι- Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επιδιώκει ουσιαστικό θενωνικά κριτήρια, αφού το νομοθετικό σμικό διάλογο, απαιτώντας από την πολιτιπλαίσιο αλλάζει με την εφαρμογή του κή ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να τοποθετηθεί ξεΝ.4589/19. Όπως δήλωσε η Γ.Γ. θα βγει κάθαρα για όλα τα ζητήματα δίχως να τα
και διευκρινιστική εγκύκλιος.
μεταθέτει συνεχώς και να αποδείξει έμπραΟι 5.250 διορισμοί της Γενικής Αγωγής,
θα γίνουν μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων και αφού εγγραφούν στον
προϋπολογισμό (με βάση τις προβλέψεις) του 2021. Δεν δόθηκε απάντηση
στο ερώτημά μας περί του ποσοστού θέσεων που θα αποδοθεί στην Α/θμια Εκπαίδευση, που για τη Δ.Ο.Ε. δεν μπορεί
να είναι με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάτω από το 80%.
Δε δόθηκε σαφής απάντηση σχετικά με
τις άδειες ανατροφής των αναπληρωτών και για το αν άδειες που άρχισαν
το 2019-2020 θα συνεχιστούν μέχρι την

κτα (κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει)
ότι επιθυμεί θεσμικό διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα για επίλυση όλων των
προβλημάτων και παρέχει την απαιτούμενη
στήριξη, που οφείλει να παρέχει, στο δημόσιο σχολείο.
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Σε σχέση με τα πολύ σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με το άνοιγμα των
σχολείων, θα συζητηθούν, σε άλλη
συνάντηση, το τελευταίο 10ημερο του
Αυγούστου με βάση την κατάσταση
που θα επικρατεί στην εξάπλωση του
Covid-19 και τις σχετικές εισηγήσεις της
επιτροπής λοιμωξιολόγων.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

•

Οι δηλώσεις των περιοχών αναμένεται
να γίνουν μετά την οριστικοποίηση των
κενών, στις 20 με 21 Αυγούστου ενώ οι
πρώτες προσλήψεις στο διάστημα 23 με
25 Αυγούστου. Όπως μας δήλωσε η Υφυπουργός, ο στόχος του Υπουργείου είναι
οι αναπληρωτές να τοποθετηθούν στις
σχολικές μονάδες, όπου και θα κάνουν
ανάληψη υπηρεσίας (αντί να κάνουν
στις Δ/νσεις Εκπ/σης όπως γινόταν ως
τώρα), μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη λειτουργίας των σχολείων. Εκκρεμεί
φυσικά το να μας διευκρινιστούν όλα
τα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν
από την επιλογή αυτή και η τήρηση του
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

εξάντλησή τους το 2020-2021. Ειπώθηκε ότι είναι ένα θέμα που εξετάζεται από
το Υπουργείο και πρόκειται να εκδοθεί
διευκρινιστική εγκύκλιος.
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Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

ΔΟΕ

•

Οι πιστώσεις για προσλήψεις αναπληρωτών που θα διατεθούν για το σχ. έτος
2020-2021 θα κινούνται στα ίδια επίπεδα με το περσινά, με μια μικρή προσαύξηση που αναμένεται να προκύψει λόγω •
της εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Στόχος είναι, όπως αναφέρθηκε, η έγκαιρη κάλυψη των αναγκών σε ποσοστό πάνω από
70 % από την πρώτη φάση.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

•

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Πρόσληψη
αναπληρωτών
σε παράλληλη
στήριξη, Τ.Υ. και
Ζ.Ε.Π.

Αρ. Πρωτ. 815

Αθήνα 13/8/2020
Προς
Tους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Έ

πειτα από τη μεγάλη αναστάτωση που δημιουργήθηκε στους συναδέλφους μας αναπληρωτές, πολλοί από
τους οποίους μας ανέφεραν ότι σε επικοινωνία τους
με το Υ.ΠΑΙ.Θ. τους ανακοινώθηκε ότι στην πρώτη φάση
προσλήψεων αναπληρωτών δεν θα πραγματοποιηθούν
προσλήψεις σε παράλληλη στήριξη και Ζ.Ε.Π. αλλά και την
ενημέρωση που είχαμε από αιρετούς των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που μας ανέφεραν πως το Υπουργείο
Παιδείας δεν έχει ζητήσει ακόμα να σταλούν τα κενά σε παράλληλη στήριξη και Τμήματα Υποδοχής, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
επικοινώνησε με τη Γενική Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Η κυρία Γκίκα μας διαβεβαίωσε ότι ο προγραμματισμός του
Υ.ΠΑΙ.Θ., με βάση και τις διαβεβαιώσεις της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, είναι οι προσλήψεις Εξειδικευμένου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Παράλληλη στήριξη, Τ.Υ. και Ζ.Ε.Π.)
να ξεκινήσουν από την πρώτη φάση των προσλήψεων των
αναπληρωτών (παρά τα προβλήματα που υπήρχαν εξαιτίας
βλαβών στο σύστημα του Υ.ΠΑΙ.Θ. και προκάλεσαν καθυστερήσεις...).
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα
το οποίο αφορά χιλιάδες συναδέλφους μας απαιτείται σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ιδιαίτερα από την πλευρά του
Υπουργείου Παιδείας.
Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί την κάλυψη
όλων των κενών σε όλες τις δομές σε μία φάση ώστε να
μην δημιουργηθούν αδικίες και συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των συναδέλφων μας από άστοχους χειρισμούς
των υπευθύνων.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος
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Αρ. Πρωτ. 817

Αθήνα 23/8/2020
Προς
Tους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ταυτόχρονα, ο πολυδιαφημιζόμενος «καλός» και «έγκαιρος» προγραμματισμός της νέας σχολικής χρονιάς από το
Υπουργείο Παιδείας αποδείχτηκε φούσκα αφού πέρα από τη
υλοποίηση του νόμου Γαβρόγλου, που καταδικάστηκε από
την πλειοψηφία του κλάδου, προστέθηκε και ο εμπαιγμός
χιλιάδων αναπληρωτών (το σίριαλ με το αν στην Α΄ φάση
θα υπάρχει Παράλληλη και ΖΕΠ, τι θα γίνει με τους χιλιάδες
αποκλεισμένους λόγω παραβόλου και λαθών στο σύστημα,
τι θα γίνει με τις προσλήψεις σε ειδικότητες και δομές αλλά
και τα χιλιάδες κενά που θα μείνουν ακάλυπτα).
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε, απέναντι στην ανάλγητη κυβερνητική
πολιτική, καλεί όλους τους συναδέλφους να δώσουν μαζι-

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΔΟΕ

Η δήλωση του Υπ. Εσωτερικών ότι με την έναρξη του διδακτικού έτους θα δοθούν μάσκες σε κάθε εκπαιδευτικό και
μαθητή (και αυτό μετά την επίμονη παρέμβαση της Δ.Ο.Ε.
και τη γενικότερη αντίδραση) δεν απαλλάσσει συνολικά την
κυβέρνηση από τις τεράστιες ευθύνες σε έλλειψη προσωπικού, χώρων, χρηματοδότησης, απαραίτητου υγειονομικού
υλικού, κ.α. Επιπλέον, τραγική είναι η επιμονή της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας, να υπεραμύνονται των
επιλογών τους και να μη μειώνουν τον αριθμό παιδιών ανά
τμήμα αλλά να τον αυξάνουν(!). Γι’ αυτό και συνεχίζουν να
αναμασούν την ατομική ευθύνη εκπαιδευτικών – μαθητών
– γονιών, για να μπορούν να κρύβουν τις δικές τους.
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Λ

ίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η κυβέρνηση της Ν.Δ. και το Υπουργείο Παιδείας εξακολουθούν να κωφεύουν στα δίκαια αιτήματα τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονιών σχετικά
με το άνοιγμα και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Αναλώνονται σε επικοινωνιακές, αντιφατικές σε ορισμένες
περιπτώσεις, δηλώσεις αντί να πάρουν ουσιαστικά μέτρα
ώστε τα σχολεία να ανοίξουν και να λειτουργήσουν με τη
μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Ο χρόνος που κερδήθηκε όλο
το προηγούμενο διάστημα της πανδημίας, με μεγάλες θυσίες από τους εργαζόμενους, δυστυχώς, δεν αξιοποιήθηκε
για να σχεδιαστεί με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις
η νέα σχολική χρονιά. Οι συγκεκριμένες προτάσεις των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών πετάχθηκαν «στον κάλαθο των
αχρήστων».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Εδώ και τώρα
μέτρα για την
ασφάλεια
και υγιεινή
στα σχολεία.
Μείωση του
αριθμού
μαθητών
– μαζικοί
διορισμοί
εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

κή, μαχητική απάντηση με τη συμμετοχή
στις κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται.
•

•

Τη Δευτέρα 24/8 στις 10:30 στο Υπ. Εσωτερικών (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 15) •
για τα προβλήματα με τους πίνακες του
Α.Σ.Ε.Π. και ό,τι αυτό συνεπάγεται.
•
Την Τρίτη 25/8 στις 11:00 στα Προπύλαια
με πορεία προς τη Βουλή, όπου η κυβέρνηση θα συζητά στην Επιτροπή Μορφωτι- •
κών Υποθέσεων το άνοιγμα των σχολικών
μονάδων. Απαιτούμε από την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου, που θα βρίσκεται
στη Βουλή εκείνη την ημέρα, συνάντηση
ώστε να δώσει απαντήσεις. Την ίδια μέρα
•
καλούμε τους Σ.Ε.Π.Ε. να προχωρήσουν
σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις και στην
υπόλοιπη Ελλάδα, σε Δ/σεις Εκπαίδευσης,
Περιφέρειες και Δήμους.

Διεκδικούμε:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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•
Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα
με ανώτατο όριο τους 15 μαθητές. Μαζικούς – μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτι•
κών. Κατάργηση του νόμου Γαβρόγλου
(ν.4589/19) . Κατάργηση του νόμου Κεραμέως (ν.4692/20).

•

Εύρεση χώρων για να λειτουργήσουν
ως σχολικές αίθουσες.

•

Αυξημένες προσλήψεις αναπληρωτών
για την κάλυψη όλων των απαραίτη-

των εκπαιδευτικών αναγκών σε όλες
τις ειδικότητες και όλες τις δομές σε μια
φάση.
Κανένας συνάδελφος απολυμένος, κανένας εκτός πινάκων.
Ίσα δικαιώματα μονίμων και αναπληρωτών. Πλήρη 9μηνη άδεια ανατροφής
σε νεοδιόριστους και αναπληρωτές.
Αυξημένη χρηματοδότηση για κάλυψη
όλων των αναγκαίων μέσων προστασίας και καθαριότητας από το κράτος
(δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας πχ
μάσκες, αντισηπτικά κλπ)
Διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε όλους τους συναδέλφους
αλλά και στους μαθητές, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση σε περίπτωση που
χρειαστεί, και να ελέγχεται η διάδοση
του ιού.
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες λόγω covid-19.
Κατάργηση κάθε νομοθετικής διάταξης
(τροπολογία, Π.Ν.Π., κλπ) που επιτρέπει
κάμερες στα σχολεία και on – line μετάδοση των μαθημάτων.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Αρ. Πρωτ. 841

Αθήνα 28/8/2020
1. Την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως
2. Την Υφυπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη
3. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ε εγκύκλιο που εξέδωσε στις 21 Αυγούστου 2020
η Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας (α.π. 108357/Ε3), με
θέμα: «Χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστο/η εκπαιδευτικό και μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.», επιχειρεί
απροκάλυπτα να πλήξει το δικαίωμα της άδειας ανατροφής
των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών.
Σύμφωνα με την απαράδεκτη αυτή εγκύκλιο, ανάμεσα σε
άλλα, δεν δικαιούνται μείωσης ωραρίου ή άδειας ανατροφής όσοι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί έχουν παιδιά που συμπλήρωσαν το 2ο έτος ηλικίας ενώ, ταυτόχρονα, περικόπτονται οι άδειες ανατροφής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν τέκνα ηλικίας 2 – 4 ετών.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου του στις 25/8/2020 κατέδειξε ότι «η επιχειρούμενη
δια της υπ’ αρ. 10857/Ε3/21-8-2020 εγκυκλίου της Γενικής
Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. ερμηνεία αναφορικά με την άδεια ανατροφής τέκνου, που δικαιούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί δεν βρίσκει έρεισμα
στον νόμο».
Αυτή η, κατά παράβαση νόμου, αντιμετώπιση των συναδέλφων που για, σχεδόν, είκοσι χρόνια, εργαζόμενοι ως
αναπληρωτές, στηρίζουν τη δημόσια εκπαίδευση με μειωμένα δικαιώματα, είναι το αρνητικό δείγμα σεβασμού της
πολιτείας απέναντί τους.
Όταν όλοι, υπό την όποια θεσμική ιδιότητα, διακηρύσσουν
το θεμελιώδες της προστασίας της μητρότητας, είναι τραγικό να περικόπτονται δικαιώματα που αφορούν στην ανατροφή τέκνων.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί από την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να προχωρήσει
άμεσα στην ανάκληση της συγκεκριμένης εγκυκλίου παρέχοντας σε όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ακέραιο το δικαίωμα στην πλήρη 9μηνη άδεια ανατροφής και
υπολογισμό των (διδακτικών) ωρών μείωσης του ωραρίου
για διάστημα τεσσάρων ετών, που ισχύει για όλους τους
δημοσίους υπαλλήλους, και όχι δύο.
Σε κάθε περίπτωση ως Διδασκαλική Ομοσπονδία προχωράμε στη δικαστική προσβολή της εγκυκλίου, για την αποφυγή
οικονομικής επιβάρυνσης των ενδιαφερόμενων συναδέλφων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Να αποσυρθεί
τώρα η
εγκύκλιος
του Υ.ΠΑΙ.Θ.
για τις άδειες
ανατροφής

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Όλοι την
Πέμπτη 3
Σεπτεμβρίου,
ώρα 13:00,
στο Υπουργείο
Παιδείας
(Αθήνα) και
στο Υπουργείο
Μακεδονίας
– Θράκης
(Θεσσαλονίκη)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Εδώ και τώρα
μέτρα για την
ασφάλεια και
υγιεινή στα
σχολεία. Μείωση
του αριθμού
μαθητών ανά
τμήμα– μαζικοί
διορισμοί
εκπαιδευτικών.
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Αρ. Πρωτ. 860

Αθήνα 2/9/2020
Προς
Tους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Τ

ο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε, απέναντι στην απαράδεκτη ασκούμενη κυβερνητική πολιτική, σε συνέχεια των κινητοποιήσεων της προηγούμενης εβδομάδας, καλεί όλους
τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την
Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ώρα 13:00, στο Υπουργείο Παιδείας
στην Αθήνα, για τη Θεσσαλονίκη στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης καθώς και σε όλες τις κατά τόπους συγκεντρώσεις, προκειμένου να δώσουμε μια ακόμα μαζική και
μαχητική απάντηση σε όσα απαράδεκτα και επικίνδυνα
συμβαίνουν στην εκπαίδευση. Να απαιτήσουμε τα σχολεία
να ανοίξουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Να προστατέψουμε το αγαθό της
υγείας για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση, για
όλη την κοινωνία καθώς και να προασπίσουμε το αναφαίρετο δικαίωμα της μόρφωσης για όλα τα παιδιά.
Διεκδικούμε:
•

Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα με ανώτατο όριο
τους 15 μαθητές. Μαζικούς – μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Κατάργηση του νόμου Γαβρόγλου (ν.4589/19)
. Κατάργηση του νόμου Κεραμέως (ν.4692/20)

•

Εύρεση χώρων για να λειτουργήσουν ως σχολικές αίθουσες

•

Αυξημένες προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη
όλων των απαραίτητων εκπαιδευτικών αναγκών. Άμεση πραγματοποίηση της δεύτερης φάσης προσλήψεων
αναπληρωτών, για την κάλυψη όλων των κενών σε
όλες τις ειδικότητες και σε όλες τις δομές εκπαίδευσης.

•

Ίσα δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Πλήρη 9μηνη •
άδεια ανατροφής σε νεοδιόριστους και
αναπληρωτές. Άμεση ανάκληση της
σχετικής εγκυκλίου που επιχειρεί να
•
πλήξει το δικαίωμα αυτό.

•

•

Αυξημένη χρηματοδότηση για κάλυψη
όλων των αναγκαίων μέσων προστασίας και καθαριότητας από το κράτος
(δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας πχ
μάσκες, αντισηπτικά κλπ)
Διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε όλους τους συναδέλφους

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες λόγω covid-19
Κατάργηση κάθε νομοθετικής διάταξης
(τροπολογία, Π.Ν.Π., κλπ) που επιτρέπει
κάμερες στα σχολεία και on – line μετάδοση των μαθημάτων.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος
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Μείωση - αναδιάταξη της ύλης

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

•

αλλά και στους μαθητές, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση σε περίπτωση που
χρειαστεί, και να ελέγχεται η διάδοση
του ιού
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ΔΟΕ

Κανένας συνάδελφος απολυμένος, κανένας εκτός πινάκων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

•

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Τραγικά
ανεπαρκής,
ανεύθυνη και
επικίνδυνη η
πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου
Παιδείας
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Αρ. Πρωτ. 913

14

Αθήνα 11/9/2020
Προς
1.	Την Υπουργό Παιδείας
κ. Νίκη Κεραμέως
2.	Την Υφυπουργό Παιδείας
κ. Σοφία Ζαχαράκη
3.	Τη Γενική Γραμματέα
του Υπουργείου Παιδείας κ. Αναστασία Γκίκα
4. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Σεπτεμβρίου 2020. Τα σχολεία παντελώς ανέτοιμα
να υποδεχτούν τους μαθητές αφού ο αριθμός των
μαθητών ανά τμήμα σε πληθώρα περιπτώσεων
αγγίζει το 25, εκπαιδευτικοί καθαρίζουν τις τάξεις τους επειδή δεν επαρκεί το προσωπικό καθαριότητας, σχολικές μονάδες με κρούσματα covid 19 λειτουργούν σα να μη συμβαίνει
τίποτα, οι περιβόητες μάσκες και τα πολυδιαφημισμένα παγούρια δεν έχουν ακόμα παραληφθεί, καμία συζήτηση για
προληπτικούς ελέγχους σε μαθητές κι εκπαιδευτικούς δεν
έχει γίνει, εκατοντάδες κενά παραμένουν ακάλυπτα και τάξεις δεν έχουν εκπαιδευτικούς.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τραγικά ανεπαρκής ως και επικίνδυνη, αγνοώντας την εκπαιδευτική
πραγματικότητα και νομοθεσία (Π.Δ. 79, άρθρο 3, παρ. 6),
μεσημέρι Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, όταν τα σχολεία είναι ανοικτά από την 1η Σεπτεμβρίου, όλες οι σχολικές μονάδες έχουν ενημερώσει γονείς και μαθητές για το πρόγραμμα
της Δευτέρας 14/9, ημέρας αγιασμού, το οποίο έχει σχεδιαστεί με βάση τις ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων
(μεταφορές μαθητών με λεωφορεία, βάρδιες πρωί απόγευμα, αποφυγή συγχρωτισμού των μαθητών στον προαύλιο
χώρο, εφημερία εκπαιδευτικών, τρόπος διανομής βιβλίων
κλπ.) εξαπολύει μια εγκύκλιο ενάντια στο πνεύμα του Προεδρικού Διατάγματος αλλά και ενάντια στις οδηγίες που η
ίδια είχε αποστείλει στις 9/9, η οποία δημιουργεί τεράστια
αναστάτωση και σύγχυση σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει την ανεύθυνη πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και καλεί τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αυτονόητα θα βρίσκονται στις σχολικές
μονάδες από το πρωί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
να τηρήσουν τον προγραμματισμό που υπεύθυνα έχουν
σχεδιάσει και ανακοινώσει προς τη σχολική κοινότητα,
με σεβασμό στις ανάγκες των μαθητών τους, τις οποίες
το Υ.ΠΑΙ.Θ. αγνοεί επιδεικτικά.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Αρ. Πρωτ. 914

Οι συνάδελφοί μας (οι οποίοι με θρασύ τρόπο «δελεάζονται»
από κίνητρα προσαυξημένης μοριοδότησης) θα κληθούν
με ειδική πρόσκληση να καταθέσουν δηλώσεις προτίμησης προκειμένου να καλύψουν τα κενά που θα προκύψουν,
εξαιτίας του Covid-19, από απουσίες (άδειες κλπ.), δηλώνοντας ότι «δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για
σοβαρή λοίμωξη Covid-19». Παράλληλα, όποιος προσληφθεί ως προσωρινός αναπληρωτής «δεν είναι διαθέσιμος
πια για πρόσληψη» και άρα δεν δικαιούται να προσληφθεί
ως αναπληρωτής ορισμένου χρόνου, ακόμα κι αν έρθει η
σειρά του.
Η κυβέρνηση «απαντά» στο αίτημα της Δ.Ο.Ε. για διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και ίσα δικαιώματα μόνιμων
και αναπληρωτών, μετά από χρόνια αδιοριστίας κι ενώ οι
ανάγκες των σχολείων σε εκπαιδευτικούς είναι τεράστιες,
με τον αναπληρωτή μειωμένης «διάρκειας» και δικαιωμάτων.
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Με εμβόλιμη «άσχετη» ρύθμιση που περιλαμβάνεται
στο πολυνομοσχέδιο για την Υγεία και η οποία ψηφίζεται
τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, κυβέρνηση και
Υπουργείο Παιδείας επιχειρούν να εισάγουν νέες μορφές
εργασιακών σχέσεων στην εκπαίδευση με τον θεσμό του
προσωρινού αναπληρωτή περιορισμένης (3μηνης εν προκειμένω) «διάρκειας».

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Όχι στο νέο
πλήγμα κατά
των εργασιακών
σχέσεων των
αναπληρωτών

Ν

έα, καταστροφικά μονοπάτια ανοίγονται στην εκπαίδευση για τις εργασιακές σχέσεις των αναπληρωτών
εκπαιδευτικών, μετά το θεσμό των ωρομισθίων, των
αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου καθώς και τη γενικότερη ανισότητα στα δικαιώματα μεταξύ μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
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Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί να αποσυρθούν οι διατάξεις για
τις 3μηνες κι 6μηνες συμβάσεις εργασίας αναπληρωτών
εκπαιδευτικών και να πραγματοποιηθεί άμεσα Β΄ φάση
προσλήψεων αναπληρωτών για όλα τα κενά με πλήρες
ωράριο και εργασιακά δικαιώματα.
ΟΛΟΙ στη Βουλή
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

ΔΟΕ

Όχι στην 3μηνη
αναπλήρωση

Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Κάλεσμα σε
κινητοποίηση
στη Βουλή,
Δευτέρα 6.00
μ.μ.

Αθήνα 13/9/2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Συμμετοχή
στην απεργία
– αποχή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ..
Κανένας
εκπαιδευτικός
αξιολογούμενος
ή αξιολογητής

Αρ. Πρωτ. 935

Αθήνα 15/9/2020
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Η

Δ.Ο.Ε., όπως και όλες οι Ομοσπονδίες του Δημόσιου
Τομέα, συμμετέχει με απόφαση του Δ.Σ. στην απεργία – αποχή, που έχει προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από
τις 19/3/2019 και συνεχίζει να ισχύει μα βάση την απόφασή της στις 16/7/2010, από όλες τις διαδικασίες που
σχετίζονται με την αξιολόγηση στο δημόσιο (υπ’ αριθμ.
ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/15-07-2020 (ΑΔΑ: 9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
με θέμα: «Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού
του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους
2019- Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού».)
Το ζήτημα αφορά άμεσα και τους εκπαιδευτικούς οι
οποίοι προΐστανται ή είναι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες της διοίκησης της εκπαίδευσης (Κεντρική Υπηρεσία
Υπουργείου Παιδείας, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κλπ.).
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους παραπάνω εκπαιδευτικούς οι οποίοι καλούνται να λάβουν μέρος στη
διαδικασία της αξιολόγησης, να ακολουθήσουν τις
αποφάσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Δ.Ο.Ε. και να μην το
πράξουν. Κανένας εκπαιδευτικός σε ρόλο αξιολογητή,
κανένας να μην αποδεχτεί την αξιολόγησή του.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Είναι εξαιρετικής σημασίας για τον αγώνα του κλάδου ενάντια στην αξιολόγηση – χειραγώγηση, το να διαφυλαχθεί
η καθολική απεργία – αποχή στις Υπηρεσίες διοίκησης της
εκπαίδευσης.
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Καλούμε τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών να στηρίξουν
ενεργά τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς που καλούνται
να αξιολογηθούν καθώς και εκείνους που καλούνται να
αξιολογήσουν από θέση ευθύνης κλπ.) ώστε κανείς εκπαιδευτικός να μην αξιολογήσει και να μην αξιολογηθεί.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Αρ. Πρωτ. 934

Αθήνα 16/9/2020
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Τ

ο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. μπροστά στην επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται με την έναρξη της σχολικής
χρονιάς, τα τεράστια κενά και τις ελλείψεις, διοργανώνει και καλεί όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν
στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο, την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:30 στα Προπύλαια.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

ΔΟΕ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο
17/9 στην Αθήνα,
Προπύλαια 18:30

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Τον φασισμό
βαθιά
κατάλαβέ τον
Δεν θα πεθάνει
μόνος,
τσάκισέ τον.

Σ

ΟΛΕΣ –
ΌΛΟΙ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Φέτος, το σύνθημα «Ο Παύλος ζει τσακίστε τους ναζί» είναι
πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς, στις 7 Οκτώβρη, αναμένεται
η τελική απόφαση της δίκης της Χρυσής Αυγής, έπειτα από
5,5 χρόνια από την έναρξή της..

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18/9 ώρα 5 μ.μ.
Μνημείο Π. Φύσσα
– Κερατσίνι

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

[ 1172 ]

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10
ώρα 10 π.μ.
Εφετείο Αθηνών
(Λ. Αλεξάνδρας)
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Αρ. Πρωτ. 939

Αθήνα 17/9/2020
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

υμπληρώνονται 7 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα (Killah P) στις 18
Σεπτεμβρίου στο Κερατσίνι από τάγμα θανάτου της
νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Εκτός από τη δολοφονία του Φύσσα, ο εγκληματικός χαρακτήρας της Χρυσής Αυγής επιβεβαιώνεται από τη συγκρότηση ταγμάτων εφόδου, από τις επιθέσεις σε μέλη του
αντιφασιστικού και εργατικού κινήματος όπως η απόπειρα
ανθρωποκτονίας μελών του ΠΑΜΕ στο Πέραμα και σε βάρος μεταναστών/προσφύγων, με τραγικότερες περιπτώσεις
τη ρατσιστική επίθεση στους Αιγύπτιους ψαράδες στο Πέραμα από τα τάγματα εφόδου της και τη δολοφονία του μετανάστη Σαχζάτ Λουκμάν και όλα τα καταγεγραμμένα και
μη εγκλήματα της Χ.Α.
Aπαιτούμε την τιμωρία των ναζί δολοφόνων και παλεύουμε
να απομονωθούν οι διάφορες φασιστικές ομάδες που ξεφυτρώνουν και όπως και η Χ.Α. συγκροτούν σύγχρονα τάγματα εφόδου και δρουν ενάντια σε αγωνιστές, σε πρόσφυγες, σε αντιφασίστες και σε κάθε «διαφορετικό» άνθρωπο
Αγωνιζόμαστε για να αποκρουστούν κα να εξαληφθούν
οι σκοταδιστικές, μισαλλόδοξες, ξενοφοβικές, ρατσιστικές
αντιλήψεις και το δηλητήριο του μίσους των μισανθρωπικών αντιλήψεών τους που ποτίζει συνειδήσεις. Η απάθεια
και αδιαφορία απέναντι στην άνοδο αυτών των αντιλήψεων και στην εξάπλωση των φασιστικών επιθέσεων είναι
καταστροφική. Για αυτό δεν σιωπούμε.
Είναι χρέος του κόσμου της εκπαίδευσης προς το μέλλον να
παρέμβει μέσα κι έξω από την τάξη. Να υπερασπιστεί τη
ζωή και τη δημοκρατία ενάντια στο φασισμό και το σκοταδισμό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΩΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ.
ΟΙ ΝΑΖΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Αρ. Πρωτ. 946

Αθήνα 18/9/2020
Προς
1.	Την Υπουργό Παιδείας
κ. Νίκη Κεραμέως
2.	Την Υφυπουργό Παιδείας
κ. Μακρή Ζέτα
3.	Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κοιν:
1. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
2. Ο.Λ.Μ.Ε.

Για το ζήτημα αυτό ζητάμε την άμεση πραγματοποίηση
συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. ώστε να
δοθεί δίκαιη λύση στο ζήτημα που ταλανίζει πλήθος συναδέλφων μας.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Πέρα από την παραπάνω ενέργεια, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
επανέρχεται τονίζοντας προς την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας, την κατάφωρα άδικη αντιμετώπιση που τηρεί κατά των υπαλλήλων της αρμοδιότητάς του και απαιτεί από αυτήν να προχωρήσει άμεσα
στην ανάκληση της συγκεκριμένης εγκυκλίου παρέχοντας σε όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ακέραιο το δικαίωμα στην πλήρη 9μηνη άδεια ανατροφής
και υπολογισμό των (διδακτικών) ωρών μείωσης του
ωραρίου για διάστημα τεσσάρων ετών, που ισχύει για
όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, και όχι δύο.

[ 1172 ]

Τ

ο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. υλοποιώντας την από 28 Αυγούστου
απόφασή του για δικαστική προσβολή (για την αποφυγή οικονομικής επιβάρυνσης των ενδιαφερόμενων
συναδέλφων), προχώρησε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου
στην κατάθεση αίτησης ακύρωσης κατά της εγκυκλίου του
Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις άδειες ανατροφής των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., στο ΣτΕ.
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Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

ΔΟΕ

Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Κατάθεση
αίτησης
ακύρωσης από
τη Δ.Ο.Ε. στο ΣτΕ
για την εγκύκλιο
του Υ.ΠΑΙ.Θ.
για τις άδειες
ανατροφής των
νεοδιοριζόμενων
εκπαιδευτικών
και μελών Ε.Ε.Π.
και Ε.Β.Π.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Ηλεκτρονικές
δηλώσεις
και ανάληψη
υπηρεσίας
αναπληρωτών
που ζουν ή
πρόκειται να
αναλάβουν
υπηρεσία στις
πληγείσες από
την πρόσφατη
κακοκαιρία
περιοχές

Αρ. Πρωτ. 957

Αθήνα 21/9/2020
Προς:
1.	Την Υπουργό Παιδείας
κ. Νίκη Κεραμέως
2.	Την Υφυπουργό Παιδείας
κ. Σοφία Ζαχαράκη
Κοιν.:
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Κ

υρία Υπουργέ, κυρία υφυπουργέ

Έπειτα από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε, κυρίως, τη Δυτική και Κεντρική Ελλάδα, είναι πάρα πολλά
τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις μετακινήσεις στις
πληγείσες περιοχές καθώς και στις τηλεπικοινωνίες.
Μεγάλος είναι ο αριθμός των αναπληρωτών συναδέλφων
μας (οι οποίοι προσλήφθηκαν πρόσφατα) που είτε διαμένει
στις περιοχές αυτές, γεγονός που κάνει αδύνατη την κατάθεση της ηλεκτρονικής τους δήλωσης ή/και της μετακίνησής τους από τον τόπο τους, είτε πρόκειται να παρουσιαστεί
στις περιοχές αυτές, κάτι που καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο.
Για τους παραπάνω λόγους και μέχρις ότου αποκατασταθούν τα προβλήματα, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά να δοθεί παράταση στην ημερομηνία κατάθεσης της ηλεκτρονικής δήλωσης των αναπληρωτών συναδέλφων μας καθώς και στη
ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας με αυτοπρόσωπη παρουσία στις σχολικές μονάδες δίχως να υπάρξουν δυσμενείς συνέπειες στην προσμετρούμενη προϋπηρεσία τους αφού δεν
φέρουν καμία ευθύνη για τις δυσκολίες που ανακύπτουν.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος
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Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Τ

ην Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 το Εφετείο, μετά από 7
χρόνια, θα ανακοινώσει την απόφασή του για τη δίκη
των μελών της Χρυσής Αυγής.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι να δώσουν δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Εφετείο Αθηνών καθώς και σε όλες τις συγκεντρώσεις που
πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, κηρύσσει 3ωρη,
επιπλέον αυτής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., διευκολυντική στάση εργασίας από ώρα 8:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. και καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν δυναμικά.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

[ 1172 ]

Είναι χρέος του κόσμου της εκπαίδευσης προς το μέλλον να
παρέμβει μέσα κι έξω από την τάξη. Να υπερασπιστεί τη
ζωή και τη δημοκρατία ενάντια στον φασισμό και τον σκοταδισμό, να απαιτήσει την τιμωρία των δολοφόνων.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

3ωρη στάση
εργασίας

Αθήνα 29/9/2020

{ 37 }

ΔΟΕ

Τετάρτη 7/10
Εφετείο Αθηνών
(Κυρίλλου
Λουκάρεως 14)

Αρ. Πρωτ. 995

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Συγκέντρωση για
την ανακοίνωση
της απόφασης
της δίκης για τα
μέλη της Χρυσής
Αυγής

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Απροκάλυπτη
η προσπάθεια
της κυβέρνησης
για υποβάθμιση
– απαξίωση
του θεσμού
των Αιρετών
εκπροσώπων
των
εκπαιδευτικών
στα Υπηρεσιακά
Συμβούλια

Αρ. Πρωτ. 996

Αθήνα 29/9/2020
Προς
1.	Την Υπουργό Παιδείας
κ. Νίκη Κεραμέως
2.	Την Υφυπουργό Παιδείας
κ. Σοφία Ζαχαράκη
3.	Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Έ

χει γίνει ολοφάνερη εδώ και καιρό, μέσω διαρροών
επερχόμενων σχεδίων νόμων επιλογής στελεχών
αλλά και της τακτικής που ακολούθησε στην επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης, η πρόθεση
της κυβέρνησης να υποβαθμίσει τον ρόλο των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια
(Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), των αιρετών που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, ελέγχουν και υπερασπίζονται τα
δικαιώματα όλων των εκπαιδευτικών, ιστορική κατάκτηση
του κλάδου που επιτεύχθηκε πριν από 100 χρόνια.
Με τροπολογία που κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, επαναφέρεται το
προ του 2003, αποτυχημένο και μη αντιπροσωπευτικό εξ
αιτίας της πολύ χαμηλής συμμετοχής στη διαδικασία, καθεστώς της πραγματοποίησης των εκλογών για την ανάδειξή
τους το πρώτο Σάββατο του Νοεμβρίου.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Με περισσή υποκρισία η κυβέρνηση προτάσσει στην αιτιολογική έκθεση ως επιχείρημά της την ανάγκη να μη χάνονται μαθήματα, κάτι που, φυσικά, ουδόλως την απασχολεί
όταν, με αποκλειστικά δική της ευθύνη, στα σχολεία χάνεται απίστευτος αριθμός ωρών μαθημάτων και τα ολοήμερα
δεν λειτουργούν εξ αιτίας της μη στελέχωσής τους, ακόμα
και σήμερα, με το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό.
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Συνυπολογίζοντας στα παραπάνω ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση αναμονής του νέου συνδικαλιστικού νόμου, που
έχει προαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό, αποκαλύπτεται
πως στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι η εν γένει στοχοποίηση και απαξίωση της συνδικαλιστικής δράσης, των
εκπαιδευτικών μη εξαιρουμένων, καθώς και η παρεμπόδιση
στην άσκησή της.
Δεν είναι δυνατόν να μη γνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας ότι
εκατοντάδες εκπαιδευτικοί μετακινούνται καθημερινά για
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε σχολικές μονάδες μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Και αυτούς εμφανίζεται
να τους «υποχρεώνει» σε μια ακόμη μετακίνηση για κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης εκτός ωραρίου εργασίας τους με

Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

[ 1172 ]
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
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ΔΟΕ

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. η ελεύθερη και ανεμπόδιστη συλλογική δράση στο πλαίσιο λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος,

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

πραγματική επιδίωξη τη μη συμμετοχή τους το δημοκρατικό σχολείο και οι συλλογικές
στις εκλογικές διαδικασίες.
διαδικασίες για την υπεράσπιση των δικαιΣτην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόβλε- ωμάτων των εκπαιδευτικών και των μορψη για διενέργεια των εκλογών ανάδειξης φωτικών δικαιωμάτων των μαθητών είναι
των αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια άρρηκτα δεμένα με τον χαρακτήρα και τον
με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εδώ και καιρό σκοπό παροχής της δημόσιας, δημοκρατικής
προετοιμάζεται το έδαφος για την κατά μό- εκπαίδευσης.
νας άσκηση και του εκλογικού δικαιώματος Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει
στο πλαίσιο «ξηλώματος» του συνδικαλιστι- και να μην εφαρμόσει την παραπάνω
κού γίγνεσθαι αλλά και της λήψης αποφά- τροπολογία κάνοντας σαφές ότι η απάσεων όπως αυτή για κήρυξη απεργίας. Δεν ντησή μας, εφόσον επιμείνει στην ψήφιαποδεχόμαστε την ηλεκτρονική ψηφοφορία, ση και εφαρμογή της, θα είναι συλλογιαγωνιζόμαστε συλλογικά για την αποτροπή κή, ενιαία, δυναμική και ηχηρή.
των επιδιώξεων της Κυβέρνησης. Η ιδεολογία πρόταξης του ατομισμού ενάντια στη Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους εκπαισυλλογική δράση και τον ενεργό πολίτη που δευτικούς να αντισταθούν ενωμένοι στα
συμμετέχει και λαμβάνει αποφάσεις μέσα σχέδια της κυβέρνησης για ένα αφυδατωαπό δημοκρατικό διάλογο, αντιπαράθεση μένο και άνευρο συνδικαλιστικό κίνημα.
και ζύμωση απόψεων είναι μια σύγκρουση
στην οποία η συνδικαλιστική δράση πρέπει
να νικήσει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Καμία
συμμετοχή
της Δ.Ο.Ε. σε
«ηλεκτρονικές
εκλογές»

Αρ. Πρωτ. 1020

Αθήνα 5/10/2020
Προς
1.	Την Υπουργό Παιδείας
κ. Νίκη Κεραμέως
2.	Την Υφυπουργό Παιδείας
κ. Σοφία Ζαχαράκη
3.	Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Τ

ο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με ανακοίνωσή του στις 29/9/2020,
κατήγγειλε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για αντιδημοκρατικές ενέργειες μεταξύ των οποίων την κατάθεση τροπολογίας στο ΠΔ1/2003 που δίνει τη δυνατότητα
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε ημέρα αργίας (Σάββατο) για
την εκλογή αιρετών εκπροσώπων του κλάδου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, καλώντας την Κυβέρνηση να αποσύρει και να μην εφαρμόσει την παραπάνω τροπολογία
κάνοντας σαφές ότι η απάντηση του κλάδου, εφόσον
επιμείνει στην ψήφιση και εφαρμογή της, θα είναι συλλογική, ενιαία, δυναμική και ηχηρή.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επανέρχεται και επισημαίνει ότι:
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•

Θεωρεί απαραίτητη λόγω δυσχερειών, εξαιτίας της
πανδημίας, τη διενέργεια των εκλογών για τους αιρετούς όταν θα υπάρξουν οι υγειονομικές συνθήκες που
θα καταστήσουν τη διενέργεια των εκλογών ασφαλή.

•

Απορρίπτει κατηγορηματικά τη διενέργεια εκλογών με
ηλεκτρονική ψηφοφορία με την οποία επιχειρείται μία
επικίνδυνη τομή στον πυρήνα των συνδικαλιστικών διαδικασιών και του δικαιώματος του «συνέρχεσθαι».

•

Δεν αποδέχεται το Σάββατο ως ημέρα διενέργεια των
αρχαιρεσιών και αντιπροτείνει να διεξάγονται σε εργάσιμη μέρα, όπως ίσχυε άλλωστε έως τώρα, χωρίς άδεια.

Επίσης, καταγγέλλουμε την έλλειψη διαλόγου, με αποκλειστική ευθύνη του Υ.ΠΑΙ.Θ, ακόμα και αν πρόκειται για
τα πλέον σοβαρά θέματα που απασχολούν το σύνολο των
εκπαιδευτικών και των μαθητών της δημόσιας εκπαίδευσης. Ζητάμε, για πολλοστή φορά, άμεση συνάντηση με την
πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. προκειμένου να συζητήσουμε
τα σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει, με την παρουσία
της κ. Κεραμέως.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, επανερχόμαστε και ζητάμε την κατάργηση της τροπολογίας του ΠΔ1/2003, την
ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων μας και δηλώνουμε ότι εάν η κυβέρνηση επιχειρήσει και προχωρήσει σε

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΔΟΕ

• Προχωράμε αποφασιστικά και
δυναμικά με αποχή από τις
εκλογές – παρωδία της 7ης Νοεμβρίου
• Δεν «ανοίγουμε» και
δεν ενεργοποιούμε τον
ηλεκτρονικό κωδικό ψηφοφόρου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

7Νοεμβρίου 2020

του Σαββάτου

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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εκλογές μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα αποσύρουν τα ψηφοδέλτιά τους για την
θα αποσυρθούν όλα τα ψηφοδέλτια των αποτροπή των σχεδίων του Υπουργείου Παιπαρατάξεων που κατέρχονται στις εκλογές. δείας.
Καλούμε όλες τις παρατάξεις που συμμετέχουν στις εκλογές να κάνουν γνωστό ότι
Από τη Δ.Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

15 Οκτωβρίου
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ!!
ΟΛΟΙ ΚΑΙ
ΟΛΕΣ ΣΤΙΣ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

Αρ. Πρωτ. 1044

Αθήνα 10/10/2020
Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Σ

τις 15 Οκτωβρίου θα έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από
το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού στα σχολεία Και η
κατάσταση παραμένει ακόμα εκρηκτική. Η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν πήρε κανένα μέτρο ώστε τα σχολεία να
είναι ανοιχτά με όλους τους αναγκαίους όρους προστασίας
της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών αλλά με θράσος,
μετακυλύει στις πλάτες των εκπαιδευτικών την επίλυση
κάθε προβλήματος της σχολικής καθημερινότητας.
Δε προχωρούν σε σπάσιμο των τμημάτων ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν κενές αίθουσες ή ακόμα
και σχολεία τα οποία έχουν κλείσει τα προηγούμενα χρόνια.
Ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι και υπάρχουν ακόμα
χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.
Επιπλέον η κυβέρνηση επιμένει να μη στελεχώνει τις σχολικές μονάδες με μόνιμο, επαρκές προσωπικό καθαριότητας.
Οι ασαφείς οδηγίες σε περίπτωση κρούσματος, η απουσία
μαζικών και επαναλαμβανόμενων τεστ, το νέο «κοσκίνισμα» για το ποιοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες βάζουν σε
σοβαρό κίνδυνο την υγεία της εκπαιδευτική κοινότητας.
Συνεχίζει να προκαλεί με την εμμονή της στην online αναμετάδοση του μαθήματος τη στιγμή που η πρακτική αυτή
έχει καταδικαστεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των γονιών και των εκπαιδευτικών.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Την ίδια στιγμή που δεν ικανοποιεί κανένα δίκαιο αίτημα
εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών, προχώρησε σε ένα
κρεσέντο καταστολής και βίας στη μαθητική κινητοποίηση
στο Υπ. Παιδείας στις 9/10. Αντί να ακούσει τα αιτήματα
των μαθητών, έστειλε τα ΜΑΤ να χτυπήσουν 15χρονα παιδιά που ζητούσαν μέτρα για σχολεία ανοιχτά και ασφαλή.
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Δεν πάει άλλο! Έχουμε χρέος να σταθούμε εμπόδιο στα
σχέδια της κυβέρνησης και του Υπ. Παιδείας, να υπερασπιστούμε την υγεία και τη μόρφωση!
Κάτω από αυτές τις εξελίξεις, το ΔΣ της ΔΟΕ, ομόφωνα,
προχωρά στην κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020
Απαιτούμε άμεσα:
•

Μείωση των μαθητών ανά τμήμα, με μέγιστο τους
15 και με ένα μαθητή ανά θρανίο έτσι ώστε να τη-

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ

• ∆ιορισµούς µόνιµων εκπαιδευτικών

για κάλυψη όλων των κενών
στην εκπαίδευση
• Άµεση λήψη µέτρων προστασίας
µαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία
• Μόνιµο προσωπικό καθαριότητας σε
όλες τις σχολικές µονάδες

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑ στις 10∶00 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στις 11∶00 στο Άγαλμα του Βενιζέλου

[ 1172 ]

Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για
την κάλυψη των ελλείψεων στα σχολεία. Λέμε όχι στις 3μηνες συμβάσεις
αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Επιπλέον εκπαιδευτικούς στη διάθεση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που θα καλύπτουν έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες
στα σχολεία.

Αύξηση του προσωπικού καθαριότητας με μόνιμη σχέση εργασίας, ώστε να
μπορούν να καλυφθούν οι αυξημένες
ανάγκες των σχολείων καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.
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ΔΟΕ

•

Μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ,
δωρεάν από το κράτος, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις •
όπως και στους άλλους κλειστούς χώρους. Κατάργηση του νόμου Κεραμέως
(Ν.4692/2020) που αύξησε τον αριθμό •
μαθητών ανά τμήμα στους 25 από 22 εν
μέσω πανδημίας!

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Καμία
συμμετοχή της
Δ.Ο.Ε. στις
«ηλεκτρονικές
εκλογές»
στις
7 Νοεμβρίου
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Αρ. Πρωτ. 1066

Αθήνα 16/10/2020
Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Τ

ο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη σημερινή του συνεδρίαση, σε
εφαρμογή της από 05/10/2020 απόφασής του, έπειτα και από την έκδοση της Υ.Α. (Φ.350/52/139940) με
την οποία η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. αμετακίνητη στην
αντιδημοκρατική της μεθόδευση, για επιβολή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών
εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, όρισε ως ημέρα πραγματοποίησής τους το Σάββατο 7
Νοεμβρίου 2020, χωρίς κανέναν διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα, αποφάσισε:
•

Να καλέσει, για μια ακόμη φορά την πολιτική ηγεσία
του Υ.ΠΑΙ.Θ. να εισακούσει την πρόταση της Δ.Ο.Ε. για
διενέργεια των εκλογών ανάδειξης των αιρετών όταν
θα υπάρξουν οι ευμενείς υγειονομικές συνθήκες που
θα καταστήσουν τη διενέργεια των εκλογών ασφαλή,
με τη δια ζώσης παρουσία των συναδέλφων και όχι με
ηλεκτρονικό τρόπο, σε εργάσιμη ημέρα χωρίς άδεια και
με παράταση, μέχρι τότε, της θητείας των νυν αιρετών.

•

Να προχωρήσει σε απόσυρση των ψηφοδελτίων για το
Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. με την ευθύνη όλων των
συνδυασμών που κατέρχονται στις εκλογές, καλώντας
όλες τις παρατάξεις να εφαρμόσουν την απόφαση του
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και να συμμετέχουν στο κάλεσμά του
για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 στα γραφεία της Δ.Ο.Ε. ώστε από κοινού να υλοποιήσουμε την
απόφαση.

•

Να καλέσει τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. να
λάβουν αντίστοιχες αποφάσεις με αυτήν του Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε., να φροντίσουν για τη συντεταγμένη απόσυρση
όλων των ψηφοδελτίων από τις εκλογές για ανάδειξη
αιρετών των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και την κατάθεση των αιτήσεων απόσυρσης συνολικά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
καθώς και να μην ορίσουν εκπροσώπους στις εφορευτικές επιτροπές.

•

Να καλέσει τους συναδέλφους να μην αποδεχτούν τον
ορισμό τους ως μέλη εφορευτικών επιτροπών και να
τους παρέχει συνδικαλιστική κάλυψη σε περίπτωση
που δεχτούν πιέσεις από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
για συμμετοχή στη διαδικασία.

•

Να καλέσει όλους τους συναδέλφους, σε περίπτωση
πραγματοποίησης των εκλογών, να απέχουν από την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ηλεκτρονική ψηφοφορία ώστε ο κλάδος οποίος αποτελεί κατάκτηση του κλάδου και
με τη συλλογική στάση του να μη νομι- στοχεύει τις συλλογικές διαδικασίες και τη
λειτουργία των σωματείων, στην αδιαλμοποιήσει τη διαδικασία.
λαξία και στην άρνησή της για διάλογο,
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επιφυλάσσεται για τη απαντάμε ενωτικά και αποφασιστικά προχρήση κάθε προβλεπόμενου πρόσφορου νο- ασπίζοντας τα συνδικαλιστικά δικαιώματα
μικού μέσου προκειμένου να μην πραγμα- και τις συλλογικές διαδικασίες. Δεν θα συτοποιηθεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία και να ναινέσουμε στον ευτελισμό του θεσμού του
αιρετού και τη λειτουργία των υπηρεσιακών
μην νομιμοποιηθεί σε κανένα επίπεδο.
συμβουλίων χωρίς καμία παρέμβαση του
Σ’ αυτές τις ιστορικές για τον κλάδο στιγμές, κινήματος και έκφραση των διεκδικήσεων
απέναντι στην επίθεση της κυβέρνησης στο των εργαζομένων.
εκπαιδευτικό και συνδικαλιστικό κίνημα
Από τη Δ.Ο.Ε.
που ξεκινάει από τον θεσμό του αιρετού, ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Προχωράμε
αποφασιστικά
και δυναμικά με
ΑΠΟΧΗ από τις
εκλογές –
παρωδίας της
7ης Νοεμβρίου
απέναντι στις
πραξικοπηματικές ενέργειες
της πολιτικής
ηγεσίας του
Υ.ΠΑΙ.Θ.

Αρ. Πρωτ. 1122

Αθήνα 4/11/2020
Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Τ

ο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει πλέον εξαντλήσει όλες τις, από
μέρους του, δυνατότητες για την πραγματοποίηση
διαλόγου με την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσα
από τον οποίο θα δινόταν λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργήσει η αδιάλλακτη στάση της Υπουργού Παιδείας
για επιβολή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις εκλογές
για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών
στα Υπηρεσιακά Συμβούλια το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020,
δίχως να λάβει υπόψη στο ελάχιστο τις προτάσεις μας για
πραγματοποίηση των εκλογών ανάδειξης των αιρετών
όταν θα υπάρξουν οι ευμενείς υγειονομικές συνθήκες
που θα καταστήσουν τη διενέργειά τους ασφαλή, με τη δια
ζώσης παρουσία των συναδέλφων σε εργάσιμη ημέρα
χωρίς άδεια και με παράταση, μέχρι τότε, της θητείας
των νυν αιρετών. Αντίθετα με νέο αντισυνδικαλιστικό
νόμο που ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση
προωθεί την καθιέρωση της ηλεκτρονικής «ψηφοφορίας»
για τις εκλογές των σωματείων και τη λήψη των αποφάσεων τους και ειδικά της απόφασης για απεργία, στο πλαίσιο
ενός συνολικού σχεδίου να βαθύνει και να ισχυροποιήσει
την επίθεση απέναντι στις συλλογικές διαδικασίες και τη
λειτουργία των σωματείων.
Ζητάμε ταυτόχρονη κατάργηση της τροπολογίας του Π.Δ.
1/2003 που ψηφίστηκε με το νόμο 4728/20 και της εφαρμοστικής Υ.Α. (Φ.350/52/139940) όπου ορίζεται η διεξαγωγή
των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά
Συμβούλια με ηλεκτρονική ψηφοφορία αλλά και την απόσυρση των ψηφοδελτίων, από όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια, στην οποία προχώρησαν οι παρατάξεις.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή στην ψηφοφορία δεν είναι
υποχρεωτική.

{ 46 }

Κατόπιν αυτών το Δ.Σ. της ΔΟΕ προχωράει στην υλοποίηση
σειράς μέτρων που θα ακυρώσουν τις εκλογές παρωδία.
Συγκεκριμένα:
•

Καταθέτει αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής στο
ΣτΕ - ως προς την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας - και στα Διοικητικά Εφετεία - ως προς την

Αποστέλλει προς την Υπουργό Παιδείας
επιστολή με την οποία την προειδοποιεί
για τον παράνομο δρόμο που έχει επιλέξει, συμπαρασύροντας τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αγνοώντας τις αποσύρσεις
των υποψηφιοτήτων και τις δηλώσεις •
των παρατάξεων.

•

•

Προχωρά μαζί με την ΟΛΜΕ σε κοινή
παράσταση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής την Πέμπτη 5/11 ώρα
2μ.μ. ώστε να προχωρήσουν σε πράξεις
αποδοχής της απόσυρσης των ψηφοδελτίων και να τις δημοσιοποιήσουν και
καλεί τους Σ.Ε.Π.Ε. όλης της χώρας να
προχωρήσουν σε ανάλογες παρεμβάσεις προς τις κατά τόπους Περιφερειακές
Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Καλεί όλους τους συναδέλφους σε περίπτωση που, παρά τα παραπάνω, το
Υ.ΠΑΙ.Θ. επιχειρήσει,αγνοώντας τα νομικά δεδομένα και τη βούληση των
υποψηφίων, να πραγματοποιήσει τις
εκλογές παρωδία, να ΑΠΕΧΟΥΝ από
την ηλεκτρονική ψηφοφορία και να
αγνοήσουν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό
μήνυμα που θα αφορά τις ‘’εκλογές’’
σταλεί στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο από τη Διοίκηση. Δεν «ανοίγουμε»
και δεν ενεργοποιούμε τον ηλεκτρονικό κωδικό ψηφοφόρου που θα μας
αποσταλεί. Απέχουμε, ώστε ο κλάδος
με τη συλλογική στάση του να μη νομιμοποιήσει τη διαδικασία. Νομιμοποίηση

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει ότι δεν είναι
δυνατό να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 7 Νοεμβρίου. Έχει ήδη ακυρωθεί.

Σ’ αυτές τις ιστορικές για τον κλάδο στιγμές,
απέναντι στην επίθεση της κυβέρνησης στο
εκπαιδευτικό και συνδικαλιστικό κίνημα
που ξεκινάει από τον θεσμό του αιρετού, ο
οποίος αποτελεί κατάκτηση του κλάδου και
στοχεύει τις συλλογικές διαδικασίες και τη
λειτουργία των σωματείων, στην αδιαλλαξία και στην άρνησή της για διάλογο,
απαντάμε ενωτικά και αποφασιστικά προασπίζοντας τα συνδικαλιστικά δικαιώματα
και τις συλλογικές διαδικασίες. Δεν θα συναινέσουμε στον ευτελισμό του θεσμού του
αιρετού και τη λειτουργία των υπηρεσιακών
συμβουλίων χωρίς καμία παρέμβαση του
κινήματος και έκφραση των διεκδικήσεων
των εργαζομένων.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος
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•
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Καλεί όλους τους συναδέλφους οι οποίοι
ορίστηκαν ως μέλη εφορευτικών επιτροπών, να παραιτηθούν παρέχοντάς τους
συνδικαλιστική κάλυψη σε περίπτωση
που δεχτούν πιέσεις από τις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης για συμμετοχή στη διαδικασία. Το ίδιο έχει πράξει και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
για τους διοικητικούς υπαλλήλους.
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•

που δεν θα υπάρξει σε καμία περίπτωση αφού δεν θα αναγνωριστεί από τον
κλάδο το όποιο νόθο εκλογικό αποτέλεσμα και με δεδομένο ότι οι υποψήφιοι
αιρετοί με τη δήλωση απόσυρσής τους
έχουν, επί της ουσίας, δηλώσει ότι δεν
πρόκειται να είναι αιρετοί με κανέναν
τρόπο, μέσα από τις έκνομες αυτές διαδικασίες που μηχανεύεται η πολιτική
ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. Γι αυτό και δηλώνουμε ότι σε περίπτωση διενέργειας των
εκλογών με αυτή την απονομιμοποιημένη διαδικασία, θα κινηθούμε με κάθε
ένδικο μέσο προσβολής του κύρους τους
και η παραίτηση των υποψηφίων μας
θα αποτελεί μονόδρομο.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

άρνηση της διοίκησης να κάνει αποδεκτή, όπως οφείλει, την απόσυρση των
ψηφοδελτίων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Παράνομη η
διαδικασία
πραγματοποίησης
των εκλογών
για την ανάδειξη
αιρετών
εκπροσώπων
στα Υπηρεσιακά
Συμβούλια

Αρ. Πρωτ. 1123

Αθήνα 4/11/2020
Προς
Την Υπουργό Παιδείας
κ. Κεραμέως Νίκη

Κυρία Υπουργέ,

Ό

πως γνωρίζετε, η Δ.Ο.Ε. διαβίβασε στο Υπουργείο
Παιδείας, δηλώσεις του συνόλου των υποψηφίων
των επιμέρους παρατάξεων, με τις οποίες αποσύρουν τις υποψηφιότητές τους και δηλώνουν τη βούλησή
τους να μην συμμετάσχουν στις εκλογικές διαδικασίες που
προωθείτε, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, για τις 7-11-2020.
Δυστυχώς, ωστόσο, διαπιστώνουμε, για μία ακόμα φορά,
ότι, αυθαίρετα, επιμένετε σε μία αδιέξοδη διαδικασία που
μόνο δεινά θα προκαλέσει στον χώρο της εκπαίδευσης, διαλύοντας ουσιαστικά τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων, αφού παρά τη ρητή απόσυρση των υποψηφίων
εμμένετε να τους θεωρείτε ως υποψήφιους και να μην προχωράτε, ως οφείλετε, στην έκδοση πράξης ανάκλησης των
υποψηφιοτήτων.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ωστόσο, ως υπεύθυνος φορέας για την διαδικασία, την
οποία με τόση ζέση προωθείτε θα έπρεπε να γνωρίζετε, ότι
η διαδικασία αυτή είναι ευθύς εξαρχής παράνομη, και τούτο με δική σας και μόνο ευθύνη, καθώς δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις, που επιβάλλονται για την συγκρότηση
των συνδυασμών, που εμφανίζονται να συμμετέχουν στην
εκλογική διαδικασία. Αποτέλεσμα αυτού είναι, ότι η υπ’ αρ.
Φ.350 /47/136650/E3/9-10-2020 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
για την ανακήρυξη των υποψηφίων για το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. είναι
παράνομη.
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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 1/2003
προβλέπεται ότι: «1. Οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια ανακηρύσσονται, ύστερα από έλεγχο των προϋποθέσεων για την εκλογή τους, με απόφαση: α)
Του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για υποψήφιους των περιφερειακών συμβουλίων. β) Του οικείου
περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για
υποψήφιους των ανωτέρων περιφερειακών συμβουλίων.
γ) Του γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όταν πρόκειται για υποψήφιους των
κεντρικών συμβουλίων. 2. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται το
πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου του έτους που θα
γίνει η εκλογή και ανακοινώνονται στα σχολεία κάθε περιοχής. 3. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων πρέπει να έχουν
υποβληθεί από τους εκπροσώπους των συνδυασμών, τους
μεμονωμένους υποψήφιους μέχρι 20 Σεπτεμβρίου του έτους,

Τονίζουμε ότι μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων με την παραπάνω παράνομη πράξη, το σύνολο των υποψηφίων με ατομικές
δηλώσεις τους προέβησαν σε ανάκληση
των υποψηφιοτήτων τους, το σύνολο δε των
παρατάξεων των εκπαιδευτικών δήλωσαν,
ότι δεν συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Με την ανάκληση των επιμέρους
υποψηφιοτήτων δεν υπάρχει πλέον η ανα-
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Το παραπάνω έγγραφο της Δ.Ο.Ε., ωστόσο, όπως μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε,
αποτελεί απλώς διαβίβαση των αιτήσεων
υποψηφιοτήτων και μάλιστα με την απλή
μορφή πίνακα, χωρίς να περιέχονται σε αυτό
τα αναγκαία στοιχεία για την συγκρότηση
συνδυασμών, δηλαδή κοινή δήλωση των
υποψηφίων περί συγκρότησης συνδυασμού
και ορισμός εκπροσώπου και αυτό γιατί ποτέ
δεν μας ζητήθηκε με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. Από τα παραπάνω προκύπτει,
ότι η απόφαση της Γενικής Γραμματέως
για την ανακήρυξη των υποψηφίων στο
Κ.Υ.Σ.Π.Ε. έχει εκδοθεί χωρίς να συντρέχει η
αναγκαία προϋπόθεση για την συγκρότηση
συνδυασμών, αφού δεν υφίσταται η κοινή
δήλωση των υποψηφίων και ορισμός εκπροσώπου κάθε συνδυασμού.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Έτσι, η ΥΑ ΔΙΚ ΠΡ/Φ80/8703 [ΦΕΚ Β 684,
1988] «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις
εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων
στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων
Υπηρεσιών και των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου» προβλέπει [αρ. 4 παρ. 3]
«Κάθε συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή
δήλωση των υποψηφίων, που τον απαρτίζουν. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει α] την
ονομασία του συνδυασμού β] το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, υπαλληλική ιδιότητα και
ταχυδρομική διεύθυνση των υποψηφίων των
συνδυασμών κατά αλφαβητική σειρά γ] το
ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, που ορίζεται
ως εκπρόσωπος του συνδυασμού. Η ιδιότητα
του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή ή
μεμονωμένη δήλωση των υποψηφίων των
συνδυασμών». Επιπροσθέτως, στην παρ. 4
του ιδίου ως άνω άρθρου προβλέπεται: «Η
δήλωση για την κατάρτιση των συνδυασμών
υποψηφίων υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρ. 3 ή αποστέλλεται
τηλεγραφικά σε αυτές» ενώ στην παρ.1 του

Με το υπ’ αρ. Φ.350 /47/136650/E3/9-102020 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι για το
Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Μεταξύ των εγγράφων, που ελήφθησαν υπόψη από την ανωτέρω απόφαση
είναι και «Το υπ’ αριθμ. 1018/2-10-2020 έγγραφο της Δ.Ο.Ε.(Α.Π. Γ.Γ.Γ.:1422/2-10-2020),
«Κατάθεση αιτήσεων υποψηφιότητας για
εκλογή αιρετών στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε.», με το οποίο
κατατέθηκαν στις 2-10-2020 στο Υ.ΠΑΙ.Θ. οι
αιτήσεις υποψηφιότητας για εκλογή αιρετών
εκπροσώπων στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε.».
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ΔΟΕ

Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει σαφώς, ότι οι υποψηφιότητες θα πρέπει να
έχουν υποβληθεί είτε από τους εκπροσώπους των συνδυασμών είτε από τους επιμέρους υποψήφιους. Από την προσεκτική μελέτη του Π.Δ. 1/2003 δεν φαίνεται να προκύπτει πώς συστήνονται οι συνδυασμοί ούτε
με ποιον τρόπο ορίζεται ο εκπρόσωπος κάθε
συνδυασμού. Πρόκειται συνεπώς για κενό,
το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί μέσω αναλογίας και μάλιστα από τις αντίστοιχες διατάξεις, που διέπουν τη διαδικασία ανάδειξης
των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στο εν γένει Δημόσιο, αφού πρόκειται
για διατάξεις γενικής εφαρμογής.

ιδίου άρθρου προβλέπεται «Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές τουλάχιστον τεσσάρων υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο». Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι
για την κατάρτιση συνδυασμού απαιτείται
τουλάχιστον κοινή δήλωση των υποψηφίων
του κάθε συνδυασμού καθώς και ορισμός
εκπροσώπου αυτού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

που θα γίνει η εκλογή, στον αρμόδιο διευθυντή ή περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης ή στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά
περίπτωση, οι πίνακες των υποψηφίων που
επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκλογή. Η
υποβολή των πινάκων αυτών γίνεται με τη
φροντίδα και την ευθύνη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

γκαία προϋπόθεση για την ανακήρυξη των
υποψηφίων, που δεν είναι άλλη από την επιθυμία των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών
να συμμετέχουν στη διαδικασία ως υποψήφιοι, γεγονός που επιβάλλει την ανάκληση
της πράξης ανακήρυξης. Δεν φανταζόμαστε,
ότι μπορείτε (ως νομικός μάλιστα η ίδια) πιστεύετε, ότι δικαιούστε να διατηρήσετε έναν
εκπαιδευτικό ως υποψήφιο, τη στιγμή, που ο
ίδιος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Τέλος, οι παρατάξεις των εκπαιδευτικών
δηλώνουν, ότι δεν συμμετέχουν στην διαδικασία ανάδειξης αιρετών στα Υπηρεσιακά
Συμβούλια και ότι δεν σας έχουν παραχωρήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, το δικαίωμα
να κάνετε χρήση των ονομάτων και των
διακριτικών τους. Η συνέχιση μίας τέτοιας
χρήσης, αυθαίρετα, επιφέρει συνέπειες, τις
οποίες θέτουμε υπόψη σας και σας καλούμε για μία ακόμα φορά να ανακαλέσετε την
παράνομη πράξη της Γενικής Γραμματέως
και να απέχετε από την χρήση του ονόματος
και των διακριτικών στοιχείων των επιμέ-
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ρους παρατάξεων, οι οποίες επιφυλάσσονται
παντός νόμιμου δικαιώματός τους.
Σας καλούμε να σταματήσετε, επιτέλους,
αυτήν την παντελώς έωλη διαδικασία και
να προχωρήσετε σε διενέργεια των εκλογών ανάδειξης των αιρετών όταν θα υπάρξουν οι ευμενείς υγειονομικές συνθήκες που
θα καταστήσουν τη διενέργειά τους ασφαλή, με τη δια ζώσης παρουσία των συναδέλφων, σε εργάσιμη ημέρα χωρίς άδεια και
έως τότε να παρατείνουν τη θητεία των νυν
αιρετών. Ταυτόχρονα, να καταργήσετε την
τροπολογία του Π.Δ. 1/2003 που ψηφίστηκε με το νόμο 4728/20 και την εφαρμοστική Υ.Α. (Φ.350/52/139940) όπου ορίζεται η
διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια με
ηλεκτρονική ψηφοφορία και να καλέσετε
τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες σε ουσιαστικό διάλογο δίχως προειλημμένες αποφάσεις.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Αρ. Πρωτ. 1128

Αθήνα 6/11/2020
Προς
1.	Την Υπουργό Παιδείας
κ. Νίκη Κεραμέως
2.	Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Α

Είχε προηγηθεί η αήθης στρέβλωση των θέσεων της Ομοσπονδίας από την Υπουργό η οποία διαρκώς «λησμονεί» ότι
προτείνουμε οι εκλογές να γίνονται σε εργάσιμη ημέρα δίχως άδεια και ψεύδεται συνεχώς υποστηρίζοντας ότι η αντίδρασή μας οφείλεται στην απώλεια της αργίας.
Είχε προηγηθεί το Δελτίο Τύπου της Υπουργού με τις συκοφαντικές αναφορές της σε «…απόπειρες εκφοβισμού εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία», «…παρεμπόδισης των εφορευτικών επιτροπών από το να εκτελέσουν
τα καθήκοντά τους» «…προτροπές σε τέλεση πειθαρχικών
παραπτωμάτων» που υποτίθεται ότι διαπράττουν οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, των οποίων τη στάση χαρακτήριζε
«απογοητευτική».

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

«Εντέλλεσθε» ήταν η φράση με την οποία βρέθηκαν αντιμέτωποι ο Περιφερειακός Διευθυντής και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης οι οποίοι, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία και αποδεχόμενοι το αυτονόητο δικαίωμα των εκπαιδευτικών να μην
είναι υποψήφιοι στις εκλογές-παρωδία για ανάδειξη «αιρετών», δεν είχαν αναρτήσει τα ψηφοδέλτια για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Διευθύνσεών τους. Ο αυταρχισμός και οι
παράνομες αποφάσεις ενάντια στον σεβασμό στον Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και τη νομιμότητα.
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ποδεικνύοντας με κάθε νέα της κίνηση ότι δεν υπάρχουν όρια στον αντιδημοκρατικό κατήφορο στον
οποίο διαρκώς ολισθαίνει, η Υπουργός Παιδείας, συνεπικουρούμενη από την, κατ’ επανάληψη παρανομούσα,
Γενική της Γραμματέα, έφτασαν σήμερα στην απόλυτη
επαφή με την ολοκληρωτική συμπεριφορά.
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Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του Υ.
ΠΑΙ.Θ. για την αυταρχική, αντιδημοκρατική της στάση.
Δηλώνουμε γι άλλη μια φορά. Δεν υπάρχουν υποψήφιοι και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν «εκλογές».
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

ΔΟΕ

Είναι ολοφάνερο ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ. δια ροπάλου προσπαθεί να
επιβάλει την ηλεκτρονική «δημοκρατία».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Δεν έχει τέλος ο
αντιδημοκρατικός
κατήφορος για
την Υπουργό
Παιδείας και την
«αυλή» της

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Αίτημα
εξαίρεσης
εκπαιδευτικών
που
μετακινούνται
σε μεγάλες
αποστάσεις
από το μέτρο των
δύο (2) επιβατών
ανά όχημα

Αρ. Πρωτ. 1126

Αθήνα 6/11/2020
Προς
1.	Τον Υπουργό Εσωτερικών
κ. Θεοδωρικάκο Τάκη
2.	Την Υπουργό Παιδείας
κ. Κεραμέως Νίκη
3.	Τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας
και Διαχείρισης Κρίσεων
κ. Χαρδαλιά Νίκο
Κοιν.
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Μ

ετά την απόφαση της Κυβέρνησης για γενικό
lockdown, από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020, ξεκινούν να εφαρμόζονται τα νέα μέτρα που περιορίζουν τις μετακινήσεις, ενώ θέτουν περιορισμό επιβατών στα
αυτοκίνητα μέχρι δύο (2) άτομα.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί πολύ σοβαρό πρόβλημα σε
συναδέλφους μας, ιδιαίτερα των επαρχιακών περιοχών, οι
οποίοι είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται προς και από
τις σχολικές τους μονάδες καλύπτοντας πολύ μεγάλες αποστάσεις. Δεδομένου του γεγονότος ότι τα δρομολόγια των
ΚΤΕΛ ήδη περιορίζονται και πολλοί από τους συναδέλφους
μας δεν έχουν δικό τους όχημα, το πρόβλημα γίνεται ακόμα
μεγαλύτερο, ιδιαίτερα για όσους εκπαιδευτικούς υπηρετούν
σε άλλο νομό από αυτόν του τόπου διαμονής τους.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι συνάδελφοι αναγκάζονται (για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο μεγάλο οικονομικό κόστος) να μετακινούνται σε ομάδες μεγαλύτερες
των δύο (2) επιβατών ώστε να επιμερίζονται τα έξοδα μετακίνησης. Είναι σαφές ότι ο περιορισμός στα δύο (2) άτομα
ανά αυτοκίνητο θα επιφέρει στους συναδέλφους μεγάλη οικονομική επιβάρυνση ενώ κάποιοι που δεν διαθέτουν μέσο
μετακίνησης δεν θα μπορούν από τη Δευτέρα να μετακινηθούν προς και από τη σχολική τους μονάδα.
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Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά την εξαίρεση των εκπαιδευτικών
αυτών από το μέτρο περιορισμού των δύο (2) επιβατών
με την απαραίτητη τήρηση όλων των μέτρων υγειονομικής προστασίας. Αναφερόμαστε, άλλωστε, σε πρόσωπα τα
οποία βρίσκονται στον ίδιο εργασιακό χώρο και εργάζονται
εν μέσω lockdown.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Αρ. πρωτ.: 1142

Αθήνα 9/11/2020
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Η Υπουργός αναφέρθηκε σε «μια μεγάλη τομή στο χώρο της
εκπαίδευσης και της ψηφιακής διακυβέρνησης» καθώς και
στο ότι η «…απρόσκοπτη διενέργεια των εκλογών κατέστη
εφικτή, με απόλυτη διασφάλιση του απόρρητου, της αδιαβλητότητας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας, και τηρουμένων των μέτρων για την προστασία της ατομικής και της δημόσιας υγείας. Και αυτό, παρά τα συνεχή προσκόμματα, την
εκστρατεία παραπληροφόρησης και παρακίνησης σε αποχή,
τις απειλές για διαγραφή και τις εκφοβιστικές τακτικές όσων
αντιτίθενται συστηματικά σε κάθε αλλαγή.»
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Σ

τους ελάχιστους που «…συνέβαλαν στην υλοποίηση της ιστορικής … εκλογικής διαδικασίας, αλλά και
όσους συμμετείχαν σε αυτήν, ως ψηφοφόροι ή υποψήφιοι – αλήθεια που τους βρήκε αφού είχαν αποσυρθεί;»,
επέλεξε να απευθυνθεί λίγο μετά το τέλος της «εκλογικής»
διαδικασίας παρωδία, της 7ης Νοεμβρίου η Υπουργός Παιδείας, σε μια προσπάθεια
να αποκρύψει το ηχηρό
ράπισμα της συντριπτικής αποχής – 95% στην α/θμια
εκπαίδευση- που της επιφύλαξαν εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ
και ΕΒΠ ως απάντηση στην αδιάλλακτη στάση και
αλαζονεία της. Λογική ενέργεια, αφού τους λίγους, που
δεν συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια στις δια ζώσης
εκλογικές διαδικασίες (υπενθυμίζουμε ότι το 2018 είχαν ψηφίσει 70.725 εκπαιδευτικοί της α/θμιας εκπαίδευσης) επικαλέστηκε πολλές φορές ως συμμάχους της το προηγούμενο
χρονικό διάστημα.

Εννοεί, αλήθεια, με όλα τα παραπάνω η Υπουργός Παιδείας

•

Την από μέρους της συκοφάντηση των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών με δηλώσεις της που μας παρουσίαζαν ως φανατικούς υποστηρικτές των εκλογών με
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Τις στημένες από το Υπουργείο «αποκλειστικές πληροφορίες από ανώτατο στέλεχος του Υ.ΠΑΙ.Θ», που δόθηκαν σε εκπαιδευτική ιστοσελίδα στις 10.30 το πρωί του
Σαββάτου, με την «ενθουσιώδη» πληροφόρηση, σχετικά
με τους 6.000 εκπαιδευτικούς που είχαν ήδη ψηφίσει
στα πρώτα 90 λεπτά της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για
την ανάδειξη αιρετών, ώστε να δημιουργήσει κλίμα αθρόας
συμμετοχής προς επηρεασμό του εκλογικού σώματος; Και
η οποία ιστοσελίδα αμέσως μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας άλλαξε το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ανάρτησης;

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Ηχηρό
ράπισμα στην
αλαζονεία και
τις γκεμπελικές
μεθοδεύσεις
του Υ.ΠΑΙ.Θ.
τα συντριπτικά
ποσοστά αποχής
από τις εκλογέςπαρωδία για την
ανάδειξη αιρετών

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

αργία ενώ όλες μας οι ανακοινώσεις
ανέφεραν ξεκάθαρα τη θέση μας για
διενέργειά τους σε εργάσιμη ημέρα
δίχως άδεια;
Την συκοφαντική ρετσινιά του «τεχνοφοβικού» και «αναχρονιστικού» που
επιχείρησε να «κολλήσει» στις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, επειδή τόλμησαν
να αμφισβητήσουν με επιχειρήματα το
αδιάβλητο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας;

•

Την περιφρόνηση του αιτήματός μας
για πραγματοποίηση των εκλογών •
(με παράταση της θητεία των νυν
αιρετών στο πλαίσιο της διάταξης που
η ίδια εισηγήθηκε και ψηφίστηκε πρόσφατα), όταν θα υπάρξουν οι υγειονομικές συνθήκες που θα καταστήσουν τη
διενέργεια των εκλογών ασφαλή, με τη
δια ζώσης παρουσία των συναδέλφων
και όχι με ηλεκτρονικό τρόπο, και θα
υπάρχει και η δυνατότητα ώστε οι υποψήφιοι να μπορέσουν να συμμετέχουν
σε συλλογικές διαδικασίες ενημέρωσης
των συναδέλφων κάτι αυτονόητο για
κάθε δημοκρατική, εκλογική διαδικασία;

•

Την απαράδεκτη και αυταρχικού χαρακτήρα εμμονή σε μονομερείς ενέργειες
(εκπρόθεσμες τροπολογίες μέσα στη νύχτα σε άσχετα νομοσχέδια) χωρίς καμία
διαβούλευση με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., ακόμα και όταν το ζητήσαμε με αίτημά μας;

•

Τις δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις
για κάλεσμα σε αποχή (που ακολούθησε
με ελεύθερη βούληση το 95% του κλάδου) και παραίτηση των μελών μας από
τις εφορευτικές επιτροπές που απαντήθηκαν με την εκφοβιστική και έωλη
νομικά εγκύκλιο που εμφάνιζε τη
συμμετοχή σε εφορευτικές επιτροπές
ως «υπηρεσιακή υποχρέωση» και μά- •
λιστα την ημέρα του Σαββάτου;
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•

Το παράνομο «εντέλλεσθε» που
απηύθυνε, με το ανυπόγραφο κουρελόχαρτο της Γενικής Γραμματέως του
Υ.ΠΑΙ.Θ., στον Περιφερειακό Διευθυντή

Δυτικής Ελλάδας και τους Διευθυντές/
Διευθύντριες Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας,
Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά που πιστοί στον νόμο
και τη φωνή της συνείδησής τους, αποδέχτηκαν το αυτονόητο δικαίωμα των
εκπαιδευτικών να μην είναι υποψήφιοι
στις εκλογές-παρωδία για ανάδειξη «αιρετών» και δεν ανάρτησαν, πριν τους
δοθεί η παράνομη εντολή, τα ψηφοδέλτια για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των
Διευθύνσεών τους;
Την ωμή παρέμβαση του κυβερνώντος κόμματος (αλλά και βουλευτικών
γραφείων με τηλεφωνικές οχλήσεις)
στις εκλογικές διαδικασίες, με επιστολή προς εκπαιδευτικούς- μέλη
του, που ζητούσε «να στηρίξετε τη στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησής μας για
τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού κράτους. Η τεχνολογία…μπορεί να
αξιοποιηθεί και για την διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών. Όχι μόνο τώρα που
η πανδημία μας υποχρεώνει να περιορίσουμε τις δραστηριότητές μας αλλά και
στο άμεσο μέλλον», αποκαλύπτοντας
πως όλα όσα έλεγε η Υπουργός για
την ηλεκτρονική ψηφοφορία με πρόσχημα την πανδημία, ήταν το προπέτασμα καπνού ώστε να κρυφτεί ο
σχεδιασμός της κυβέρνησης (εν όψει
νέου αντεργατικού και αντι-συνδικαλιστικού νόμου Βρούτση για την εργασία
και τη συνδικαλιστική λειτουργία των
σωματείων) για επίθεση στα εργασιακά
δικαιώματα και για πάγια χρήση της
στη συνδικαλιστική λειτουργία, που
σκοπεύει να αποστειρώσει, αφαιρώντας της κάθε δυνατότητα συλλογικότητας, στη δράση και τις αποφάσεις της;
Τα μηνύματα σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κινητά, που έστελνε πριν
τη λήξη της ψηφοφορίας το σύστημα
ΖΕΥΣ, σε αναπληρωτές, κυρίως, εκπαιδευτικούς που δεν είχαν ψηφίσει
ώστε να τους πιέσει να ψηφίσουν;

Η αλήθεια που αποτυπώνει η συντριπτική αποχή, είναι ότι σε αυτές τις ιστορικές
για τον κλάδο στιγμές, απέναντι στην επίθεση της κυβέρνησης στο εκπαιδευτικό και

κά ποσοστά συμμετοχής καθιστούν τις
εκλογές ως μη γενόμενες, να παρατείνει
τη θητεία των νυν αιρετών και να προχωρήσει στην πραγματοποίηση εκλογών
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Την αποστολή υπενθύμισης, κατά
τη διάρκεια της ψηφοφορίας, από το
σύστημα ΖΕΥΣ, σύνδεσης για συμμετοχή στην ψηφοφορία στοιχείων εκπαιδευτικού σε άλλον παραλήπτη, με
δυνατότητα ο παραλήπτης να έχει τη
δυνατότητα να ψηφίσει για τον εαυτό του και για τρίτο πρόσωπο;
Ταυτόχρονα έδωσαν ηχηρό μήνυμα αξι• Την άρνηση, με εντολές της Γενικής οπρέπειας, υπερηφάνειας και μάθημα
Γραμματέως του Υ.ΠΑΙ.Θ., μέσω των Δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό
Περιφερειακών Διευθυντών, να δοθούν και τις αντιδημοκρατικές τακτικές της
στους υποψήφιους οι καταστάσεις ψηφι- πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παισάντων (τι φοβούνται άραγε;) ως μέρος δείας.
του Πρακτικού Εκλογής που δικαιού- Τα αποτελέσματα που θα εμφανίσει το
νται εκ του νόμου να λάβουν;
Υπουργείο Παιδείας είναι ήδη γνωστά
και δεν είναι δυνατό να νομιμοποιηθούν.
Όποιο αθέμιτο μέσο και αν χρησιμοποίησε Εκλεγμένοι αιρετοί δεν υπάρχουν, με
η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αυτή την απαράδεκτη, πλήρως απονοπροσπαθώντας να πιέσει τους εκπαιδευτι- μιμοποιημένη διαδικασία. Δεν υπήρχαν,
κούς, που μαστίζονται από την αντιεκπαι- άλλωστε, υποψήφιοι.
δευτική πολιτική του, να ψηφίσει αυτούς
που δεν είναι υποψήφιοι, κατέπεσε.
Καλούμε τους «εκλεγμένους», που θα αναΣυνάντησε απέναντί της τη μεγαλειώδη κοινώσει το Υπουργείο Παιδείας, να κααντίσταση της συντριπτικής πλειοψη- ταθέσουν τις παραιτήσεις τους, στη διφίας των εκπαιδευτικών που συσπειρώ- άθεση του κλάδου στα αρμόδια όργανα
θηκαν στο κάλεσμα των εκπαιδευτικών του συνδικάτου (παραίτηση όλων των
Ομοσπονδιών καταγράφοντας αποχή υποψηφίων όλων των ψηφοδελτίων καστο υψηλότατο ποσοστό του 95% από τατίθεται στους τοπικούς Συλλόγους για
τις εκλογές-παρωδία. Αποχή, που από τη το Π.Υ.Σ.Π.Ε., με ενημέρωση στη Δ.Ο.Ε.,
στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση επέλεξε να και στη Δ.Ο.Ε. για τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και το
αναγάγει την επιβολή της ηλεκτρονικής ψη- Κ.Υ.Σ.Π.Ε.). Αμέσως μετά εφαρμόζοντας
φοφορίας σε πολιτικό στοίχημα, σημαίνει την απόφαση της Δ.Ο.Ε., τα αρμόδια όρπολιτική ήττα όχι μόνο για την Υπουργό γανα του συνδικάτου θα τις καταθέσουν
Παιδείας, η οποία οφείλει να παραιτηθεί στη Διοίκηση συντεταγμένα.
άμεσα, αλλά για την κυβέρνηση συνολι- Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. οφείλει
κά.
άμεσα να ανακοινώσει πως τα μηδενι-

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

•

συνδικαλιστικό κίνημα που ξεκινάει από τον
θεσμό του αιρετού, ο οποίος αποτελεί κατάκτηση του κλάδου και στοχεύει τις συλλογικές διαδικασίες και τη λειτουργία των σωματείων, στην αδιαλλαξία και στην άρνησή
της για διάλογο, οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν να απαντήσουν ενωτικά και αποφασιστικά προασπίζοντας τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις συλλογικές διαδικασίες, να μην συναινέσουν στον ευτελισμό
του θεσμού του αιρετού και τη λειτουργία
των υπηρεσιακών συμβουλίων χωρίς καμία
παρέμβαση του κινήματος και έκφραση των
διεκδικήσεων των εργαζομένων.
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Τα μηνύματα που έστειλε το σύστημα ΖΕΥΣ σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με την υποσημείωση «για ενημέρωσή σας», όπου περιλαμβάνονταν οι
οργισμένες απαντήσεις εκπαιδευτικών
στο σύστημα που τους «υπενθύμιζε» να
ψηφίσουν;

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

•

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

όταν οι επιδημιολογικές συνθήκες το αξιολόγησης – χειραγώγησης και κάθε
επιτρέψουν, με πλήρη ανάπτυξη των δη- προσπάθειας να αξιοποιηθεί το δεύτερο
μοκρατικών διαδικασιών και με δια ζώσης κύμα της πανδημίας ως ευκαιρία για να
ψηφοφορία.
περάσουν αντιεκπαιδευτικές και αντιερΤο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. χαιρετίζει την υπερήγατικές ρυθμίσεις, θα είναι ενωτικοί και
φανη και ενωτική στάση των συναδέλφων που, πάνω απ’ όλα, έδωσαν το μή- νικηφόροι.
νυμα ότι και οι επόμενοι σκληροί αγώνες
που ακολουθούν, με ορόσημο αυτούς για
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
την υπεράσπιση της συνδικαλιστικής
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
ελευθερίας και δράσης, καθώς και ενάΠετράκης Σταύρος
ντια στην προσπάθεια για επιβολή της Κικινής Θανάσης

“Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία”
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Αγώνας για
Δημόσια Εκπαίδευση

{ 56 }

χρόνια μετά

το μήνυμα της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου

πάντα επίκαιρο

Αρ. Πρωτ. 1152

Αθήνα 16/11/2020
Προς
1.	Την Υπουργό Παιδείας
κ. Νίκη Κεραμέως
2.	Την Υφυπουργό Παιδείας
κ. Σοφία Ζαχαράκη

[ 1172 ]
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δεύτερη φορά που το σύνολο των σχολικών μονάδων
της χώρας (πλην των μονάδων Ειδικής Αγωγής που,
ορθά, παραμένουν ανοικτά αλλά δίχως καμία απολύτως στήριξη και υγειονομική μέριμνα), έχει πολύ διαφορετικά
χαρακτηριστικά από την πρώτη, της περασμένης άνοιξης.
Κοινός τόπος είναι ο αγώνας που δίνεται από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειές τους να ανταποκριθούν σε μια εξαιρετικά δύσκολη και εκπαιδευτικά καθημερινότητα δίχως την απαραίτητη στήριξη από την πλευρά της
πολιτείας, μέσα σ’ ένα περιβάλλον όπου, λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, όχι μόνο απειλούνται η ζωή και η υγεία
όλων μας αλλά δοκιμάζεται και η αντοχή της κοινωνίας μας.
Ως Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζοντας το σύνολο των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απευθύνουμε, για
μια ακόμη φορά, αισθήματα ευγνωμοσύνης σε όλους αυτούς που με υψηλό το αίσθημα του καθήκοντος, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εργάζονται άοκνα για το κοινωνικό σύνολο συμβάλλοντας στην εξασφάλιση πολύτιμων
αγαθών όπως είναι η υγεία, η ασφάλεια και η επάρκεια
σε βασικά προϊόντα και ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, όλους τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίοι με αυτοθυσία και
αυταπάρνηση, με κίνδυνο της υγείας της δικής τους και των
οικογενειών τους, προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο μέσα
σε ένα Δημόσιο Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας που ήταν και
είναι εγκαταλειμμένο, θύμα των πολιτικών αυτών που με πρόσχημα την κρίση υποστελέχωσαν και υποχρηματοδότησαν τις
δημόσιες δομές προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και που σε
όλο το χρονικό διάστημα της ύφεσης της πανδημίας δεν στηρίχτηκε και δεν ενισχύθηκε από την κυβέρνηση, έτσι ώστε να
μπορεί να αντέξει κάτω από το αφόρητο βάρος των χιλιάδων
περιστατικών με τα οποία έρχεται καθημερινά αντιμέτωπο.
Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις
δύσκολες κι ιδιαίτερες αυτές συνθήκες, έδωσαν από την
έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς έναν άνισο αγώνα
αλληλεγγύης προς τους μαθητές τους, με την ηγεσία του
Υ.ΠΑΙ.Θ. να κλείνει τ’ αυτιά στα εύλογα αιτήματα για
μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, πρόσλη-
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Η

Κοιν.
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Κλείσιμο των
σχολείων,
ομολογία
αποτυχίας των
μέτρων Υ.ΠΑΙ.Θ.
και κυβέρνησης Σύγχρονη
εξ αποστάσεως
εκπαίδευση με
σχολεία, μαθητές
κι εκπαιδευτικούς
δίχως τον
απαραίτητο
εξοπλισμό
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ψη επαρκούς προσωπικού καθαρισμού,
επάρκεια πόρων για τα κατάλληλα αναλώσιμα υλικά, διενέργεια, δωρεάν, προληπτικών τεστ σε εκπαιδευτικούς και
μαθητές κλπ.
Ως εκπαιδευτική κοινότητα, έχουμε κάνει σαφές ότι επιθυμούμε τα σχολεία μας
να παραμείνουν ανοιχτά, αφού αποτελούν
τον φυσικό χώρο ανάπτυξης της γνώσης,
της κοινωνικοποίησης και της συναισθηματικής ανάπτυξης για τους μαθητές μας.
Έχουμε τονίσει αναλυτικά ότι η δια ζώσης
διδασκαλία, είναι μια μοναδική και αναντικατάστατη διαδικασία η οποία κάτω από τις
παρούσες, επιβαρυμένες, υγειονομικά, συνθήκες πρέπει να θωρακίζεται από την πολιτεία ώστε να παρέχεται με διασφάλιση των
όρων υγιεινής και ασφάλειας. Δυστυχώς η
κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε ούτε στα
αιτήματά μας αλλά ούτε και στην ίδια την
κρισιμότητα των περιστάσεων.
Ως αποτέλεσμα της τραγικής τους ολιγωρίας ήρθε η απόφαση της κυβέρνησης για το
κλείσιμο του συνόλου των σχολείων με το
πρόσχημα των μετακινήσεων και του συνωστισμού γονέων κατά την προσέλευση
και αποχώρηση των μαθητών (ισχύει αλήθεια αυτό για τις μικρές σχολικές μονάδες
της επαρχίας ;) δίχως να γίνεται η παραμικρή αναφορά στα εκατοντάδες τμήματα και
σχολεία που είχαν κλείσει ως αποτέλεσμα
της πολιτικής των πολυπληθών τμημάτων
και της ανεπαρκέστατης στήριξης των σχολικών μονάδων. Η απόφαση της κυβέρνησης να κλείσουν όλα τα σχολεία (πλην Ειδικής Αγωγής) είναι ομολογία αποτυχίας της
πολιτικής που εφάρμοσε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και στην εκπαίδευση
ως μέρος της συνολικής πολιτικής, αφού
μπροστά στο αναμενόμενο δεύτερο κύμα
της πανδημίας, άφησε τα νοσοκομεία αθωράκιστα, δεν πήρε μέτρα για την αποφυγή
του συνωστισμού στα Μ.Μ.Μ. και δεν πήρε
ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των
εργαζομένων στους χώρους δουλειάς και
του συνόλου των πολιτών. Απορίες, επίσης,
γεννά το γεγονός ότι πάρθηκε ένα οριζόντιο
μέτρο, αυτό του κλεισίματος όλων των σχολείων πλην Ειδικής Αγωγής, όταν υπάρχουν

πολλές περιοχές της Ελλάδας με εξαιρετικά
χαμηλό αριθμό κρουσμάτων.
Ο ανύπαρκτος σχεδιασμός του Υπουργείου
Παιδείας για το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας των σχολείων και την υλοποίηση
της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
δείχνει ότι η πολιτική του ηγεσία δεν έχει
γνώση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας,
των αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μικρών, ιδιαίτερα, παιδιών.
Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε
από τη λήξη της προηγούμενης αναστολής λειτουργίας μέχρι και σήμερα, δεν
πραγματοποιήθηκε καμία ενέργεια ώστε
να είναι δυνατή η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σύνολο του
μαθητικού δυναμικού, χωρίς αποκλεισμούς. Τα περίφημα tablet για όλους τους
μαθητές έμειναν εξαγγελία. Η κυβέρνηση
δεν διέθεσε κονδύλια για την τεχνολογική
υποδομή των σχολείων και την παροχή του
απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού σε
μαθητές και εκπαιδευτικούς ενώ, σε αντίθεση με άλλες χώρες που εξασφάλισαν τα
απαραίτητα κοινοτικά κονδύλια για προμήθεια εξοπλισμού (π.χ. Πορτογαλία) δεν
φρόντισε να πράξει το ίδιο. Δεν υλοποιήθηκε, επίσης, το πρόγραμμα επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών, παρά τις εξαγγελίες
της πολιτικής ηγεσίας (εκτός εάν ως τέτοιο αντιλαμβάνονται κάποιες οδηγίες του
Ι.Ε.Π.). Όσο για τη «δυνατότητα» σύνδεσης
από σταθερό τηλέφωνο στην τάξη (μόνο ως
ακροατής) από παιδαγωγική – εκπαιδευτική
άποψη, μόνο ως «δυνατότητα» δεν μπορεί
να εκληφθεί.
Αποτέλεσμα της απόλυτης αδιαφορίας της
πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., εάν η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση εφαρμοστεί «τυφλά», θα είναι η ένταση των μαθησιακών ανισοτήτων μεταξύ των μαθητών
που δεν διαθέτουν εξοπλισμό σε σχέση με
όσους διαθέτουν. Και δεν είναι, δυστυχώς,
αυτό το μοναδικό ζήτημα που καθιστά προβληματικό τον σχεδιασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ. αφού
και η μεταφορά του ωρολογίου προγράμματος από τις 14:00 έως τις 17:20 αποκαλύπτει
την υποχώρηση του παιδαγωγικά ορθού

•

διασφάλιση για τη μη καταγραφή απουσιών για τους μαθητές που αποδεδειγμένα δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις διαδικτυακές τάξεις.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί απαραίτητο, όλα
τα προβλήματα που δημιουργούνται σε
μαθητές κι εκπαιδευτικούς να συζητηθούν
αναλυτικά σε συνάντηση με την πολιτική
ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., την οποία καλούμε να
ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα αυτό και να
μη συνεχίσει να κωφεύει στις εκκλήσεις μας
για συνάντηση, όπως έπραξε στο διάστημα
λειτουργίας των σχολείων.
Στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία, οι εκπαιδευτικοί θα σταθούμε δίπλα στους μαθητές
και τις μαθήτριές μας, όπως πράττουμε σε
όλη τη διάρκεια της πανδημίας (αλλά και
πάντα), με συναίσθηση της κοινωνικής μας
ευθύνης. Δείχνουμε αλληλεγγύη, αγωνιζόμαστε όλοι μαζί εκπαιδευτικοί, μαθητές,
γονείς, κοινωνία. Παλεύουμε για ανοιχτά
σχολεία, με εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων για ομαλή δια ζώσης λειτουργία.
Δίνουμε τη μάχη για δημόσια εκπαίδευση
ισχυρή, αντάξια των ονείρων και των αναγκών των μαθητών μας.
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Καλούμε, τέλος, τους Συλλόγους Διδασκόντων να αναδείξουν όλα τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν (και να τα επικοινωνήσουν στους Σ.Ε.Π.Ε. και, εκείνοι, στη συνέχεια στη Δ.Ο.Ε.) στην προσπάθεια υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
και να προχωρήσουν στην καταγραφή των
ελλείψεων σε τεχνικό εξοπλισμό τόσο για
τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς (ελλείψεις σε υπολογιστές καθώς και
πρόσβασης σε ίντερνετ) η οποία θα πρέπει
να φτάσει στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (μέσω των
Σ.Ε.Π.Ε.) μέχρι την Παρασκευή 20/11, στην
κατεύθυνση της άσκησης πίεσης για την
άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου στην
ανάγκη επίλυσης όλων των προβλημάτων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

μπροστά στην αδυναμία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου να υποστηρίξει την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, ταυτόχρονα για
όλες τις βαθμίδες αλλά και η προγραμματισμένη παρακολούθηση του προγράμματος της εκπαιδευτικής τηλεόρασης από τις
9 το πρωί και στη συνέχεια (έπειτα από το
γεύμα τους) της σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης μέχρι και τις 17:20 το απόγευμα
φανερώνει έλλειψη ενδιαφέροντος για τις
φυσικές αντοχές των μαθητών.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, καλεί την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να εγκαταλείψει την
επικοινωνιακή και εκπαιδευτικά καταστροφική τακτική του και να προχωρήσει άμεσα, από τη στιγμή που έκανε μονόδρομο το κλείσιμο των σχολείων, σε:
• καταγραφή όλων των ελλείψεων σε τεχνολογικά μέσα και εξοπλισμό για σχολικές μονάδες, μαθητές και εκπαιδευτικούς.
• εξασφάλιση, με ευθύνη και δαπάνη του
κράτους, του αναγκαίου τεχνολογικού
εξοπλισμού (laptop ή tablet) για τους
μαθητές και εκπαιδευτικούς, μέριμνα
για δωρεάν και γρήγορη σύνδεση στο
διαδίκτυο για όλους, αναβάθμιση του
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ώστε
να καλύπτει τις ανάγκες των Δημόσιων
Σχολείων.
• μείωση και αναπροσαρμογή της ύλης
για όλες τις τάξεις αφού η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν καλύπτει ολοκληρωμένα την γνωστική διαδικασία (ιδιαίτερα αν, τελικά, υπάρξουν μαθητές που δε
θα συμμετέχουν).
• δυνατότητα διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους Συλλόγους
Διδασκόντων στο πλαίσιο της παιδαγωγικής ελευθερίας, ως προς το πρόγραμμα και την αξιοποίηση των μεθόδων
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (επιλογή
πλατφόρμας, μέσων επικοινωνίας, μεθόδων διδασκαλίας κλπ.) όταν δεν εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων
των μαθητών στη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Μετακίνηση
εκπαιδευτικών
εν όψει των
διακοπών των
Χριστουγέννων

Αρ. Πρωτ. 1227

Αθήνα 17/12/2020
Προς
1.	Την Υπουργό Παιδείας
κ. Νίκη Κεραμέως
2.	Την Υφυπουργό Παιδείας
κ. Σοφία Ζαχαράκη

Ζ

Κοιν.
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ήτημα το οποίο αφορά πολύ μεγάλο αριθμό συναδέλφων μας, μόνιμων και, κυρίως, αναπληρωτών, είναι αυτό της μετακίνησής τους από τις περιοχές όπου
υπηρετούν στον τόπο όπου διαμένουν οι οικογένειές τους εν
όψει των διακοπών των Χριστουγέννων.
Εγκλωβισμένοι, μόνοι σε τόπους εργασίας πολύ μακριά από
τους δικούς τους ανθρώπους τον τελευταίο μήνα, μετά και
από την εγκύκλιο απαγόρευσης μετακίνησης που εξέδωσε
το Υπουργείο Παιδείας, ενώ οι σχολικές μονάδες παραμένουν
κλειστές, με απόφαση της κυβέρνησης, όλο αυτό το διάστημα, αναμένουν την ξεκάθαρη τοποθέτηση των αρμοδίων για
τη διασφάλιση της μετακίνησής τους έτσι ώστε να μη βρεθούν αντιμέτωποι με δυσβάσταχτα, άδικα πρόστιμα.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας, να αναλάβει, άμεσα, όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και να κάνει σαφές ότι όσοι συνάδελφοι, όλων
των δομών της εκπαίδευσης, το επιθυμούν, θα μπορέσουν
να ταξιδέψουν έγκαιρα από τον τόπο εργασίας τους στον
τόπο όπου, πραγματικά, μόνιμα διαμένουν, ώστε όλοι να
βρεθούν με τις οικογένειές τους.
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Στην κατεύθυνση αυτή, θεωρούμε πως είναι απαραίτητο
να θεωρηθεί ως επαρκής (και για την επιστροφή τον Ιανουάριο) η βεβαίωση της σχολικής μονάδας που θα χορηγείται στους συναδέλφους που επιθυμούν να μετακινηθούν
καθώς, επίσης, να μην γίνει αφορμή για αποκλεισμούς το
έντυπο Ε1 όπου, για συναδέλφους που νοικιάζουν κατοικία
στον τόπο εργασίας αυτή εμφανίζεται ως τόπος μόνιμης κατοικίας ενώ στην πραγματικότητα η μόνιμη κατοικία τους
βρίσκεται σε άλλο νομό. Ζητάμε να υπάρχει, επίσης, έκπτωση 50% στην τιμή των εισιτηρίων σε όσους ταξιδεύουν
χωρίς ιδιωτικό μέσο.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, οφείλει να απαντήσει, άμεσα, θετικά, ώστε να μπορέσουν οι συνάδελφοι να
προγραμματίσουν με ασφάλεια τις μετακινήσεις τους.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Αρ. Πρωτ. 1174

Αθήνα 25/11/2020
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Μ

ε την απόφασή της στις 14 Νοεμβρίου, που αφορά
στην αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά), η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και η κυβέρνηση αποφάσισαν τη συνέχιση λειτουργίας των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής όλων των βαθμίδων.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι ξεκάθαρο ότι τα Ειδικά Σχολεία
πρέπει να είναι ανοιχτά αφού ο εκπαιδευτικός χρόνος που
χάνεται από το κλείσιμό τους, είναι δυσαναπλήρωτος. Οι μαθητές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. χρειάζονται ένα δομημένο διεπιστημονικό πρόγραμμα παρέμβασης, με ολόπλευρη στήριξη, προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες, είτε αυτές αφορούν την
αυτονομία τους, είτε τη γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική τους ανάπτυξη, το οποίο όταν ανασταλεί όχι μόνο αφήνει
τα παιδιά σε κατάσταση στασιμότητας, αλλά τα οδηγεί και
στο να απωλέσουν όσα με πολύ κόπο έχουν κατακτήσει.
Μεγάλο μέρος των μαθητών που φοιτά στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
αδυνατεί να τηρήσει τους κανόνες υγιεινής (μάσκες, σχολαστικό πλύσιμο χεριών, βήξιμο στον αγκώνα κλπ.) με
αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για ενίσχυση της πιθανότητας της διασποράς του ιού, ιδιαίτερα μεταξύ των μαθητών οι οποίοι δεν κάνουν χρήση μάσκας και περαιτέρω
διασπορά του στις οικογένειές τους. Άλλωστε, με εισήγηση

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Τεράστιες είναι, επίσης, οι ευθύνες για τον τρόπο με τον
οποίο επιλέγει να διατηρεί ανοιχτές τις σχολικές μονάδες
Ειδικής Αγωγής, μονάδες που αποτελούν το πιο ευαίσθητο
κομμάτι του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αφού από τον
περασμένο Ιούνιο έως σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει πάρει
κανένα ουσιαστικό μέτρο για να είναι οι μονάδες Ε.Α. ανοιχτές και υγειονομικά ασφαλείς με μείωση των μαθητών
ανά τμήμα, μαζικές προσλήψεις όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων με πρόβλεψη για τις απουσίες των εργαζομένων
(ευπαθείς ομάδες γονείς …) συχνά και επαναλαμβανόμενα
τεστ, βελτίωση των υποδομών κλπ.

[ 1172 ]

Οι κυβερνητικές ευθύνες για το κλείσιμο των Δημοτικών
Σχολείων και Νηπιαγωγείων είναι τεράστιες καθώς, κατά
τη διάρκεια της δια ζώσης λειτουργίας τους, δεν εισάκουσε τις προτάσεις της Δ.Ο.Ε. για τη διασφάλιση των όρων
υγιεινής και ασφάλειας για μαθητές κι εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αποκλειστική
της ευθύνη δεν αξιοποίησε επτά πολύτιμους μήνες για την
προετοιμασία των σχολικών μονάδων και την ενίσχυση του
πλαισίου λειτουργίας τους με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Ανοιχτές οι
σχολικές
μονάδες ειδικής
αγωγής δίχως
λήψη μέτρων
προστασίας. Να
αναλάβει άμεσα
τις ευθύνες της η
κυβέρνηση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

των ειδικών και απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν •
επιβάλλεται η χρήση μάσκας για τους μαθητές που φοιτούν στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. όλων των
βαθμίδων, ούτε κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη σχολική μονάδα αλλά ούτε και
κατά τη διάρκεια μεταφοράς τους προς και
από αυτήν.
Δυστυχώς, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όλο αυτό το διάστημα δεν
έκανε τίποτα για τη διασφάλιση των ασφαλών συνθηκών λειτουργίας ούτε και στις
Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εναποθέτοντας τα πάντα στο
φιλότιμο των εκπαιδευτικών και στην ευθύνη των γονέων επιχειρώντας να μεταθέσει
τη δική της πολιτική ευθύνη στην ατομική
ευθύνη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, αρκετοί
γονείς που τα παιδιά τους βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές αναπηρίες να μην τα
έχουν στείλει καθόλου στο σχολείο μέχρι και
σήμερα, φοβούμενοι τους πολλαπλούς κιν- •
δύνους.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Συμμεριζόμενοι την αγωνία των γονιών, το
άγχος και την ανασφάλεια για το μέλλον
των παιδιών τους, καλούμε την πολιτική
ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να εγκαταλείψει την •
επικίνδυνα ανεύθυνη τακτική του «βλέποντας και κάνοντας» που έχει επιλέξει και
ακολουθεί και να προχωρήσει στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως:
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•

Τη μέριμνα για τη συχνή διενέργεια
δωρεάν tests Covid-19 σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π., οδηγούς,
συνοδούς και σε όλο το προσωπικό που
έρχεται σε επαφή με μαθητές, έτσι ώστε
να αποφευχθεί τυχόν διασπορά του ιού
στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κάτι που θα είχε οδυνηρά αποτελέσματα για τους μαθητές,
τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτές.

•

Τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στα Ειδικά σχολεία
με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες με
την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων
υποδομών.

•

Την αύξηση των δρομολογίων των μέσων μεταφοράς με μείωση, ταυτόχρονα,
του αριθμού των μαθητών ανά μέσο.

Την άμεση πρόσληψη όλου του απαραίτητου προσωπικού (Εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθαριότητας) στις
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με την πρόβλεψη για την
αναπλήρωση των εργαζομένων οι οποίοι θα πρέπει να λάβουν άδειες είτε επειδή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες είτε
τις άδειες ειδικού σκοπού που δικαιούνται, χωρίς τους περιορισμούς που
θέτει η Υπουργική Απόφαση. Είναι,
επίσης, απαραίτητο να τονιστεί ότι στις
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. υπηρετούν πολλοί εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π. με αναπηρίες ή/και
υποκείμενα νοσήματα που δεν πληρούν
τις τελευταίες προϋποθέσεις για ειδική
άδεια, η πιθανή έκθεση των οποίων σε
μόλυνση μπορεί να επιφέρει οδυνηρές
συνέπειες για την υγεία τους ακόμα και
την ίδια τους τη ζωή.
Την εξασφάλιση επάρκειας σε όλα
τα απαραίτητα μέσα ατομικής υγείας και προστασίας, καθαριότητας και
απολύμανσης των σχολείων, σύμφωνα
με τις κατευθύνσεις του Ε.Ο.Δ.Υ.
Τη διεπιστημονική υποστήριξη των
μαθητών που λόγω σοβαρών νοσημάτων παραμένουν στο σπίτι τους,
με κάθε πρόσφορο μέσο, με ευθύνη του
Υπουργείου Παιδείας.

Είναι αυτονόητο ότι οι εκπαιδευτικοί και όλο
το προσωπικό των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. βρίσκονται
και θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό των μαθητών τους. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί ασπίδα εφησυχασμού για την κυβέρνηση. Οφείλει να
πάρει, άμεσα, αυξημένα μέτρα ενίσχυσης
και προστασίας, κάτι που όφειλε να πράξει την ίδια στιγμή με την ανακοίνωση μη
αναστολής λειτουργίας των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Σε
διαφορετική περίπτωση, συνειδητά, θέτει σε
κίνδυνο εκπαιδευτικούς και ευάλωτες ομάδες του μαθητικού δυναμικού με συνέπειες,
ενδεχόμενα, μη αναστρέψιμες.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Αρ. Πρωτ. 1203

Αθήνα 14/12/2020
Προς
1. Την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
2.	Τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες των
κομμάτων της Βουλής
3. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Η «ρύθμιση» του άρθρου 123 αποτελεί πρωτοφανές
κυβερνητικό πραξικόπημα. Επιχειρείται η «τιμωρία» της
υπερήφανης στάσης των εκπαιδευτικών ενάντια στην,
ολοφάνερη, πρόθεση της κυβέρνησης για κατάργηση του

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΔΟΕ

Φυσικά και δεν καταλαβαίνει η Υπουργός Παιδείας η οποία
με την πλήρη κάλυψη του Πρωθυπουργού θεωρεί ότι και
εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια έγιναν κι ας συμμετείχε μόλις το 5%
των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
εκλεγμένοι αιρετοί υπάρχουν (βέβαια αποτελέσματα, έναν
και πλέον μήνα μετά, δεν έχουν ανακοινωθεί …). Δεν μπορεί
να καταλάβει την αποτυχία των γκεμπελικών μεθοδεύσεων που επιστρατεύθηκαν από την κυβέρνηση για να εκβιαστεί η ψήφος των εκπαιδευτικών σε μια διαδικασία παρωδία. Την αποτυχία του αυταρχισμού, των εκλογών χωρίς
υποψήφιους αφού είχαν αποσύρει τις υποψηφιότητές τους,
των πιέσεων και απειλών για να επιτευχθεί η συμμετοχή
των εκπαιδευτικών, των κυβερνητικών και κομματικών
παρεμβάσεων. Δεν μπορεί και δεν θέλει να καταλάβει ότι
η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει καταδικάσει την πολιτική και τις μεθοδεύσεις της, της έχει γυρίσει
την πλάτη και ως μόνο αξιοπρεπή δρόμο έχει αυτόν της παραίτησης.

[ 1172 ]

«Ο

ι εκλογές έγιναν, εκφράστηκε το σώμα, δεν καταλαβαίνω την κριτική που μου κάνετε. Οι ρυθμίσεις αυτές έγιναν ώστε σε περίπτωση παραιτήσεων, να μην παρακωλύεται η λειτουργία των Υπηρεσιακών
Συμβουλίων. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους», απάντησε
η Υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης που θεωρεί ότι το
5% ως ποσοστό συμμετοχής σε εκλογές μπορεί να είναι
αντιπροσωπευτικό και ισχυρότερο του 95% που απείχε
καταδικάζοντας την πολιτική της, στη δριμεία κριτική της
αντιπολίτευσης για το άρθρο 123 του νομοσχεδίου για την
Επαγγελματική Εκπαίδευση, σύμφωνα με το οποίο εφόσον
δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων
λόγω μη ανάδειξής αιρετών ή μη αποδοχής του διορισμού
τους ή παραίτησής τους ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, τα
Υπηρεσιακά Συμβούλια συγκροτούνται με μέλη διορισμένα
από το αρμόδιο, κατά περίπτωση, όργανο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Εκπρόσωποι
εργαζομένων
με απόφαση
εργοδοσίας: ένα
κυβερνητικό
πραξικόπημα
μιας δημοκρατικά
εκλεγμένης
κυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

θεσμού των αιρετών (βλέπε απουσία τους
από τα συμβούλια επιλογής στελεχών στα
σχέδια που έχουν διαρρεύσει καθώς και από
τις επιλογές των προσωρινών Διευθυντών
Εκπαίδευσης του καλοκαιριού) και τις εκλογές παρωδία για την ανάδειξή τους, με την
αντικατάσταση των αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια από δοτούς «εκπροσώπους» διορισμένους από τα όργανα του
Υ.ΠΑΙ.Θ. Η κυβέρνηση ακολουθεί ξέφρενη
πορεία στον ολισθηρό δρόμο της «νομοθέτησης», της παράκαμψης της δημοκρατικής
υποχρέωσης του κράτους, στο πλαίσιο προστασίας της συνδικαλιστικής δράσης, να
συμμετέχουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια οι
εκπρόσωποι των εργαζομένων.

ρίσουν, για μια ακόμη φορά, την πλάτη και
θα αρνηθούν να παίξουν τον άθλιο, διασπαστικό ρόλο που τους έχει ετοιμάσει, η οποία
δείχνοντας ξεκάθαρα το αυταρχικό της πρόσωπο, απέκλεισε την ενοχλητική φωνή
της Δ.Ο.Ε. από την ακρόαση φορέων για
το σχέδιο νόμου, το πρωί της Δευτέρας
14/12/2020 την ίδια στιγμή που μέσα στη
Βουλή θα βρίσκονται οι εκπρόσωποι του
ΣΕΒ για να «καταθέσουν γνώμη»!

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί την κυβέρνηση,
έστω και τώρα την τελευταία στιγμή,
να θέσει τέλος στον αντιδημοκρατικό
της κατήφορο και να αποσύρει το κατάπτυστο άρθρο 123 που βαφτίζει αιρετούς
Επί της ουσίας προχωρά στον αποκλεισμό τους δοτούς του Υ.ΠΑΙ.Θ., να αφουγκρατων αιρετών εκπροσώπων των εργαζομέ- στεί, επιτέλους, το αίτημα του εκπαιδευτικού
νων από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια στο κινήματος για:
πλαίσιο της προσπάθειάς της να ολοκληρώσει το προσχεδιασμένο «έγκλημα» για την • παράταση της θητείας των νυν αιρετών (μέτρο που εφαρμόζεται ήδη για τα
κατάργησή τους. Με τις αλλαγές που εισάόργανα διοίκησης όλων των συνδικαλιγονται παραβιάζεται και στην ουσία του το
στικών οργανώσεων εξ αιτίας της πανδηΠ.Δ. 1/2003 που προβλέπει τη συμμετοχή
μίας)
των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων, αφού οι τελευταίοι εξοβελίζονται από • και διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για
αυτά, πρώτη φορά μάλιστα μετά την καθιτην ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιέρωσή τους.
ακά Συμβούλια δια ζώσης, όταν οι
υγειονομικές συνθήκες το επιτρέΗ κυβέρνηση γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν
ψουν.
«εκλεγμένοι» αιρετοί από τις εκλογές παρωδία κι επιχειρεί να εκβιάσει το εκπαιδευτικό κίνημα στην κατεύθυνση της αποδοχής
ενός νόθου «αποτελέσματος».

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Η απάντηση των εκπαιδευτικών στη
νέα, ολοκληρωτικού χαρακτήρα, πρόκληση της κυβέρνησης, θα είναι και πάλι
συντριπτική. Οι εκπαιδευτικοί θα της γυ-
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Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Αρ. Πρωτ. 1204

Αθήνα 14/12/2020
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Γ

Επίσης ο οικονομικός προϋπολογισμός προβλέπει μείωση
δαπανών για την κοινωνική ασφάλιση, γεγονός που ανοίγει
το δρόμο για το πέρασμα των επικουρικών συντάξεων στην
ιδιωτική ασφάλιση.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απέναντι στις νέες επιθέσεις που η Κυβέρνηση σχεδιάζει, μέσω του οικονομικού προϋπολογισμού,
τόσο ενάντια στη δημόσια εκπαίδευση και στα μορφωτικά
δικαιώματα των μαθητών μας όσο και στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, προγραμματίζει την Τρίτη
15 Δεκεμβρίου, ημέρα ψήφισης του οικονομικού προϋπολογισμού, συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας του
Δ.Σ. έξω από τη Βουλή, στις 12 ώρα με αιτήματα:
•

Να μην περάσει ο αντεργατικός οικονομικός προϋπολογισμός της Κυβέρνησης.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΔΟΕ

Η πρόβλεψη του τακτικού προϋπολογισμού για την Παιδεία εμφανίζεται μειωμένη κατά (-) 1,17% σε σχέση με τον
περσινό προϋπολογισμό και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη
κονδυλίων για αντιμετώπιση του covid-19, στο Υπουργείο
Παιδείας. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει, με τον πλέον εμφατικό τρόπο, ότι δεν υπάρχει πολιτική πρόθεση να ληφθούν
ουσιαστικά μέτρα για την ασφαλή υγειονομικά επαναλειτουργία των σχολείων και εντείνει, ακόμα περισσότερο, την
πεποίθηση ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση συνολικής στήριξης και ενίσχυσης της δημόσιας εκπαίδευσης. Αποτελεί,
ταυτόχρονα, απόδειξη μηδαμινής αίσθησης κοινωνικής και
πολιτικής ευθύνης για τις συνθήκες που επικρατούν στο
δημόσιο σχολείο (ανεπάρκεια μέσων στήριξης μαθητών και
εκπαιδευτικών με ελλείψεις σε τεχνολογικά μέσα, ίντερνετ,
ανυπαρξία πρόβλεψης εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου για εξ αποστάσεως διδασκαλία, καμία συζήτηση
για αναπροσαρμογή της ύλης κλπ.) και οξύνει, ακόμα περισσότερο, τις προϋπάρχουσες μορφωτικές και κοινωνικές
ανισότητες των μαθητών.
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ια ακόμα μια φορά, η κυβέρνηση της Ν.Δ. φέρνει έναν
οικονομικό προϋπολογισμό, για το 2021, που προβλέπει
περαιτέρω μειώσεις δαπανών για την Παιδεία και την
Υγεία και μάλιστα σήμερα που η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί σημαντική ενίσχυση και επένδυση, τόσο στον
τομέα της Υγείας όσο και σε αυτόν της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Όχι στον
οικονομικό
προϋπολογισμό
της Κυβέρνησης
που πλήττει
Παιδεία, Υγεία
και Κοινωνική
Ασφάλιση

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
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ΔΟΕ

•

Αύξηση δαπανών για την Παιδεία στο
5% του ΑΕΠ.

•

Αύξηση δαπανών για την Υγεία και την
Κοινωνική Ασφάλιση.

•

Πρόβλεψη δαπανών για την αντιμετώπιση της πανδημίας τόσο από πλευράς
εξοπλισμού όσο και παροχής σύνδεσης
ίντερνετ κλπ. σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

•

Πρόβλεψη δαπανών για επαναλειτουργία των σχολείων με όρους και προϋποθέσεις διασφάλισης της υγείας μαθητών

και εκπαιδευτικών (μείωση μαθητών
στα τμήματα με ανώτερο όριο τους 15
και 1 παιδί ανά θρανίο, προσλήψεις εκπαιδευτικών, προσλήψεις προσωπικού
καθαριότητας, μείωση μαθητών στα
μέσα μεταφοράς από και προς τα σχολείο στο 50%, δωρεάν κι επαναλαμβανόμενα τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές).
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Αρ. Πρωτ. 1226

Αθήνα 16/12/2020
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Τ

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και την κυβέρνηση να εγκαταλείψουν την τακτική της επιβολής που ακολουθούν, να αποσύρουν τις ρυθμίσεις και να προσέλθουν,
επιτέλους, σε ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Καταδικάζουμε την ψήφιση του Νομοσχεδίου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, το οποίο, ανάμεσα σε
άλλα, περιλαμβάνει το άρθρο 114 με το οποίο, σε καταστρατήγηση κάθε έννοιας αντικειμενικότητας και ισονομίας, δημιουργούνται τοπικοί πίνακες προσλήψεων ωρομίσθιων και
αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε παράκαμψη των ενιαίων
πινάκων, καθώς και το άρθρο 123 με το οποίο η κυβέρνηση
προχωρά στην, ολοκληρωτικής έμπνευσης, αντικατάσταση
των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, με δοτούς εκπροσώπους.
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ο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., σε συνέχεια της κινητοποίησης που
πραγματοποίησε από κοινού με το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε.
την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου έξω από τη Βουλή, διαμαρτυρόμενο για τον Προϋπολογισμό του 2021 που περιλαμβάνει
περικοπές στις δαπάνες για την Παιδεία, προχωρά σε νέα
κινητοποίηση με παράσταση διαμαρτυρίας αντιπροσωπείας
του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (με τήρηση όλων των προβλεπόμενων
μέτρων ασφάλειας) την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 και
ώρα 12:00 έξω από τη Βουλή.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
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ΔΟΕ

Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Παράσταση
διαμαρτυρίας του
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
στη Βουλή στις 17
Δεκεμβρίου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Η απάντηση
του κλάδου
στα σχέδια της
πολιτικής ηγεσίας
του Υ.ΠΑΙ.Θ.
για δοτούς
«εκπροσώπους
των
εκπαιδευτικών
στα υπηρεσιακά
συμβούλια»

Αρ. Πρωτ. 1245

Αθήνα 4/1/2021
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Η

«εκλογική διαδικασία»-παρωδία της 7ης Νοεμβρίου
2020 βρήκε απέναντί της το ηχηρό ράπισμα της
συντριπτικής αποχής – 95% στην α/θμια εκπαίδευση- που επιφύλαξαν εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ και ΕΒΠ
ως απάντηση στην αδιάλλακτη στάση, την αλαζονεία
της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τα αθέμιτα μέσα
που χρησιμοποίησε στην προσπάθειά της να πιέσει τους
εκπαιδευτικούς, που μαστίζονται από την αντιεκπαιδευτική πολιτική της, να ψηφίσει αυτούς που δεν ήταν υποψήφιοι.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. προχώρησε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών εκλογών
της μηδενικής συμμετοχής, στις 23 Δεκεμβρίου (αλήθεια
με το «καινοτόμο» σύστημα που εφάρμοσε δεν είχε άμεσα τα αποτελέσματα;), αφού προηγουμένως προηγήθηκε
στη Βουλή η ψήφιση του εκτρωματικού άρθρου 123 στον
νόμο 4763/2020 με το οποίο επιχειρείται η αντικατάσταση
των αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια από δοτούς «εκπροσώπους» διορισμένους από τα όργανα του Υ.ΠΑΙ.Θ. Η
δημοκρατική αντίληψη της κυβέρνησης στο ναδίρ. Υπουργείο και κυβέρνηση δε θέλουν να παραδεχτούν ότι ο μόνος
δημοκρατικά νομιμοποιημένος τρόπος να αποκατασταθεί
η ομαλότητα είναι να παρατείνουν τη θητεία των αιρετών
των εκλογών του 2018 και να προχωρήσουν στην πραγματοποίηση εκλογών όταν οι επιδημιολογικές συνθήκες το
επιτρέψουν, με πλήρη ανάπτυξη των δημοκρατικών διαδικασιών και με δια ζώσης ψηφοφορία.
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Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την απόφασή του από τις 9/11/2020
έχει καλέσει τους «εκλεγμένους» των εκλογών παρωδία της 7ης Νοεμβρίου, «να καταθέσουν τις παραιτήσεις
τους, στη διάθεση του κλάδου στα αρμόδια όργανα του
συνδικάτου…» τα οποία «… θα τις καταθέσουν στη Διοίκηση συντεταγμένα».
Μετά και την ανακοίνωση των ονομάτων αυτών που,
σύμφωνα με το Υ.ΠΑΙ.Θ., μπορούν να είναι αιρετοί εκπρόσωποι (παρά τη μηδενική συμμετοχή στις εκλογές) το
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνέχεια και εξειδίκευση των αποφά-

Συντεταγμένα καταθέτει τις παραιτήσεις των «υποψηφίων» που θα περιλαμ•
βάνονται ως τακτικοί και αναπληρωματικοί αιρετοί στις πράξεις συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων (το
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και τα
Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε και οι τοπικοί Σ.Ε.Π.Ε. για
τα Π.Υ.Σ.Π.Ε.) όταν ανακοινωθεί η συγκρότησή τους. Το ίδιο θα συμβεί σε
περίπτωση που η διοίκηση προχωρήσει
σε νέες πράξεις συγκρότησης όπου θα
περιλαμβάνονται οι επόμενοι, με βάση
τη «σειρά εκλογής» «υποψήφιοι».

•

Όταν η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
η οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη
για την πιθανή μη λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, επιχειρήσει να
ενεργοποιήσει όσα προβλέπονται στο
άρθρο 123 του ν.4763/2020, καλούμε τους εκπαιδευτικούς, σε περίπτωση
που κληθούν «πρόθυμοι» για τον σφετερισμό της θέσης του αιρετού να μην
ανταποκριθούν υποβάλλοντας αιτήσεις
και αν η πολιτική ηγεσία προχωρήσει σε
απευθείας τοποθέτηση εκπαιδευτικών
ως δοτών εκπροσώπων, καταπατώντας
κάθε έννοια δημοκρατικής διαδικασίας
και δημοκρατικής εκπροσώπησης των
Συναδέλφων, να υποβάλουν άμεσα τις

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο της
θέσης μας για την υπεράσπιση του θεσμού του αιρετού ως θεσμού και τη μη
αποδοχή των ψευδοεκλογών και των
αποτελεσμάτων της διαδικασίας και
της συνακόλουθης παραίτησης όλων
όσων το Υπουργείο ορίζει ως «εκλεγμένους» απαιτούμε την παράταση της
θητείας των αιρετών που εκλέχθηκαν
στις εκλογές του 2018 μέχρι τη διεξαγωγή νέων εκλογών δια ζώσης και
ως εκ τούτου εξακολουθούμε να τους
θεωρούμε αιρετούς εκπροσώπους του
κλάδου, οι οποίοι βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία και συνεννόηση με τα
Δ.Σ. των Συλλόγων και τη Δ.Ο.Ε. και
μπορούν να παρακολουθούν αποφάσεις και ενέργειες της διοίκησης ειδικά αυτών που χρειάζονται παρέμβαση
του συνδικάτου, με την επισήμανση
φυσικά ότι δεν θα υπάρχει καμία απολύτως συμμετοχή τους και παρουσία
τους στα νόθα υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Π.Ε./Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Π.Ε.)
που θα συγκροτηθούν τώρα υπό το νέο
καθεστώς που εισήγαγε το Υπουργείο
και όποιων θεμάτων απορρέουν από τη
συμμετοχή τους σε αυτά.
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•

Επειδή η λειτουργία των υπηρεσιακών
συμβουλίων, κάτω από αυτές τις αντιδημοκρατικές συνθήκες, δεν μπορεί να
γίνει αποδεκτή καλούμε τους συναδέλφους να μην υποβάλλουν αιτήσεις, ούτε
για τις δύο θέσεις των διορισμένων μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων,
όταν αυτό ζητηθεί από τη διοίκηση και
σε περίπτωση που ορισθούν από τη Διοίκηση να καταθέσουν τις παραιτήσεις
τους και να απέχουν από τις συνεδριάσεις. Δε θα υπάρξει νομιμοποίηση της
λειτουργίας «ψευτο-υπηρεσιακών Συμβουλίων από κανέναν συνάδελφο.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Θεωρεί αυτονόητο και καλεί τους
«εκλεγμένους», που ανακοινώνει •
το Υπουργείο Παιδείας, όπως οφείλουν εφαρμόζοντας την απόφαση της
Δ.Ο.Ε. (αρ.πρ.1142/9-1120) να καταθέσουν τις παραιτήσεις τους, στη
διάθεση του κλάδου στα αρμόδια
όργανα του συνδικάτου (παραίτηση όλων των υποψηφίων όλων των
ψηφοδελτίων κατατίθεται στους τοπικούς Συλλόγους για το Π.Υ.Σ.Π.Ε., με
ενημέρωση στη Δ.Ο.Ε., και στη Δ.Ο.Ε.
για τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και το Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)
άμεσα.
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ΔΟΕ

•

παραιτήσεις τους από τις ντροπιαστικές
αυτές θέσεις, καταργώντας το άρθρο
123 στην πράξη.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

σεων της 9ης Νοεμβρίου, προχωράει στις
παρακάτω κινήσεις:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

προβλεπόμενων από το καταστατικό τους μέτρων για τη διαγραφή των
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών από
τα μητρώα τους. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε
κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να αποδεχτεί και να αναγνωρίσει οποιονδήποτε από τους παραπάνω «συναδέλφους»
ως αιρετούς και διορισμένα μέλη αλλά
ούτε, φυσικά, εάν, παρ’ ελπίδα συνεχίσουν να συμμετέχουν στις δράσεις των
Σ.Ε.Π.Ε., ως μέλη Δ.Σ. Συλλόγων ή ως
αντιπροσώπους στις Γενικές Συνελεύσεις του κλάδου.
Συνάδελφοι,

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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•
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Είναι σαφές ότι τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι δυνατό να λειτουργούν ούτε με «αιρετούς» που είχαν
δηλώσει ότι δεν είναι υποψήφιοι, ούτε
με σφετεριστές της αιρετής εκπροσώπησης των εκπαιδευτικών αλλά ούτε
και με διορισμένα μέλη (κάτω από συνθήκες δημοκρατικής εκτροπής). Το Δ.Σ.
της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ώστε όλοι μαζί να επιτύχουμε την πραγματοποίηση των εκλογών
όταν οι επιδημιολογικές συνθήκες το
επιτρέψουν, με πλήρη ανάπτυξη των
δημοκρατικών διαδικασιών και με δια
ζώσης ψηφοφορία. Για τον λόγο αυτό,
στη δυσάρεστη περίπτωση που ενδέχεται «συνάδελφοι» να μην ακολουθήσουν τις αποφάσεις Δ.Ο.Ε. και Σ.Ε.Π.Ε.
είναι αυτονόητο ότι θέτουν τους εαυτούς τους εκτός κλάδου και το Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. καλεί τους κατά τόπους Σ.Ε.Π.Ε.
να προχωρήσουν στη λήψη όλων των

Βρισκόμαστε όχι μόνο σε μια εξαιρετικά
κρίσιμη στιγμή για το μέλλον του, πολύτιμου για τον κλάδο, θεσμού του αιρετού
εκπροσώπου στα υπηρεσιακά συμβούλια
αλλά και σε μια κρίσιμη στιγμή για τη λειτουργία της δημοκρατίας μέσα στον κλάδο. Οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για την
αποπομπή τους (βλέπε «διαρροή» σχεδίου
επιλογής στελεχών δίχως τη συμμετοχή
τους, τοποθέτηση «προσωρινών» διευθυντών εκπαίδευσης τον περασμένο Αύγουστο δίχως την παρουσία τους, ανακοινώσεις ΑΔΙΠΔΕ…) κορυφώθηκαν με τις εκλογές παρωδία και την ψήφιση του αντιδημοκρατικού άρθρου 123 στον ν. 4763/2020.
Δε θα τους αφήσουμε να επιτύχουν την
αποπομπή των αιρετών από τα υπηρεσιακά
συμβούλια. Οι πραγματικές εκλογές και η
ανάδειξη των νέων αιρετών του κλάδου, θα
πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω πανδημίας με τη δυνατότητα στους υποψήφιους να επικοινωνούν
με τους συναδέλφους προεκλογικά και με
διά ζώσης ψηφοφορία.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Αρ. πρωτ.: 1251

Αθήνα 10/1/2021
Προς
1.	Την Υπουργό Παιδείας
κ. Νίκη Κεραμέως
2.	Την Υφυπουργό Παιδείας
κ. Μακρή Ζέτα
3.	Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Γ

Όλους αυτούς τους μήνες, τα μοναδικά μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση και το Υπ. Παιδείας είναι μια υπερμεγέθης
μάσκα για τα παιδιά (ακόμα περιμένουμε το σωστό μέγεθος) και ένα παγουρίνο που χωράει δυο γουλιές νερό! Όλα
τα υπόλοιπα μέτρα είναι μέτρα ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ, τα πράττουν
όλοι οι εκπαιδευτικοί χωρίς να έχουν κάποια υπόδειξη από
το Υπουργείο (διαφορετικές είσοδοι όπου είναι εφικτό, αερισμός στις αίθουσες, αποστάσεις στα διαλείμματα, κλπ).
Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει η κυβέρνηση και το Υπ.
Παιδείας να ανοίξουν τα σχολεία είναι τρόπος που αργά
ή γρήγορα θα φέρει εκ νέου το κλείσιμό τους με καταστροφικές συνέπειες πρώτα και κύρια για τα παιδιά.
Επιπλέον, αρνείται συνεχώς να συναντηθεί με τη ΔΟΕ
ώστε να τεθούν όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με τις

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Αντί να ικανοποιήσουν τα αιτήματα για μείωση των μαθητών στα τμήματα με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων αιθουσών που υπάρχουν (είναι εκατοντάδες σε όλη τη χώρα),
για διενέργεια μαζικών και επαναλαμβανόμενων τεστ, για
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, έχουν επιδοθεί σε
μια επικοινωνιακού τύπου διαχείριση της πανδημίας επιστρατεύοντας μάλιστα και μερίδα «ειδικών» ώστε να ντύσουν με επιστημονικοφανή τρόπο τις απαράδεκτες και επικίνδυνες για την υγεία μας, επιλογές τους.
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ΔΟΕ

Για μια ακόμα φορά όμως, όπως και τον Ιούνιο, όπως και
το Σεπτέμβριο, έτσι και τώρα, εμπαίζουν χιλιάδες μαθητές,
εκπαιδευτικούς και γονείς, αφού αρνούνται πεισματικά να
ικανοποιήσουν έστω και ένα από τα δίκαια αιτήματα, που
ήδη από τον περασμένο Μάιο, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα έχει διατυπώσει και διεκδικήσει.

[ 1172 ]

ια τρίτη φορά τους τελευταίους 10 μήνες, η κυβέρνηση και το Υπ. Παιδείας ανακοινώνουν το άνοιγμα των
σχολείων. Όλος αυτός ο χρόνος, θα έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί για να παρθούν μέτρα ουσιαστικά για το άνοιγμα
των σχολείων ώστε αυτό να γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή
υγειονομική ασφάλεια.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Για μια ακόμη
φορά εμπαιγμός!
Κυβέρνηση και
Υπ. Παιδείας,
«ανοίγουν» τα
σχολεία χωρίς
να δίνουν ούτε
ένα ευρώ για
την υγεία των
μαθητών και των
εκπαιδευτικών

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

συνθήκες επαναλειτουργίας των σχολικών •
μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Είναι επιτακτική η ανάγκη και να λάβουμε
επιτέλους απαντήσεις και λύσεις που δεν θα
υποτιμούν τη νοημοσύνη εκπαιδευτικών, •
μαθητών και γονέων.
Δεν θα αφήσουμε κανέναν να παίξει με
την υγεία τη δική μας και των μαθητών
μας.
Καλούμε την κυβέρνηση να λάβει άμεσα •
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, με:
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Μείωση της ύλης των μαθημάτων (ας
αναλογιστούν το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα,
οι μαθητές των μικρών τάξεων) ώστε
έπειτα από δύο σχολικά έτη με τεράστια
ζητήματα λειτουργίας και με την τηλεκπαίδευση να μην καλύπτει το σύνολο
των μαθητών αλλά ούτε και να μπορεί
να υποκαταστήσει την δια ζώσης διδασκαλία, να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο επόμενο σχολικό έτος δίχως
μαθησιακά κενά και ανισότητες.

Μείωση των μαθητών ανά τμήμα, με
μέγιστο τους 15 και με ένα μαθητή ανά
θρανίο έτσι ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις όπως και στους άλλους κλειστούς χώρους. Κατάργηση του
νόμου Κεραμέως (Ν.4692/2020) που
αύξησε τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα
στους 25 από 22 εν μέσω πανδημίας.

•

Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών • Άμεση δημοσιοποίηση όλων των στοιγια την κάλυψη των ελλείψεων στα
χείων που αφορούν την εικόνα της δισχολεία και όχι 3μηνες συμβάσεις αναασποράς του ιού στις σχολικές μονάδες
πληρωτών εκπαιδευτικών. Επιπλέον εκαπό την επιτροπή των λοιμωξιολόγων
παιδευτικούς στη διάθεση των Διευθύνκαι την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ.
σεων Εκπαίδευσης που θα καλύπτουν
έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες στα Με βάση τα παραπάνω προχωράμε σε:
σχολεία.
• Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπ. ΠαιΜαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ,
δείας την Πέμπτη 14/1, στις 2μ.μ.
δωρεάν από το κράτος, σε εκπαιδευτι• Κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας την
κούς και μαθητές.
Παρασκευή 15/1, στις 2μμ.
Για τη θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Η κυβέρνηση και το Υπ. Παιδείας να πάκατά προτεραιότητα εμβολιασμό των ρει τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα
εκπαιδευτικών, που το επιθυμούν, στον σχολεία να είναι ανοιχτά και υγειονομικά
εθνικό εμβολιαστικό σχεδιασμό.
ασφαλή!
Αύξηση του προσωπικού καθαριότητας με μόνιμη σχέση εργασίας, ώστε να
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
μπορούν να καλυφθούν οι αυξημένες
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
ανάγκες των σχολείων καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

•

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Κάλυψη όλων των αναγκών σε τεχνολογικό εξοπλισμό εκπαιδευτικών και
μαθητών. Προσαρμογή των εκπαιδευτικών αντικειμένων και μαθημάτων για
ουσιαστική εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
εφόσον απαιτηθεί ξανά.

•

•
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Αύξηση των δαπανών για τη Δημόσια
Εκπαίδευση, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, και άμεσα γενναία χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών.

•

30 χρόνια µνήµης

Νίκος ΤεµπονέραςΖΕΙ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ο
στους αγώνες του λαού και της νεολαίας

Συµβολική Kατάθεση Στεφανιών
2021

(ΒΟΥ∆-ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ-ΠΑΤΡΑ)

Σχολικό συγκρότηµα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ «ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ »

Για ένα δημόσιο και δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά
Χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις
Για αύξηση των δαπανών για την παιδεία
Για μόνιμους, μαζικούς διορισμούς
Για αξιοπρέπεια, δημοκρατία, ελευθερία
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ΔΟΕ

ώρα 6.30 µ.µ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

9

Σάββατο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Όλες και όλοι στο
Πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο
την Πέμπτη
28/1 στις 13:00
στην Αθήνα στα
Προπύλαια και
σε όλη
την Ελλάδα
(τρίωρη
διευκολυντική
στάση εργασίας τις
3 τελευταίες ώρες
του πρωινού κύκλου
και τις 3 πρώτες
του ολοήμερουαπογευματινού)

Αρ. πρωτ.: 1298

Αθήνα 26/1/2021
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η

Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, 10 μήνες
τώρα, αξιοποιούν την πανδημία και ψηφίζουν το ένα
νομοσχέδιο μετά το άλλο. Συρρικνώνουν όλο και περισσότερο τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα
εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Ταυτόχρονα, δια μέσου του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεχίζεται ο αντιδημοκρατικός κατήφορος επιβάλλοντας, γι’ άλλη μια φορά, απαγόρευση συναθροίσεων
άνω των 100 ατόμων μέχρι την 1η Φεβρουαρίου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρόσχημα την πανδημία
οχυρώνεται πίσω από την καταστολή και τον αυταρχισμό,
επιδιώκοντας ένα γενικό σιωπητήριο στην ελληνική κοινωνία.
Όλος ο προγραμματισμός της κυβέρνησης και της πολιτικής
ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τα μέτρα προστασίας στα σχολεία
εξαντλήθηκε σε μια μάσκα, ένα «χορηγούμενο» παγουρίνο
και οδηγίες για ανοικτά παράθυρα εν μέσω ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών. Όχι μόνο άφησαν επί 10 μήνες τους
εκπαιδευτικούς αβοήθητους, χωρίς καμία στήριξη να τα
βγάλουν πέρα, κατά τη διάρκεια δύο lockdown, αλλά και
μέσα σε αυτό το διάστημα, δεν έκαναν τίποτα, ώστε να επιλύσουν ζητήματα υποδομής, προσλήψεων εκπαιδευτικών,
προσωπικού για την καθαριότητα, κλπ.
Ήδη τις 2 πρώτες εβδομάδες που άνοιξαν τα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας, υπολογίζονται ότι έχουν κλείσει πάνω από
200 τμήματα ή/και σχολικές μονάδες!

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας, αντί να ικανοποιήσουν
τις δίκαιες διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος, προχωρούν σε αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις που υποβαθμίζουν
το Δημόσιο σχολείο.
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Εν μία νυκτί προχώρησαν στην επέκταση της αποχώρησης
των νηπίων από τα Νηπιαγωγεία-αύξηση του ωραρίου των
νηπιαγωγών, μέσω Υπουργικής Απόφασης και ξεκινούν τη
διαδικασία της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού έργου αντί να απολογηθούν οι ίδιοι, αντί
να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την εγκατάλειψη του
Δημόσιου Σχολείου.
Δυναμώνουν τον αυταρχισμό και την καταστολή. Κρατούν
τα Πανεπιστήμια για πάνω από ένα χρόνο κλειστά. Αντί
να πάρουν μέτρα για τη λειτουργία τους, με προσλήψεις
καθηγητών και εξασφάλιση των όρων λειτουργίας τους

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

[ 1172 ]

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

[ 1172 ]
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
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ΔΟΕ

των μαθητών και εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών! Δυναμώνουμε τον
αγώνα για σχολεία ανοιχτά και υγειονομικά
ασφαλή!
•

Εδώ και τώρα μέτρα για σχολεία ανοιχτά και ασφαλή, με βάση τις θέσεις του
κλάδου.

•

Να αποσυρθεί εδώ και τώρα η Υπουργική Απόφαση για το ωράριο των Νηπιαγωγών,

Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στις επι- •
χειρούμενες αντιεκπαιδευτικές-αντεργατικές ρυθμίσεις, στα μορφωτικά δικαιώματα

Να καταργηθούν ο νόμος 4692/2020
και η Υπουργική Απόφαση για την εσωτερική – εξωτερική αξιολόγηση των
σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.
Πάρτε τώρα πίσω το σχέδιο νόμου Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη για τα Πανεπιστήμια.
Να ανακληθεί άμεσα η αντιδημοκρατική απόφαση για απαγόρευση των συναθροίσεων.

Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ
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Καταγγέλλουμε τον αυταρχισμό της κυβέρνησης και τη νέα προσπάθεια επιβολής •
τρομοκρατίας, με την απόφαση της αστυνομίας για την απαγόρευση των συναθροίσεων, έως 1/2/2021. Είναι ζήτημα ζωής να μην
επιτρέψουμε να μπουν στον γύψο τα συνδικαλιστικά και δημοκρατικά μας δικαιώμα- •
τα. Η τρομοκρατία και ο αυταρχισμός δε θα
περάσουν!

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

με υγιεινή και ασφάλεια, δίνουν 30 εκ €
για να βάλουν την αστυνομία στις σχολές,
διαμορφώνοντας κλίμα αυταρχισμού και
αστυνομοκρατίας. Την ίδια στιγμή, προχωρούν σε απαράδεκτες ρυθμίσεις για τον τρόπο εισαγωγής στα Πανεπιστήμια βάζοντας
κόφτη στην πρόσβαση χιλιάδων μαθητών
και «σπρώχνει» τους νέους είτε στα ιδιωτικά
κολέγια-ιδιωτική εκπαίδευση είτε στην κατάρτιση και την ελαστική εργασία.

O ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ

ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!
Μαζικά και ανυποχώρητα
παλεύουμε

{ 77 }

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

για ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Ν. 4692/2020 και
Υπουργική απόφαση
«Συλλογικός
προγραμματισμός,
εσωτερική και
εξωτερική αξιολόγηση
των σχολικών
μονάδων ως προς το
εκπαιδευτικό τους
έργο».

Η πολιτική ηγεσία
του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε
πλήρη διάσταση
με τις ανάγκες της
εκπαίδευσης επιλέγει
να μετακυλήσει όλες
τις ευθύνες της
στους εκπαιδευτικούς.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΑΠΑΝΤΑΜΕ
ΜΕ ΚΗΡΥΞΗ
ΑΠΕΡΓΙΑΣΑΠΟΧΗΣ
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Αρ. Πρωτ. 1313

Αθήνα 1/2/2021
Προς
1.	Την Υπουργό Παιδείας
κ. Νίκη Κεραμέως
2.	Την Υφυπουργό Παιδείας
κ. Μακρή Ζέτα
3.	Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Τ

ο Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση ψήφισαν τον
Ιούνιο του 2020, εν μέσω πανδημίας, ένα αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο με τον ψευδεπίγραφο τίτλο
«Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις», το οποίο
ανάμεσα σε άλλες αντιεκπαιδευτικές διατάξεις περιλαμβάνει την πρόβλεψη, σε συνέχεια αντίστοιχων προσπαθειών
όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, για την επιβολή
της αντιδραστικής αξιολόγησης.
Τώρα, εν μέσω πανδημίας και πάλι, με εκπαιδευτικούς και
μαθητές να αγωνίζονται να επιβιώσουν και να κρατήσουν
ζωντανή τη φλόγα της μάθησης σε σχολεία ανοιχτά, δίχως
καμία υγειονομική, υλικοτεχνική και παιδαγωγική στήριξη
από την πλευρά της ίδιας της κυβέρνησης, που αποτελεί
δική της ευθύνη, έπειτα από δίμηνη αναστολή λειτουργίας η κυβέρνηση προχωρά στην έκδοση της Υπουργικής
Απόφασης «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και
εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το
εκπαιδευτικό τους έργο».
Πρόκειται για απαράδεκτη και εχθρική ενέργεια, στο πλαίσιο εφαρμογής της σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής της, ενάντια στους χιλιάδες εκπαιδευτικούς, που έχουν κρατήσει
όρθιο το δημόσιο σχολείο κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, τα τελευταία χρόνια και που δίνουν εδώ και μήνες
τη μάχη για τη στήριξη των μαθητών μέσα στην πανδημία χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη από την πλευρά της
κυβέρνησης. Η πολιτική αυτή, της απαξίωσης του κράτους
προς τη δημόσια εκπαίδευση, έχει αποτύχει διεθνώς όπου
εφαρμόστηκε, έρχεται σε αντίθεση με τις παιδαγωγικές
έρευνες και τις θέσεις του κλάδου και επομένως απορρίπτεται.
Η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα αρνήθηκε πεισματικά να ακούσει τους εργαζόμενους, να συζητήσει με το
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε, στη βάση των ψηφισμένων θέσεων του
κλάδου, για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Δημόσιου σχολείου.
Το περιεχόμενο της Υ.Α. είναι αποκαλυπτικό για τις πραγματικές στοχεύσεις του Υπουργείου Παιδείας.

από τις διαδικασίες που προβλέπονται από
τον νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ 12 Ιουνίου 2020)
καθώς και από την Υπουργική Απόφαση
«Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική
και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο»
και καλύπτουμε πλήρως τους συναδέλφους
στο να μην τις εφαρμόσουν, με την πλήρη
νομική τεκμηρίωση και στήριξη όλων μας
των ενεργειών.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δυναμικά και υπεύθυνα
οργανώνει όλες τις δράσεις που είναι αναγκαίες ώστε η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
ακούγοντας τη φωνή των εκπαιδευτικών
που δίνουν καθημερινά μόνοι τους τη μάχη
για το δημόσιο σχολείο, να αποσύρει την
Υ.Α. και τον νόμο 4692/2020.
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Κηρύσσουμε απεργία-αποχή

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Μέσα σε ένα κλίμα αυταρχισμού, ελέγχου,
απαξίωσης των εκπαιδευτικών και του ρόλου των Συλλόγων Διδασκόντων, που καλείται να «υποτάσσεται» στα κελεύσματα
και τις αποφάσεις της Διεύθυνσης, ενοχοποιούνται οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία, οι
ίδιοι οι μαθητές και οι οικογένειές τους, για
ό,τι δεν πάει καλά στην εκπαιδευτική διαδικασία και από την άλλη στόχος είναι να
αθωωθούν οι αντιεκπαιδευτικές – αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης. Το πλαίσιο
των οδηγιών στην αξιολόγηση των κριτηρίων προσδίδει έναν ελεγκτικό χαρακτήρα και η ποσοτικοποίηση της αξιολογικής
διαδικασίας (βαθμολογικές κλίμακες) πολύ
εύκολα εργαλειοποιείται στο πλαίσιο μιας
διαδικασίας κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων με βάση τους γενικότερους
σχεδιασμούς της κυβέρνησης (σύνδεση με
χρηματοδότηση, επιλογή σχολικής μονάδας
από τους γονείς η οποία θα δημιουργήσει
ταξικούς διαχωρισμούς, μεταφορά, αρχικά,
δομών του δημόσιου σχολείου στην τοπική
αυτοδιοίκηση κλπ.)
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Σε αυτή τη βάση, καλούμε επιπλέον:
•

Ακολουθεί σε λίγους μήνες, αφού με την Υ.Α.
«χτίζεται», το πλαίσιο υλοποίησης της νέας
ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
ως ο ατομικός έλεγχος των εκπαιδευτικών
για το κατά πόσο θα υλοποιούν τις κυβερνη- •
τικές πολιτικές.

Όλα τα σωματεία να πάρουν μέτρα για
την υλοποίηση της απόφασης για την
απεργία - αποχή. Να οργανώσουν με
όλα τα μέσα την ενημέρωση συνολικά
της εκπαιδευτικής κοινότητας για τους
πραγματικούς στόχους της επιχειρούμενης «αξιολόγησης».
Τους Συλλόγους Διδασκόντων να
συμμετέχουν στην απεργία – απο-

ΔΟΕ

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου αναλαμβάνει ρόλο εξωτερικού αξιολογητή της
σχολικής μονάδας με «όπλο του» μια δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης-κατηγοριοποίησης.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δεν υπάρχει άλλος
δρόμος από αυτόν του αγώνα για την
αποτροπή της υλοποίησης των αντιεκπαιδευτικών σχεδίων της κυβέρνησης.
Ο νικηφόρος αγώνας του κλάδου ενάντια στην αξιολόγηση-χειραγώγηση του
Π.Δ. 152/2013 και του ν.4024/2011 αποτελεί παρακαταθήκη και οδηγό μας. Όπως
αφήσαμε στα χαρτιά τις ρυθμίσεις για
την αναμετάδοση του μαθήματος και τις
κάμερες στην τάξη, όπως ακυρώσαμε τις
πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης με τις εκλογές – παρωδία για
τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, με το εμφατικό 95% αποχή, έτσι και τώρα μπορούμε να εμποδίσουμε τους κυβερνητικούς
σχεδιασμούς.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Η χρήση και μόνο του όρου «εξωτερική
αξιολόγηση» δίνει τον τόνο της μετάθεσης
του έργου έξω από το πλαίσιο της σχολικής
μονάδας. Το ίδιο και οι ποικίλες δημόσιες
αναρτήσεις σε ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές εφαρμογές που θα οδηγήσουν στον
ανταγωνισμό και την κατηγοριοποίηση των
σχολικών μονάδων και στη συνέχεια των
εκπαιδευτικών και των μαθητών με καταστροφικά αποτελέσματα για τη μαθησιακή
διαδικασία.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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•
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ΔΟΕ

χή της Δ.Ο.Ε. (θα σταλούν αναλυτικές
οδηγίες τις επόμενες μέρες εξειδικεύοντας τις νομικές ενέργειες σε συνεργασία με τη νομική μας σύμβουλο και θα
πρέπει να ακολουθηθούν π.χ. αναλυτικά
βήματα ή/και πρακτικά συλλόγου διδασκόντων κλπ.) και με βάση αυτή την
απόφαση, να μην προχωρήσουν σε
καμία διαδικασία που σχετίζεται με
την εφαρμογή της Υ.Α. (ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, συγκρότηση ομάδων δράσης, συνεδρίαση
για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής
και Εξωτερικής Αξιολόγησης»).

Σημειώνουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982,
όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ.
486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή
συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη
ως μορφή απεργίας. Άλλωστε η απεργία –
αποχή χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα από
την ΑΔΕΔΥ σε όλο το Δημόσιο με μεγάλη
επιτυχία και καθολική συμμετοχή των εργαζομένων.

Ειδικά καλούμε τα στελέχη εκπαίδευσης (Διευθυντές σχολείων, Συντονιστές
Εκπαιδευτικού Έργου κ.τ.λ.) να συνταχθούν με την απόφαση του κλάδου συμμετέχοντας στην απεργία – αποχή.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Από τη Δ.Ο.Ε.
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Η

κυβέρνηση της Ν.Δ., αφού τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου
άνοιξε τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
όπως κι αυτά της Πρωτοβάθμιας, χωρίς δηλαδή να
ληφθεί κανένα απολύτως μέτρο για την προστασία της
υγείας και της ζωής εκπαιδευτικών μαθητών και μαθητριών, αφού έδειξε το αντιεκπαιδευτικό πρόσωπό της και με
την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του νηπιαγωγείου και των νηπιαγωγών, αφού επιχειρεί να εφαρμόσει
την αξιολόγηση σχολικής μονάδας του Ν. 4692/2020,
που ψήφισε πέρυσι και ο κλάδος έχει απορρίψει, καθώς και των εκπαιδευτικών σε προσεχές νομοσχέδιο, για
άλλη μια φορά, εργαλειοποιεί την πανδημία επιχειρώντας
να ψηφίσει ένα ακόμα απαράδεκτο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο, με μια σειρά αυταρχικών και αντιδραστικών
μέτρων (νέοι φραγμοί στην πρόσβαση στα Α.Ε.Ι., πανεπιστημιακή αστυνομία, κλείσιμο σχολών κ.ά.),και με επιμονή
στην απουσία οποιουδήποτε διαλόγου με τις εκπαιδευτικές
ομοσπονδίες και την πανεπιστημιακή κοινότητα.
Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνεχίζει να νομοθετεί με
αυταρχισμό, με το μάτι στραμμένο στα ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος της δημόσιας εκπαίδευσης και των δημόσιων πανεπιστημίων και με αδιαφορία για την εκπαιδευτική
πραγματικότητα που βιώνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί.
Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια στην Αθήνα και σε όλη τη
χώρα που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 28/1, απέναντι στην κυβερνητική επίθεση στα κοινωνικά δικαιώματα, την συνεχώς εντεινόμενη αντιεκπαιδευτική πολιτική
αλλά και την όξυνση της καταστολής, απέδειξαν πως μόνο ο
οργανωμένος και μαζικός αγώνας μπορεί να ανατρέψει στην
πράξη τους αντιδραστικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί την απόσυρση του νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και την
απόσυρση όλου του αντιεκπαιδευτικού πακέτου μέτρων (αξιολόγηση, ωράριο νηπιαγωγών) της κυβέρνησης που συνεχίζει το χτύπημα της δημόσιας εκπαίδευσης
σε όλες τις βαθμίδες.
Στηρίζει και συμμετέχει στις πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα και στην Αθήνα στο συλλαλητήριο,
την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 στα Προπύλαια, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας. Κηρύσσουμε 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας (3 τελευταίες
ώρες του πρωινού προγράμματος και 3 πρώτες του απογευματινού-ολοημέρου).

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Να παρθούν τώρα όλα τα
αναγκαία μέτρα ώστε τα
σχολεία να λειτουργούν
με υγιεινή και ασφάλεια

Αθήνα 3/2/2021
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ΔΟΕ

Απαιτούμε την απόσυρση
του νομοσχεδίου για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση,
την απόσυρση του
Ν.4692/2020 και της
Υπουργικής Απόφασης
για την επιχειρούμενη
αξιολόγηση

Αρ. Πρωτ. 1316

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Νέο
πανεκπαιδευτικό
Συλλαλητήριο
Πέμπτη 4
Φεβρουαρίου
13.00 ώρα στα
Προπύλαια
Eνάντια στις
αντιεκπαιδευτικές
ρυθμίσεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ
Αρ. Πρωτ. 1334

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Αθήνα 8/2/2021
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Τ

ο Δ.Σ της Δ.Ο.Ε. σε συνέχεια και υλοποίηση της απόφασής του για κήρυξη απεργίας-αποχής από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ
12 Ιουνίου 2020) καθώς και από την Υπουργική Απόφαση
«Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική
αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», στη χθεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε τα
παρακάτω βήματα:
1.	Σήμερα, Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021, επιδίδει στο
Υπουργείο Παιδείας και στο Ελληνικό Δημόσιο εξώδικη
γνωστοποίηση της απεργίας-αποχής, δηλώνοντας, έτσι,
επίσημα την κήρυξή της.
2.	Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν δυναμικά στην απεργία-αποχή της Δ.Ο.Ε.
αποτρέποντας την υλοποίηση της αντιδραστικής
αξιολόγησης και συγκεκριμένα:
•

Τους συναδέλφους διευθυντές, τις διευθύντριες, προϊσταμένους και προϊστάμενες, πριν την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων για την
αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, να δηλώσουν τη
συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή και ότι δεν συμμετέχουν σε καμία αξιολογική διαδικασία.

•

Τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς-μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων να δηλώσουν, πριν την έναρξη της
διαδικασίας της ειδικής συνεδρίασης, ότι συμμετέχουν
στην απεργία-αποχή. Έτσι διαπιστώνεται η αδυναμία
πραγματοποίησης της Ειδικής Συνεδρίασης ελλείψει
απαρτίας λόγω συμμετοχής της πλειοψηφίας ή του συνόλου των εκπαιδευτικών στην νομίμως κηρυγμένη
απεργία αποχή της ΔΟΕ από κάθε αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται στην Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-2021
(συγκρότηση ομάδων δράσης, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης», κλπ.)d

•

Η δήλωση αυτή, όλων των παραπάνω θα γίνεται σε
ειδικό έντυπο που θα καταθέτουν συλλογικά οι συνάδελφοι (σας αποστέλλεται συνημμένα), για να γίνεται
σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή. Η παραπάνω δήλωση θωρακίζει τους συναδέλφους με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατο-
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Ενέργειες – βήματα
για την υλοποίηση
της απόφασης του
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για
κήρυξη απεργίας
αποχής από τις
διαδικασίες που
προβλέπονται
από τον νόμο
4692/2020 (ΦΕΚ
12 Ιουνίου 2020)
καθώς και από την
Υπουργική Απόφαση
«Συλλογικός
προγραμματισμός,
εσωτερική
και εξωτερική
αξιολόγηση των
σχολικών μονάδων
ως προς το
εκπαιδευτικό τους
έργο»

Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του
ν.1264/1982, όπως αυτές gέχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια
(όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.)
και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως
μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους
συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη. Με βάση την εμπειρία της απεργίας – αποχής στο υπόλοιπο Δημόσιο, δεν
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•

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων
για να υπάρχει απαρτία στο όργανο,
πρέπει οι παρόντες να είναι περισσότεροι από τους απόντες. Οι συνάδελφοι
που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή
θεωρούνται απόντες, με αποτέλεσμα
στην έναρξη της συνεδρίασης να τίθεται θέμα απαρτίας του Συλλόγου Διδασκόντων. Εάν δεν υπάρχει απαρτία
(συμμετέχουν, δηλαδή, οι περισσότεροι
συνάδελφοι στην απεργία-αποχή), η
συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται
και δεν συντάσσεται σχετικό πρακτικό
στο Βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου
Διδασκόντων. Αν ο Διευθυντής επιμείνει στην καταγραφή πρακτικού στο

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών επικοινωνούν με τους Συλλόγους Διδασκόντων, •
οι οποίοι ενημερώνουν για τη συμμετοχή τους στην απεργία - αποχή.

{ 83 }

ΔΟΕ

•

προκύπτει, με τα υπάρχοντα δεδομένα,
οικονομική επίπτωση για τους συμμετέχοντες.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

χυρωμένη ενέργεια και αρκεί να καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

βιβλίο πρακτικών, παρά την έλλειψη
απαρτίας, τότε οι συνάδελφοι υποβάλλουν εκ νέου τη δήλωση συμμετοχής
στην απεργία- αποχή, ζητούν την καταχώρηση της και αποχωρούν από την
διαδικασία. Εάν υπάρχει απαρτία, οι
συμμετέχοντες στην απεργία-αποχή
απαιτούν να καταχωρηθεί το περιεχόμενο της δήλωσης, ως άποψή τους, στο βιβλίο πρακτικών, ώστε να γίνεται σαφής
η συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή
και να μην υποχρεωθούν στη συμμετοχή τους στην αξιολογική διαδικασία
(συγκρότηση ομάδων εργασίας, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης»,
κλπ.).
•

Τις αμέσως επόμενες ημέρες, διοργανώνονται από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις, σε επίπεδο περιφέρειας, ώστε οι συνάδελφοι να ενημερωθούν πλήρως για το περιεχόμενο
των νομοθετημάτων και τις επιδιώξεις
της κυβέρνησης, σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των

σχολικών μονάδων, κάτι που καλούνται
να πράξουν και οι Σ.Ε.Π.Ε. όλης της χώρας σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.,
ώστε, όπου είναι εφικτό, να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και μελών του Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε.
Συνάδελφοι,
ο αγώνας για την αποτροπή της εφαρμογής
της αντιδραστικής αξιολόγησης που επιβάλλει η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας,
άρχισε, κλιμακώνεται και θα είναι νικηφόρος. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα αποφασίζει όλες
τις απαιτούμενες δράσεις, θα ενημερώνει
άμεσα τους εκπαιδευτικούς και θα τους δίνει, νομικά κατοχυρωμένες, κατευθύνσεις,
ώστε να μην υλοποιηθούν τα σχέδια της
Κυβέρνησης. Τη μάχη θα τη δώσουμε οργανωμένα, συλλογικά, μαζικά και μαχητικά. Συμμετέχουν όλες και όλοι στην απεργία-αποχή.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην
απεργία- αποχή που έχει προκηρύξει η Δ.Ο.Ε., από κάθε
ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το
οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, με την υπ’ αρ. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 απόφαση
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συλλογικός
προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση
των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο»
(Φ.Ε.Κ. Β 140/20-1-2021) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των
άρθρων 33, 34 και 35 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του
σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Να παρθούν τώρα όλα
τα αναγκαία μέτρα
ώστε τα σχολεία να
λειτουργούν με υγιεινή
και ασφάλεια

Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνεχίζει να νομοθετεί με
αυταρχισμό, με το μάτι στραμμένο στα ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος της δημόσιας εκπαίδευσης και των δημόσιων πανεπιστημίων και με αδιαφορία για την εκπαιδευτική
πραγματικότητα που βιώνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί.
Η 11η Φεβρουαρίου πρέπει να βρει τους φοιτητές, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς ξανά στους δρόμους. Οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι και ρυθμίσεις θα μείνουν
στα χαρτιά. Δεν μπορούμε και δεν θα κάνουμε πίσω.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί την απόσυρση του νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και την
απόσυρση όλου του αντιεκπαιδευτικού πακέτου μέτρων (αξιολόγηση, ωράριο νηπιαγωγών) της κυβέρνησης που συνεχίζει το χτύπημα της δημόσιας εκπαίδευσης
σε όλες τις βαθμίδες.
Στηρίζει και συμμετέχει στο συλλαλητήριο, την Πέμπτη
11 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00 στο Σύνταγμα, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας.
Από τη Δ.Ο.Ε.
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Η

κυβέρνηση της Ν.Δ., συνεχίζοντας την ανεύθυνη και επικίνδυνη διαχείριση με την απουσία λήψης
οποιουδήποτε μέτρου για την προστασία της
υγείας και της ζωής εκπαιδευτικών μαθητών και μαθητριών (τη στιγμή που κάθε εβδομάδα, από τη στιγμή που
άνοιξε η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έχουμε εκθετικό αριθμό κλεισίματος σχολείων και τμημάτων από κρούσματα),
αφού έδειξε το αντιεκπαιδευτικό πρόσωπό της και με την
επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του νηπιαγωγείου
και των νηπιαγωγών, αφού επιχειρεί να εφαρμόσει την
αξιολόγηση σχολικής μονάδας του Ν. 4692/2020, που
ψήφισε πέρυσι και ο κλάδος έχει απορρίψει, καθώς και
των εκπαιδευτικών σε προσεχές νομοσχέδιο, για άλλη
μια φορά, εργαλειοποιεί την πανδημία επιχειρώντας
να ψηφίσει ένα ακόμα απαράδεκτο αντιεκπαιδευτικό
νομοσχέδιο, με μια σειρά αυταρχικών και αντιδραστικών μέτρων (νέοι φραγμοί στην πρόσβαση στα Α.Ε.Ι.,
πανεπιστημιακή αστυνομία, κλείσιμο σχολών κ.ά.),και με
επιμονή στην απουσία οποιουδήποτε διαλόγου με τις
εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και την πανεπιστημιακή
κοινότητα.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Απαιτούμε την
απόσυρση του
νομοσχεδίου για
την τριτοβάθμια
εκπαίδευση, την
απόσυρση του
Ν.4692/2020 και της
Υπουργικής Απόφασης
για την επιχειρούμενη
αξιολόγηση

Αθήνα 10/2/2021
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Πέμπτη 11
Φεβρουαρίου 17.00
ώρα στο Σύνταγμα
ενάντια στις
αντιεκπαιδευτικές
ρυθμίσεις

Αρ. Πρωτ. 1347

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Πανεκπαιδευτικό
Συλλαλητήριο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

ΕΙΔΙΚΆ ΣΧΟΛΕΊΑ
Ανοιχτές οι
σχολικές
μονάδες ειδικής
αγωγής δίχως
λήψη μέτρων
προστασίας.
Η κυβέρνηση παίζει
με την υγεία και την
ασφάλεια μαθητών
κι εκπαιδευτικών.
Να αναλάβει άμεσα
τις ευθύνες της.

Αρ. Πρωτ. 1351

Αθήνα 17/2/2021
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Τ

ο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει αναδείξει από την αρχή του σχολικού έτους το μέγεθος των κυβερνητικών ευθυνών
για τη λειτουργία των Σχολείων δίχως τη διασφάλιση
των όρων υγιεινής και ασφάλειας για μαθητές κι εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα στις συνεχώς ανοιχτές σχολικές μονάδες
Ειδικής Αγωγής, μονάδες που αποτελούν το πιο ευαίσθητο
κομμάτι του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Από τον περασμένο Ιούνιο έως σήμερα η κυβέρνηση δεν
έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για να είναι οι μονάδες Ε.Α. ανοιχτές και υγειονομικά ασφαλείς με μείωση των
μαθητών ανά τμήμα, μαζικές προσλήψεις όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων με πρόβλεψη για τις απουσίες των
εργαζομένων (ευπαθείς ομάδες γονείς …) συχνά και επαναλαμβανόμενα τεστ, βελτίωση των υποδομών κλπ.
Μετά από τόσους μήνες η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.
εξακολουθεί να «παίζει» με την υγεία των εκπαιδευτικών
του επιστημονικού-βοηθητικού προσωπικού και των μαθητών. Η εξοργιστική αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας
έχει αφήσει, παιδιά και εκπαιδευτικούς, ανοχύρωτους, χωρίς
προστασία, στο έλεος της εξέλιξης της πανδημίας. Είναι μεγάλη, πλέον, η οργή των συναδέλφων που εργάζονται στα
Ειδικά σχολεία για την εγκατάλειψη και την κυβερνητική
αδιαφορία που βιώνουν. Είναι, άλλωστε, αυτοί που μαζί με
το επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, στηρίζουν όλο
αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα τα παιδιά με αναπηρία,
ακούραστα, με πλήρη συνείδηση του ρόλου τους.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει καλέσει την πολιτική ηγεσία του Υ.
ΠΑΙ.Θ. να εγκαταλείψει την επικίνδυνα ανεύθυνη τακτική
του «βλέποντας και κάνοντας» που έχει επιλέξει και ακολουθεί και να προχωρήσει στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως:
Τη μέριμνα για τη συχνή διενέργεια δωρεάν tests
Covid-19 σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π.,
οδηγούς, συνοδούς και σε όλο το προσωπικό που έρχεται
σε επαφή με μαθητές (στις σχολικές μονάδες), έτσι ώστε
να αποφευχθεί τυχόν διασπορά του ιού στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,
κάτι που θα είχε οδυνηρά αποτελέσματα για τους μαθητές, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς που
υπηρετούν σε αυτές.

•

Τον, κατά προτεραιότητα, εμβολιασμό όσων εργαζομένων στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., το επιθυμούν.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Την αύξηση των δρομολογίων των μέσων μεταφοράς με μείωση, ταυτόχρονα,
του αριθμού των μαθητών ανά μέσο.

•

Την άμεση πρόσληψη όλου του απαραίτητου προσωπικού (Εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθαριότητας) στις
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με την πρόβλεψη για την
αναπλήρωση των εργαζομένων οι οποίοι θα πρέπει να λάβουν άδειες είτε επειδή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες είτε
τις άδειες ειδικού σκοπού που δικαιούνται, χωρίς τους περιορισμούς που
θέτει η Υπουργική Απόφαση. Είναι,
επίσης, απαραίτητο να τονιστεί ότι στις
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. υπηρετούν πολλοί εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π. με αναπηρίες ή/και
υποκείμενα νοσήματα που δεν πληρούν
τις τελευταίες προϋποθέσεις για ειδική
άδεια, η πιθανή έκθεση των οποίων σε
μόλυνση μπορεί να επιφέρει οδυνηρές
συνέπειες για την υγεία τους ακόμα και
την ίδια τους τη ζωή.

•

Την εξασφάλιση επάρκειας σε όλα
τα απαραίτητα μέσα ατομικής υγεί-

Τη διεπιστημονική υποστήριξη των
μαθητών που λόγω σοβαρών νοσημάτων παραμένουν στο σπίτι τους,
με κάθε πρόσφορο μέσο, με ευθύνη του
Υπουργείου Παιδείας.

Η κατάσταση, όμως, είναι, πλέον, εκρηκτική. Κυβέρνηση και Υ.ΠΑΙ.Θ. οφείλουν
να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους. Η
απουσία μέτρων (ακόμα και στις «κόκκινες»
περιοχές) είναι βέβαιο ότι μετατρέπει τις σχολικές μονάδες σε εστίες μετάδοσης του ιού.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στηρίζει τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και
Ε.Β.Π. στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, την Παρασκευή 19/2/2021
στις 2:00 μ.μ. και για τη διευκόλυνση των
συναδέλφων κηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας για τις 3 τελευταίες ώρες του πρωινού-3
πρώτες του απογευματινού κύκλου.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος
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•

ας και προστασίας, καθαριότητας και
απολύμανσης των σχολείων, σύμφωνα
με τις κατευθύνσεις του Ε.Ο.Δ.Υ.
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Τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στα Ειδικά σχολεία
με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες με
την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων
•
υποδομών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

•

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Παραίτηση
από τις θέσεις
«αιρετών» και
διορισμένων
μελών των
υπηρεσιακών
συμβουλίων.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ο κλάδος απαντά
ΟΧΙ στα σχέδια
της πολιτικής
ηγεσίας του
Υ.ΠΑΙ.Θ. για δοτούς
«εκπροσώπους
των εκπαιδευτικών
στα υπηρεσιακά
συμβούλια»
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Αρ. πρωτ.: 1379

Αθήνα 24/2/2021
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Η

«εκλογική διαδικασία»-παρωδία της 7ης Νοεμβρίου
2020 βρήκε απέναντί της το ηχηρό ράπισμα της
συντριπτικής αποχής – 95% στην α/θμια εκπαίδευση- που επιφύλαξαν εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ και ΕΒΠ
ως απάντηση στην αδιάλλακτη στάση, την αλαζονεία
της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τα αθέμιτα μέσα
που χρησιμοποίησε στην προσπάθειά της να πιέσει τους εκπαιδευτικούς, που μαστίζονται από την αντιεκπαιδευτική
πολιτική της, να ψηφίσει αυτούς που δεν ήταν υποψήφιοι.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και με πρώτους τους «εκλεγμένους» στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε., η συντριπτική
πλειοψηφία των συναδέλφων, που η πολιτική ηγεσία του
Υ.ΠΑΙ.Θ. επιμένει να παρουσιάζει ως αιρετούς του κλάδου,
έχουν ήδη υποβάλλει τις παραιτήσεις τους.
Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. αντιμέτωπη με τη βούληση
των «εκλεγμένων» να παραιτηθούν και την άρνηση της
πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής για τις θέσεις
των διορισμένων μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων,
προχώρησε σε μια ακόμη απαράδεκτη ενέργεια. Προχώρησε στη συγκρότηση των Υ.Σ., έπειτα από την άσκηση
αφόρητων πιέσεων στις οποίες ενεπλάκησαν ακόμη και
βουλευτικά γραφεία, περιλαμβάνοντας στα μέλη τόσο τους
ήδη παραιτημένους αιρετούς όσο και συναδέλφους που δεν
είχαν καν υποβάλει αίτηση για τις θέσεις των διορισμένων
μελών.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί, για μια ακόμη φορά, τους συναδέλφους που εμφανίζονται ως «εκλεγμένοι» στις πράξεις συγκρότησης των Υ.Σ. που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, να καταθέσουν, όσοι δεν το έχουν ήδη πράξει όπως οφείλουν εφαρμόζοντας την απόφαση της Δ.Ο.Ε. (αρ.πρ.1142/91120), τις παραιτήσεις τους. Τονίζουμε, επίσης, ότι επειδή η
λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων, κάτω από αυτές
τις αντιδημοκρατικές συνθήκες, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, την παραίτησή τους θα πρέπει να υποβάλλουν και οι
συνάδελφοι που έχουν ορισθεί από τη Διοίκηση στις θέσεις
των διορισμένων μελών των Υ.Σ. είτε τοποθετήθηκαν με αίτησή τους είτε δίχως καν να ερωτηθούν (με την απαράδεκτη μεθόδευση της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.). Άμεσα
θα πρέπει να υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους και οι εκπαιδευτικοί που, ενδεχόμενα, κληθούν να αναλάβουν θέση
δοτού αιρετού με βάση όσα προβλέπονται στο άρθρο 123
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

του ν.4763/2020. Δε θα υπάρξει νομιμοποί- σεις που «συνάδελφοι» θα αρνηθούν να τις
ηση της λειτουργίας «ψευτο-υπηρεσιακών» εφαρμόσουν.
Συμβουλίων από κανέναν συνάδελφο.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε κάθε περίπτωση δεν
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί την παράταση πρόκειται να αποδεχτεί και να αναγνωρίσει
της θητείας των αιρετών που εκλέχθηκαν οποιονδήποτε από τους παραπάνω «συναστις εκλογές του 2018 μέχρι τη διεξαγωγή δέλφους» ως αιρετούς και διορισμένα μέλη
νέων εκλογών δια ζώσης και εξακολουθεί, αλλά ούτε, φυσικά, εάν, παρ’ ελπίδα συνεόπως έχει ήδη ανακοινώσει, να τους θεωρεί χίσουν να συμμετέχουν στις δράσεις των
αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου. Αντί- Σ.Ε.Π.Ε., ως μέλη Δ.Σ. Συλλόγων ή ως αντιθετα, σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρί- προσώπους στις Γενικές Συνελεύσεις του
ζει ως εκλεγμένους αιρετούς εκείνους που, κλάδου.
περιφρονώντας τις αποφάσεις του κλάδου, Δεν επιτρέπουμε στην πολιτική ηγεσία του
αρνούνται να παραιτηθούν (βλέπε περιπτώ- Υ.ΠΑΙ.Θ. να επιτύχει την αποπομπή των αισεις «εκλεγμένων» στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αρκαδίας ρετών από τα υπηρεσιακά συμβούλια. Οι
και Κορινθίας) οι οποίοι, αυτονόητα, θέτουν πραγματικές εκλογές και η ανάδειξη των
τους εαυτούς τους εκτός κλάδου και το Δ.Σ. νέων αιρετών του κλάδου, θα πραγματοποιτης Δ.Ο.Ε. καλεί τους κατά τόπους Σ.Ε.Π.Ε. ηθούν μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων
να προχωρήσουν στη λήψη όλων των προ- λόγω πανδημίας με τη δυνατότητα στους
βλεπόμενων από το καταστατικό τους μέ- υποψήφιους να επικοινωνούν με τους συτρων για τη διαγραφή τους από τα μητρώα ναδέλφους προεκλογικά και με διά ζώσης
τους.
ψηφοφορία.
Οι Σ.Ε.Π.Ε. όλης της χώρας παρακολουθούν
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
τη διαδικασία και ενημερώνουν το Δ.Σ. της
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Δ.Ο.Ε. για την υλοποίηση των αποφάσεων
της Δ.Ο.Ε. καθώς και τις, τυχόν, περιπτώ- Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Σχετικά με την
πρόταση της
Πρυτανείας του
Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων για
την ένταξη
του τμήματος
«Φροντίδας και
Αγωγής στην
Πρώιμη Παιδική
Ηλικία» στη
Σχολή Επιστημών
Αγωγής

Αρ. πρωτ.: 1380

Αθήνα 24/2/2021
Προς
1.	Το Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
2.	Την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
3.	Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Π

ολύ νωπές είναι για τον κλάδο των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι μνήμες από τον μεγάλο αγώνα που έδωσε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και ολόκληρη
η εκπαιδευτική κοινότητα το χρονικό διάστημα 2017-2018
για την αποτροπή των σχεδιασμών για τη συγχώνευση των
Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των Α.Τ.Ε.Ι. με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Αγωγής.
Όπως είχαμε, επίσης, τονίσει κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το 2018, για το σχέδιο νόμου με αντικείμενο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θεωρούμε απαραίτητο προκειμένου να μην δημιουργείται καμία σύγχυση και να μην
υπάρχει κίνδυνος επικάλυψης των σπουδών και άρα των
επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ των αποφοίτων των
Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης των
Α.Ε.Ι. και των Τμημάτων Βρεφονηπιοκόμων (υπό την όποια
ονομασία), οι ηλικιακές ομάδες που απευθύνονται οι σπουδές του κάθε τμήματος να είναι διακριτές, 4-6 και 0-4 αντίστοιχα και κατά τον ίδιο τρόπο οι τίτλοι των πτυχίων των
τμημάτων και των σχολών καθώς και τα επαγγελματικά
δικαιώματα (νηπιαγωγείο 4-6 και παιδικοί σταθμοί 0-4).

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Στο πρόσφατο «Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» αποτυπώνεται η πρόθεση της Πρυτανείας να προχωρήσει στην ένταξη του Τμήματος Φροντίδας και Αγωγής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στη Σχολή
Επιστημών Αγωγής.
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Θεωρούμε εξαιρετικά προβληματικό το γεγονός ότι η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων φαίνεται να
αγνοεί την όλη ιστορική διαδρομή του ζητήματος καθώς
και τα δεδομένα που δημιούργησε, για το σύνολο της εκπαίδευσης και της κοινωνίας στο πλαίσιο της υπεράσπισης
του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης, η θεσμοθέτηση
της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης (για τα παιδιά 4-6 ετών) έπειτα από τον αγώνα
της Δ.Ο.Ε. και ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω αποτελεί η αποτροπή μέχρι και σήμερα της ένταξης Τμημάτων Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία σε Σχολές Επιστημών
Αγωγής.

– μέριμνας και της αγωγής – εκπαίδευσης
που, τεκμηριωμένα, παρέχονται σε διακριτές δομές Πρόνοιας για την ηλικιακή κατηγορία 0-4 ετών (Βρεφονηπιακός- Παιδικός
Σταθμός) και Εκπαίδευσης για τις ηλικιακές
κατηγορίες 4-6 ετών (Νηπιαγωγείο). Είναι
κομβικής σημασίας το να καθορίζονται με
σαφήνεια τα επαγγελματικά δικαιώματα
των αποφοίτων, ιδιαίτερα στο νέο, επικίνδυνο περιβάλλον που δημιουργείται από την
αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. το ζήτημα αυτό έχει
οριστικά διευθετηθεί. Η πρωτοβουλία της
Πρυτανείας του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων έχει αποσπασματικό χαρακτήρα και,
πολύ κακώς, επαναφέρει μια συζήτηση επικίνδυνη για την τεκμηρίωση των επιστημονικών προσόντων και των επαγγελματικών
- εργασιακών δικαιωμάτων του συνόλου
των τμημάτων των Σχολών των Επιστημών της Αγωγής παρά τους επιστημονικά
διακριτούς ρόλους της βρεφικής φροντίδας

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει την απόλυτη
αντίθεσή του στον σχεδιασμό της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να εντάξει το Τμήμα Φροντίδας και Αγωγής στην
Πρώιμη Παιδική Ηλικία στη Σχολή Επιστημών Αγωγής και την καλεί να τον ανακαλέσει. Σε κάθε περίπτωση το εκπαιδευτικό
κίνημα θα αποτρέψει την υλοποίησή του.

(Στην έκθεση Πισσαρίδη προτείνεται «μεταφορά αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο,
όπως είναι η χωροταξία και η εκπαίδευση.»).

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

στους αποφοίτους των κολλεγίων ίδιων με
αυτών των πανεπιστημίων σε συνδυασμό
με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για μεταφορά τμημάτων ή και του συνόλου της
εκπαίδευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση,
(κάτι που επιχειρήθηκε και στο παρελθόν
και απετράπη από τη σθεναρή αντίσταση
του κλάδου).

ΔΟΕ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Κυρία Υπουργέ.

Αρ. Πρωτ. 1381

Προς
1.	Την Υπουργό Παιδείας
κ. Νίκη Κεραμέως
2.	Την Υφυπουργό Παιδείας
κ. Μακρή Ζέτα

Ο εκβιασμός και η
τρομοκρατία που
ασκείτε θα μας
βρουν όλους μαζί
απέναντι σας.

Συμμετέχουμε
όλοι στην
απεργία-αποχή
της Δ.Ο.Ε.

Αθήνα 25/2/2021

Κοιν.:
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Σ

υστηματική επιχείρηση τρομοκράτησης των εκπαιδευτικών έχει θέσει σε εφαρμογή η Υπουργός Παιδείας, μετά τον πανικό που έχει προκαλέσει στην πολιτική
ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. η μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία-αποχή από την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Οι απειλές της για πειθαρχικές διώξεις της Δευτέρας 22/2,
«ξεχνώντας» ότι η απεργία-αποχή καλύπτει πλήρως τους
συναδέλφους ώστε να μη συμμετέχουν στις διαδικασίες
της αξιολόγησης, απαντήθηκαν με την ομοθυμία όλων για
αγώνα ενάντια στα αντιεκπαιδευτικά σχέδιά της.
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Χθες, επιστρατεύτηκε η γκεμπελική μέθοδος των «διαρροών» «ανώτατου στελέχους» του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο σύνηθες
φερέφωνο, ιστοσελίδα που ασχολείται με την εκπαίδευση,
σχετικά με επικείμενη διάταξη νόμου που προβλέπει ότι «Οι
εκπαιδευτικοί που θα απέχουν από την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων θα αποκλείονται
από τη διεκδίκηση θέσεων Στελεχών Εκπαίδευσης (Διευθυντών Σχολείων, Διευθυντών Εκπαίδευσης, Περιφερειακών
Διευθυντών Εκπαίδευσης κλπ)».Δυστυχώς για την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. υπάρχει απάντηση. Πρόκειται για
την απόφαση 559/2020 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
με την οποία δικαιώνεται υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος που είχε αποκλειστεί από τις κρίσεις επιπέδου
Διεύθυνσης επειδή συμμετείχε στην απεργία-αποχή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την αξιολόγηση.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταδικάζει τις αήθεις μεθόδους εκφοβισμού που χρησιμοποιεί η πολιτική ηγεσία του Υ.
ΠΑΙ.Θ. όπως επίσης και τα φαινόμενα τρομοκράτησης
των συναδέλφων από τις Διευθύνσεις Π.Ε. Φωκίδας,
Βοιωτίας και Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τους προειδοποιούμε ότι για μια ακόμη φορά θα βρεθούν αντιμέτωποι
με την υπερήφανη στάση των εκπαιδευτικών.
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δίνουμε ενωμένοι τη μάχη υπεράσπισης της δημόσιας εκπαίδευσης. Συμμετέχουμε όλοι, στην απεργία-αποχή από τις
διαδικασίες της εσωτερικής και εξωτερικής

ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΜΕ

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Όπως με την αταλάντευτη στάση τους οι αξιολόγησης που οδηγεί το δημόσιο σχολείο
εργαζόμενοι ανάγκασαν σε κατάργηση σε διάλυση.
της «(ν)τροπολογίας» Γεροβασίλη, έτσι
ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ – ΔΕΝ
και τώρα τα σχέδια εκφοβισμού θα μείΕΚΒΙΑΖΟΜΑΣΤΕ – ΔΕΝ
νουν στα χαρτιά.

ΔΟΕ

{ 93 }

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Πανεκπαιδευτικό
Συλλαλητήριο
Τετάρτη 10 Μαρτίου
ώρα 1 μ.μ. στα
Προπύλαια

ενάντια στις
αντιεκπαιδευτικές
ρυθμίσεις

Αρ. Πρωτ. 1452

Η

Αθήνα 10/3/2021
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

κυβέρνηση της Ν.Δ., συνεχίζοντας την ανεύθυνη και
επικίνδυνη διαχείριση με την απουσία λήψης οποιουδήποτε μέτρου για την προστασία της υγείας και
της ζωής εκπαιδευτικών μαθητών και μαθητριών αφού
έδειξε το αντιεκπαιδευτικό πρόσωπό της και με την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του νηπιαγωγείου και των
νηπιαγωγών, αφού επιχειρεί να εφαρμόσει την αξιολόγηση σχολικής μονάδας του Ν. 4692/2020, που ψήφισε πέρυσι και ο κλάδος έχει απορρίψει, καθώς και των εκπαιδευτικών σε προσεχές νομοσχέδιο, για άλλη μια φορά, εργαλειοποιεί την πανδημία επιχειρώντας να ψηφίσει ένα
ακόμα απαράδεκτο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο, με
μια σειρά αυταρχικών και αντιδραστικών μέτρων (νέοι
φραγμοί στην πρόσβαση στα Α.Ε.Ι., πανεπιστημιακή αστυνομία, κλείσιμο σχολών κ.ά.),και με επιμονή στην απουσία
οποιουδήποτε διαλόγου με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Απαιτούμε την
κατάργηση του νόμου
για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση, την
απόσυρση του
Ν.4692/2020 και της
Υπουργικής Απόφασης
για την επιχειρούμενη
αξιολόγηση
Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνεχίζει να νομοθετεί με
Να παρθούν τώρα όλα
τα αναγκαία μέτρα
ώστε τα σχολεία να
λειτουργούν με υγιεινή
και ασφάλεια

αυταρχισμό, με το μάτι στραμμένο στα ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος της δημόσιας εκπαίδευσης και των δημόσιων πανεπιστημίων και με αδιαφορία για την εκπαιδευτική
πραγματικότητα που βιώνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί.
Στις 10 Μάρτη, συμπληρώνεται 1 χρόνος με κλειστά Πανεπιστήμια. Η μέρα αυτή πρέπει να βρει τους φοιτητές, τους
μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς ξανά στους
δρόμους. Οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι και ρυθμίσεις θα μείνουν στα χαρτιά. Δεν μπορούμε και δεν θα κάνουμε πίσω.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί την κατάργηση του νόμου για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και την απόσυρση
όλου του αντιεκπαιδευτικού πακέτου μέτρων (αξιολόγηση, ωράριο νηπιαγωγών) της κυβέρνησης που συνεχίζει
το χτύπημα της δημόσιας εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.
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Στηρίζει και συμμετέχει στις πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα και στην Αθήνα στο συλλαλητήριο,
την Τετάρτη 10 Μαρτίου και ώρα 1μ.μ. στα Προπύλαια,
τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας.
Κηρύσσουμε 2 ωρη διευκολυντική στάση εργασίας (122) για τα σχολεία που λειτουργούν πρωί και (2-4) για
την απογευματινή βάρδια.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Αρ. Πρωτ. 1455

Αθήνα 15/3/2021
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Μ

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με οδηγό του την, ομόφωνα, ψηφισμένη
από την 69η Γ.Σ. του κλάδου θέση για την αναγκαιότητα
«της σύνταξης κανονισμού λειτουργίας σχολείων…που θα
ενισχύει την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση σε επίπεδο σχολικής μονάδας και θα οριοθετεί τις αρμοδιότητες
των διαφόρων οργάνων σε τοπικό και Νομαρχιακό επίπεδο», επισημαίνει πως το περιεχόμενο και η φιλοσοφία του
Εσωτερικού Κανονισμού που προωθεί η πολιτική ηγεσία
του Υ.ΠΑΙ.Θ. παρουσιάζει σειρά εξαιρετικά σοβαρών προβλημάτων.
Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, ως κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, θα πρέπει να προχωρήσουν στη σύνταξη των Εσωτερικών Κανονισμών να λειτουργήσουν, όπως πάντα κάνουν, με γνώμονα τη διασφά-

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Καθόλου τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι
αμέσως μετά την έκδοση της Υ.Α. ξεκίνησε η άσκηση πιέσεων προς τους εκπαιδευτικούς από Περιφερειακούς Διευθυντές, Διευθυντές Εκπαίδευσης και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου με κύκλο τηλεδιασκέψεων στην κατεύθυνση
της άμεσης σύνταξης Εσωτερικών Κανονισμών αν και η
ίδια η Υ.Α. δεν θέτει αποκλειστικές προθεσμίες. Εντάσσει,
μάλιστα, την τήρησή του, ως ένα από τους δεκάδες δείκτες,
στην εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων στον θεματικό άξονα 9.
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ΔΟΕ

Η ανάγνωση της Υ.Α. σε συνδυασμό με τον Ν.4692 και τα
σχέδια Ενδεικτικού Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο που συντάχθηκαν από το Ι.Ε.Π. φανερώνει πως, για μια ακόμη φορά,
η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα με προχειρότητα και προφανείς σκοπιμότητες, επιχειρώντας να δώσει συγκεκριμένη κατεύθυνση,
περιεχόμενο και νοηματοδότηση. Ουσιαστικά επιχειρεί να
προωθήσει «Εσωτερικό Κανονισμό» αλλά με «Εξωτερικά
πεδία» και Εξωτερική Έγκριση.
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ετηνΥπουργικήΑπόφαση13423/ΓΔ4/Φ.Ε.Κ.491/Β/9-2-2021
το Υ.ΠΑΙ.Θ. προχωρά στην υλοποίηση του άρθρου
37 του Ν.4692/2020 στο οποίο προβλέπεται πως
«από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, κάθε σχολική
μονάδα οφείλει να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας στον οποίο αναφέρονται θέματα σχετικά με τη
λειτουργία της».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Εσωτερικός
Κανονισμός
Λειτουργίας
Σχολικών
Μονάδων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

λιση του, απαραίτητου, παιδαγωγικού κλί- •
ματος και τη δημοκρατική λειτουργία του
σχολείου. Θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους
ότι τα πρότυπα κανονισμών που έχουν
συνταχθεί από το Ι.Ε.Π. είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά ενώ κάποια σημεία
τους δεν είναι δυνατόν να έχουν αναφορά
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε περίπτωση που υιοθετηθούν μόνο αρνητικές
επιπτώσεις θα έχουν στο παιδαγωγικό κλίμα και τη φυσιογνωμία των σχολικών μονάδων. Κανονισμοί, επίσης, οι οποίοι είχαν ήδη
συνταχθεί και λειτουργούσαν θετικά για
τις σχολικές μονάδες, δεν υπάρχει κανένας
απολύτως λόγος να αλλάξουν.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τα πλέον προβληματικά σημεία της διαδικασίας υλοποίησης του
εσωτερικού κανονισμού είναι:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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•
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Η άρση του κυρίαρχου ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων, κυρίως στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, καθώς στη διαμόρφωσή του
κανονισμού συμμετέχει το σύνολο των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και
ο εκπρόσωπος του Δήμου. Αυτό, στην
περίπτωση των ολιγοθέσιων σχολικών
μονάδων δημιουργεί τη στρέβλωση
να υπερτερούν αριθμητικά του συλλόγου διδασκόντων τα μέλη του Δ.Σ.
του Συλλόγου Γονέων (ο Σύλλογος θα
πρέπει να είναι νόμιμα συστημένος με
•
απόφαση Πρωτοδικείου και το Δ.Σ. του
να έχει προκύψει από εκλογικές διαδικασίες μετά από Γενική Συνέλευση) και
ο εκπρόσωπος του Δήμου, με αποτέλεσμα ο κανονισμός να μη διαμορφώνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Αν
και πρόκειται για εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας σχολικής μονάδας εδώ η διαμόρφωσή του επιβάλλεται εξωτερικά.
Άμεσα η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. πρέπει να επανορθώσει θέτοντας
ως προϋπόθεση τον κυρίαρχο χαρακτήρα του Συλλόγου Διδασκόντων
για τη λήψη απόφασης.

Οι παιδαγωγικά ανεπίτρεπτες, επιζήμιες και αναχρονιστικές αναφορές στην
Υ.Α. οι οποίες παραπέμπουν σε μοντέλα
αυταρχικής παιδαγωγικής προσέγγισης
άλλων εποχών, όπως «μαθητές που προσέρχονται με καθυστέρηση παραμένουν
σε καθορισμένο, εκ των προτέρων, χώρο
στο Σχολείο και εισέρχονται στην τάξη
τους, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας», «…τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το
σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η
κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των
φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία
επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως
παιδαγωγικό μέτρο» και άλλες παρόμοιες. Πρακτική, Λεξιλόγιο και σκεπτικό
εντελώς ξένα προς τη στοχοθεσία της
δημόσιας εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση
προλαμβάνει, διαπαιδαγωγεί, διαμορφώνει αυριανούς δημοκρατικούς πολίτες, δεν έρχεται να επιβάλλει ποινές, ως
δύναμη καταστολής σε μικρούς μαθητές. Άλλωστε επιδεικνύεται και μεγάλη
προχειρότητα στη σύνταξη της πρότασης του Ι.Ε.Π. καθώς είναι σαφές ότι
στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν προβλέπονται «κατασταλτικά μέτρα» σε βάρος
των μαθητών. Επομένως οι Σύλλογοι
Διδασκόντων δεν πρέπει να συμπεριλάβουν στον κανονισμό τέτοιου είδους προβλέψεις.
Όπως, τονίσαμε και παραπάνω οι κανονισμοί που έχει συντάξει το Ι.Ε.Π.
είναι μόνο ενδεικτικοί και σε τίποτα
σε δεσμεύουν τους Συλλόγους Διδασκόντων. Περιέχουν, άλλωστε, σειρά
σημείων που γεννούν προβληματισμό
και καλό θα είναι οι συνάδελφοι να τα
προσέξουν αν ανατρέξουν σε αυτούς (
π.χ. η έγκαιρη ενημέρωση των γονέων για έκτακτες αλλαγές στο Ωρολόγιο
Πρόγραμμα οι οποίες προκύπτουν συχνά αυθημερόν, η άστοχη «ανάθεση»
της αναστοχαστικής διαδικασίας της
μελέτης στους γονείς, η αντικατάσταση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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στο πλαίσιο των Αναλυτικών Προγραμμάτων από αυτήν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, η αποποίηση της
ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. της ευθύνης για τη
διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
και η αποκλειστική της ανάθεση στους
ίδιους τους εκπαιδευτικούς, η αναφορά
στον «Σύμβουλο σχολικής ζωής» ο οποίος δεν υφίσταται, η ανάθεση του συνόλου της ευθύνης για την «προστασία
από πιθανούς κινδύνους» αποκλειστικά
στους εκπαιδευτικούς δίχως την παραμικρή αναφορά στις ευθύνες και υποχρεώσεις των Δήμων για τον τακτικό,
ενδελεχή έλεγχο και συμμόρφωση των
σχολικών κτηρίων στις προβλέψεις των
διατάξεων για την καταλληλότητά τους
με την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών (στατική - στάθμισης σεισμικού
κινδύνου, πυρόσβεσης κ.λπ.)
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Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι απαραίτητη η
σύνταξη και τήρηση από τον Σύλλογο Διδασκόντων Εσωτερικού Κανονισμού στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος θα βασίζεται στις σύγχρονες
παιδαγωγικές αντιλήψεις και θα συμβάλλει
στην προαγωγή κλίματος συνεργασίας σε
κάθε σχολική μονάδα. Ενός κανονισμού που
θα κινείται στα πλαίσια της λειτουργικότητας της σύνθετης καθημερινότητας μέσα
στα σχολεία, που ασφαλώς δε θα βρίθει από
ιδεολογικές και θεσμικές αναφορές που αμφισβητούν την παιδαγωγική ελευθερία και
τον κυρίαρχο ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων. Άλλωστε, η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών, με συναίσθηση του
παιδαγωγικού τους ρόλου, μέσα από τους
συλλόγους διδασκόντων, αντιμετωπίζουν
καθημερινά τα πολλά και μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν τους ίδιους, τους μαθητές και τους γονείς των μαθητών. Στην
κατεύθυνση αυτή υπάρχουν και εφαρμόζο-

νται εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργία σε
πολλές σχολικές μονάδες.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμά πως όλα τα παραπάνω δεν τα θέτει ως στόχο και, φυσικά,
δεν τα επιτυγχάνει η κοντόφθαλμη και ξένη
προς το δημόσιο σχολείο, πολιτική ηγεσία
του Υ.ΠΑΙ.Θ. η οποία οφείλει, έστω και την
τελευταία στιγμή, να αντιληφθεί το μέγεθος
των ευθυνών της για το δημόσιο σχολείο
και να προσέλθει, με ουσιαστικό τρόπο, στο
τραπέζι του διαλόγου με τη Δ.Ο.Ε. (κάτι που
είχε ζητηθεί και για το θέμα του εσωτερικού
κανονισμού από τον Αύγουστο του 2020).
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων να συντάξουν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των σχολείων, αφού λάβουν υπόψη
τους όλες τις επισημάνσεις για τα προβληματικά σημεία, στηριγμένο στις παιδαγωγικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των
σχολικών μονάδων στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση, στην κατεύθυνση της δημιουργίας και διατήρησης κλίματος αμοιβαίου
σεβασμού στα δικαιώματα (και τις υποχρεώσεις) εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων
ώστε να διατηρούνται όλες οι συνθήκες που
κάνουν κάθε σχολείο δημιουργική κοινότητα μάθησης. Καλούμε επίσης τα στελέχη
της εκπαίδευσης (Περιφερειακούς Διευθυντές, Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης και
Σ.Ε.Ε.) να σταματήσουν κάθε μορφής πίεση
προς τους Συλλόγους Διδασκόντων και να
σταθούν αρωγοί στο δύσκολο έργο τους.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Αθήνα 16/3/2021
Προς
1.	Την Υπουργό Παιδείας
κ. Νίκη Κεραμέως
2.	Την Υφυπουργό Παιδείας
κ. Μακρή Ζέτα
3.	Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Κ

λείνει αυτές τις μέρες ένας χρόνος από το ξεκίνημα της
πανδημίας και μετράμε τις πληγές που προκάλεσε η
καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ στην
υγεία, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στα κοινωνικά αγαθά και συνολικά στη ζωή μας.

Στους χώρους εργασίας με την ανοχή της κυβέρνησης οι
εργοδότες προκλητικά δεν λαμβάνουν ούτε τα στοιχειώδη
μέτρα. Με την ευθύνη της κυβέρνησης στα ΜΜΜ οι εργαζόμενοι στριμώχνονται καθημερινά.
Όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση αντιμετωπίζει εχθρικά
το λαό, τους εργαζόμενους και τα δημοκρατικά δικαιώματα.
Επιδίδεται σε ένα πογκρόμ αστυνομοκρατίας και αυταρχισμού, ενάντια στις διαδηλώσεις των εργαζομένων, του
λαού και της νεολαίας. Εξαπολύει άγρια βία και καταστολή,
προχωρά σε μαζικές συλλήψεις και επιβάλλει εξοντωτικά
οικονομικά πρόστιμα. Μοναδικός στόχος της κυβέρνησης
είναι να κάμψει τις αγωνιστικές αντιστάσεις των εργαζόμενων ενάντια στην βάρβαρη πολιτική τους.
Το ΔΣ της ΔΟΕ καλεί τους συναδέλφους, τηρώντας όλα
τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας, στο συλλαλητήριο
που πραγματοποιούν οι Ομοσπονδίες των Υγειονομικών (ΟΕΝΓΕ – ΠΟΕΔΗΝ) την Τετάρτη 17 Μαρτίου στις
6.30μμ στο Σύνταγμα!
Από τη Δ.Ο.Ε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Την ίδια ακριβώς πολιτική εφάρμοσε και στα Δημόσια Σχολεία. Κανένα μέτρο για να λειτουργήσουν τα σχολεία με
όρους υγειονομικής ασφάλειας. Αντί για την αραίωση των
τμημάτων, την πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικών και προσωπικού καθαριότητας, την κάλυψη όλων των αναγκών σε
μέσα υγιεινής και καθαριότητας, η κυβέρνηση επέλεξε την
πολιτική του παρατεταμένου lockdown.
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Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία. Η κυβέρνηση όλο αυτό
το διάστημα δεν έπραξε το παραμικρό ώστε να ενισχύσει το
Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Δεν πήρε μέτρα για την ενίσχυση
σε γιατρούς, ΜΕΘ και υποδομές.
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Τετάρτη 17 Μαρτίου
στις 6.30μμ στο
Σύνταγμα

Αρ. Πρωτ. 1458

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Αγωνιζόμαστε για
Δημόσια Παιδεία
– Υγεία!
Ενάντια στην
κυβερνητική
πολιτική του
αυταρχισμού και
της καταστολής!

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ!
ΠΑΡΤΕ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΜΕΤΡΑ!
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!
24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18
ΜΑΡΤΙΟΥ
Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
εκπαιδευτικών –
Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στο
Υ.ΠΑΙ.Θ. στις 12:00

Αρ. Πρωτ. 1459

Αθήνα 16/3/2021
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Α

ποτελεί πρόκληση η προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., να παρουσιάσει μια εικόνα επίπλαστης κανονικότητας, ώστε να κρύψει τις τεράστιες
ευθύνες που έχει, για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί, με ευθύνη της, στα Ειδικά Σχολεία!
Η εξοργιστική αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας έχει
αφήσει, παιδιά και εκπαιδευτικούς, ανοχύρωτους, χωρίς
προστασία, στο έλεος της εξέλιξης της πανδημίας! Είναι
ντροπή να μιλάει για δήθεν πρόταξη των εκπαιδευτικών
της Ειδικής Αγωγής στον εμβολιασμό και ακόμα να μην
έχει γίνει ούτε ένα (!) εμβόλιο. Είναι απαράδεκτο ακόμα
και τώρα να μη γίνονται μαζικά και επαναλαμβανόμενα
τεστ μέσα στα Ειδικά Σχολεία. Δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω
από κανένα αφήγημα περί «ατομικής ευθύνης» η κρατική
ανευθυνότητα και αναλγησία ούτε μπορεί η κυβέρνηση να
ασκεί μια καθαρά επικοινωνιακή πολιτική κάθε μέρα από
τα συστημικά Μ.Μ.Ε.
Όλοι όσοι εργάζονται στα ειδικά σχολεία, όλο το προσωπικό,
παιδαγωγικό, επιστημονικό, βοηθητικό και καθαριότητας,
στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα τα παιδιά με αναπηρία,
ακούραστα, με πλήρη συνείδηση του ρόλου τους.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Την ίδια στιγμή, όμως, το Υπουργείο δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για:
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•

την αποσυμφόρηση των δρομολογίων μεταφοράς των
μαθητών και την μείωση του συγχρωτισμού παιδιών
από διαφορετικές περιοχές

•

την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού έτσι ώστε να μειωθούν οι μαθητές ανά ομάδα

•

την πρόσληψη επιπλέον σχολικών νοσηλευτών και
ΕΒΠ για να καλύπτονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα

•

τη συχνή και με κεντρικό σχεδιασμό, πραγματοποίηση
τεστ, την καταγραφή, τον εντοπισμό και κυρίως τη συστηματική υγειονομική παρακολούθηση των μαθητών
που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες

•

τον άμεσο εμβολιασμό κατά προτεραιότητα όλων των
εργαζομένων των Ειδικών Σχολείων αλλά και των μαθητών για τους οποίους κάτι τέτοιο είναι ιατρικά ασφαλές και είναι απαραίτητο.

Απαιτούμε:
•

•

•

Να αυξηθούν τα δρομολόγια ώστε να
μειωθεί ο κίνδυνος.
Για όσους μαθητές αναστέλλεται η εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω αναστολής λειτουργίας του σχολείου, είτε
λόγω σοβαρών προβλημάτων, με ευθύνη του Υπουργείου να συνεχίζονται
οι αναγκαίες δωρεάν επιστημονικές παρεμβάσεις!

Να προταχθούν οι εκπαιδευτικοί στους
μαζικούς εμβολιασμούς, με προτεραιότητα τους εργαζόμενους στα Ειδικά
σχολεία!
Την Πέμπτη 18/3 και ώρα 12:00 θα πραγΝα διενεργούνται μαζικά, περιοδικά ματοποιηθεί στο πλαίσιο της απεργιακής
τεστ ώστε να ελέγχεται η διασπορά. Σε κινητοποίησης παράσταση διαμαρτυρίας
περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσμα- στο Υ.ΠΑΙ.Θ.
τος να γίνονται οι αναγκαίες ιχνηλατήσεις και να λαμβάνεται μέριμνα για τη
Τώρα πια έφτασε ο κόμπος στο χτένι! Δεν
φροντίδα των πασχόντων.
πάει άλλο!
Να υπάρξει μέριμνα για την πρόσληψη
επιπλέον προσωπικού στην κατεύθυνση
Από τη Δ.Ο.Ε.

[ 1172 ]
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Να γίνεται αυστηρός έλεγχος από την
Περιφέρεια για το εάν τηρούνται τα
υγειονομικά πρωτόκολλα στη μεταφορά των μαθητών.
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ΔΟΕ

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ν’ αναλάβουν τις ευθύνες
τους! Όσο τα ειδικά σχολεία στις «κόκκι- •
νες» περιοχές μένουν ανοιχτά, ΧΩΡΙΣ ΝΑ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ •
ΜΕΤΡΑ, ΤΟΣΟ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ!

της μείωσης του αριθμού των μαθητών
ανά ομάδα και της τήρησης όλων των
υγειονομικών πρωτοκόλλων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επιλέγουν να υποβαθμίσουν τη διασφάλιση της υγείας μαθητών
και εκπαιδευτικών με τραγικές συνέπειες.
Η Δ.Ο.Ε. θα αξιοποιήσει κάθε δυνατό μέσο •
προάσπισης της υγείας εκπαιδευτικών και
μαθητών!!!

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

«Ψήφισμα
συμπαράστασης
στον αγώνα των
υγειονομικών της
χώρας για ισχυρό
δημόσιο και
δωρεάν Εθνικό
Σύστημα Υγείας»

Αρ. Πρωτ. 1496

Αθήνα 6/4/2021
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Τ

ο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δηλώνει την συμπαράσταση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον
αγώνα των νοσοκομειακών γιατρών της χώρας, μετά
από απόφαση της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. για συλλαλητήριο την Τετάρτη 7/4 στο Υπουργείο Υγείας στις 4:00 μμ, στο πλαίσιο των
δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Ο αγώνας για
ουσιαστική δημόσια και δωρεάν περίθαλψη είναι κοινός
για όλο το λαό. Η ανάδειξη, μέσα στην υγειονομική κρίση
της πανδημίας, της αναγκαιότητας ενός ισχυρού δημόσιου
Εθνικού Συστήματος Υγείας καθώς και έμπρακτης ενίσχυσης και στήριξης της δημόσιας εκπαίδευσης απαιτεί ουσιαστικά μέτρα (μόνιμο προσωπικό, μέσα προστασίας, υλικοτεχνική υποδομή κλπ.) από την Κυβέρνηση.
Καλούμε την Κυβέρνηση της Ν.Δ. να σταματήσει τις επικοινωνιακές τακτικές, να μην κωφεύει στα δίκαια αιτήματα
της κοινωνίας και του κόσμου της εργασίας και να προχωρήσει άμεσα σε λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης των
δημόσιων δομών υγείας, παιδείας και υπηρεσιών πρόνοιας.
Δεν σταματάμε τη μάχη για πραγματική δημόσια υγεία,
πρόνοια και εκπαίδευση όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος
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Αρ. Πρωτ. 1528

Αθήνα 14/4/2021
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συνάδελφοι,

Τ

Δηλώνει με τον τρόπο αυτό, η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
ότι στη «δημοκρατία της» δεν χωρούν εκλεγμένοι αιρετοί
που οφείλουν να εκπροσωπούν τους συναδέλφους και να
υπερασπίζονται τη δημόσια εκπαίδευση απέναντι στις πολιτικές υπονόμευσης της δημόσιας Παιδείας και της εργασίας.
Παραδέχεται, παράλληλα, αφενός ότι υπάρχει η δυνατότητα της παραίτησης που μέχρι τώρα αρνιόταν αφετέρου ότι
η εκλογική ψευδοδιαδικασία του περασμένου Νοέμβρη δεν
έχει κανένα κύρος αφού παρακάμπτει ακόμη και τους δήθεν
εκλεγμένους υποψήφιους που ανακήρυξε.
Είναι φανερό ότι δεν υπάρχουν γνήσια Υπηρεσιακά Συμβούλια πουθενά στην Ελλάδα. Αυτά που συνεδριάζουν είναι
δοτά συμβούλια αποτελούμενα αποκλειστικά από μέλη δι-

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

{ 103 }

ΔΟΕ

Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα η πολιτική ηγεσία του Υ.
ΠΑΙ.Θ. δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του χώρου
της εκπαίδευσης και αντιμέτωπο με την εικόνα διάλυσης,
που με την αδιάλλακτη στάση του έχει δημιουργήσει στη
λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων, αναγκάστηκε
να αποδεχτεί το δικαίωμα των υποτιθέμενων αιρετών να
παραιτηθούν, δικαίωμα που εξακολουθεί να στερεί από τα
διορισμένα μέλη (δίχως αίτησή τους στη συντριπτική πλειοψηφία) ακολουθώντας την ολοκληρωτική πολιτική επιλογή
αποκλεισμού των αιρετών. Με μία βαθύτατα αντιδημοκρατική κίνηση το Υπ. Παιδείας ενεργοποίησε το κατάπτυστο
άρθρο 123 του ν.4763/2020. και προχώρησε στην με αυθαίρετες μεθόδους αντικατάστασή τους από συναδέλφους ως
δοτούς «αιρετούς» χωρίς μάλιστα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος επιχειρώντας να καταργήσει ουσιαστικά τον
θεσμό του αιρετού που λειτουργεί ως θεσμός προάσπισης
των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών από 1911
με μόνη διακοπή την περίοδο της χούντας.

[ 1172 ]

ον Νοέμβριο του 2020 οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με το συγκλονιστικό ποσοστό
αποχής από τις εκλογές παρωδία για την ανάδειξη
αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια να φτάνει στο 95% πανελλαδικά, έδωσαν ηχηρό ράπισμα στις
αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Παιδείας. Ο κλάδος ενωμένος υπερασπίστηκε
τα συλλογικά δικαιώματα και τις δημοκρατικές διαδικασίες
και νίκησε.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Κήρυξη απεργίας
– αποχής για την
κάλυψη όλων των
παραιτηθέντων
μελών από τις
συνεδριάσεις των
Υπηρεσιακών
Συμβουλίων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

ορισμένα με πολιτική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Τα δοτά υπηρεσιακά συμβούλια δεν πρέπει
να λειτουργήσουν και είναι σίγουρο ότι χωρίς «πρόθυμους» το Υπουργείο Παιδείας δε
μπορεί να υλοποιήσει το πραξικόπημά του.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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βουλίων (δίχως αίτησή τους στις περισσότερες περιπτώσεις), να υποβάλουν, αν δεν το
έχουν ήδη κάνει, τις παραιτήσεις τους, ώστε
να μην γίνουν τα πειθήνια όργανα της αυταρχικού χαρακτήρα πολιτικής της ηγεσίας
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., μέχρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
του Υ.ΠΑΙ.Θ. να αντιληφθεί το αδιέξοδο στο Αποτελεί μέγιστη αντιδημοκρατική ενέροποίο έχει οδηγηθεί με την αυταρχική πο- γεια, η οποία φανερώνει και την πλήρη
λιτική της στο ζήτημα των εκλογών των απομόνωση του Υπουργείου καθώς δεν βρίαιρετών και της λειτουργίας των υπηρεσι- σκει ούτε τους ελάχιστους υποστηρικτές στο
ακών συμβουλίων και να προχωρήσει στην πραξικόπημά του σε βάρος του κλάδου, να
ικανοποίηση του αιτήματος του κλάδου για
βαφτίζει «αιρετούς» και να ορίζει ως μέλη
παράταση της θητείας των αιρετών που
υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικούς
εκλέχθηκαν στις εκλογές του 2018 μέχρι τη
διεξαγωγή νέων εκλογών με τη δια ζώσης παρά τη θέληση τους και αγνοώντας τις πασυμμετοχή όλων των συναδέλφων, καλεί: ραιτήσεις τους.
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•

Για τελευταία φορά, τους ελάχιστους που
συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να εμφανίζονται ως εκλεγμένοι (με πόσες ψήφους
αλήθεια;) «αιρετοί» να παραιτηθούν
άμεσα από τις θέσεις που σφετερίζονται,
υλοποιώντας την απόφαση του Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. έτσι ώστε να μην υπάρξει, εκ μέρους τους, νομιμοποίηση της λειτουργίας
«ψευδο-υπηρεσιακών» συμβουλίων.

•

Τους δοτούς «αιρετούς» που τοποθετήθηκαν είτε με αυταρχικό τρόπο, δίχως
καν να ερωτηθούν, από τη διοίκηση είτε
με δική τους συναίνεση, να παραιτηθούν άμεσα, δηλώνοντας ξεκάθαρα τη
βούλησή τους να μη διευκολύνουν τους
αντιδημοκρατικούς σχεδιασμούς της
πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. που στοχεύουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα
και τις συλλογικές διαδικασίες και τη
λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων χωρίς καμία παρέμβαση του κινήματος και έκφραση των διεκδικήσεων
των εργαζομένων.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει την πολιτική
ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σύνολο των αυταρχικών ενεργειών της, με αποκορύφωμα
την ενεργοποίηση του κατάπτυστου άρθρου
123 του ν.4763/2020 και την τοποθέτηση
στη θέση των αιρετών, «εκπροσώπων» που
έχει επιλέξει η διοίκηση να σφετεριστούν τις
θέσεις των εκλεγμένων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών. Αυτά τα δοτά υπηρεσιακά συμβούλια αντιστρατεύονται κάθε
δημοκρατική αρχή καθώς μετατρέπονται σε
όργανα διοίκησης που θα λειτουργούν χωρίς τη φωνή των εκπαιδευτικών που είχαν
τη δυνατότητα να εκφράζουν οι αιρετοί.
Για τον κλάδο, αιρετοί είναι εκείνοι που
εκλέχθηκαν για τελευταία φορά με γνήσια
δημοκρατικές διαδικασίες το 2018.

Δεν επιτρέπουμε στην πολιτική ηγεσία του Υ.
ΠΑΙ.Θ. να επιτύχει την αποπομπή των αιρετών από τα υπηρεσιακά συμβούλια. Τα δοτά
υπηρεσιακά συμβούλια δεν πρέπει, σε καμία
περίπτωση, να λειτουργήσουν.

Οι πραγματικές εκλογές και η ανάδειξη των
νέων αιρετών του κλάδου, θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων
λόγω πανδημίας με τη δυνατότητα στους
υποψήφιους να επικοινωνούν με τους συναδέλφους προεκλογικά με πλήρη ανάπτυξη
Τους συναδέλφους που διορίστηκαν ως των δημοκρατικών διαδικασιών και με διά
μέλη των φερόμενων ως υπηρεσιακών συμ- ζώσης ψηφοφορία.
Επισημαίνουμε ότι τα μέλη που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνονταν στην πρώτη
σύνθεση του Υ.Σ. και παραιτήθηκαν πρέπει
να καταθέσουν την παραίτησή τους εκ νέου
με βάση τη νέα απόφαση συγκρότησης.

Απαιτούμε:
• Την κατάργηση του ν.4763/2020 για την επαγγελματική εκπαίδευση
και του σχετικού άρθρου 123.
• Την κατάργηση του άρθρου 22 του νόμου 4728/20 και της εφαρμοστική Υ.Α. (Φ.350/52/139940) όπου ορίζεται η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια με ηλεκτρονική ψηφοφορία.
• Την παράταση της θητείας των αιρετών που εκλέχθηκαν το 2018,
μέχρις ότου υπάρξουν οι υγειονομικές συνθήκες που θα καταστήσουν ασφαλή τη διεξαγωγή των ζωντανών εκλογικών διαδικασιών.

Επειδή είναι απαραίτητο το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
να έχει πλήρη εικόνα για τις παραιτήσεις
των μελών των Υ.Σ., παρακαλούμε τα Δ.Σ.
των Σ.Ε.Π.Ε. να μας γνωστοποιήσουν άμεσα την εικόνα που έχουν για τις παραιτήσεις
των «αιρετών» των εκλογών-παρωδία του
Νοεμβρίου, των διορισμένων μελών διοίκησης και των δοτών ψευδοαιρετών. Τα Δ.Σ.
των Συλλόγων θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις περιπτώσεις που μέλη των
Υ.Σ. δεν υπέβαλαν παραίτηση ώστε αφού
προχωρήσουν στις ενέργειες που, σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών τους
μπορούν να ακολουθήσουν, το Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. να προχωρήσει στις ενδεδειγμένες
ενέργειες.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Όποιοι αγνοήσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης της πλήρους συνδικαλιστικής κάλυψης
της Ομοσπονδίας, δεν παραιτηθούν και δεν
απέχουν από τις συνεδριάσεις να γνωρίζουν
ότι θα θέσουν εαυτόν εκτός κλάδου και θα
κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποπομπής
τους σύμφωνα με τις αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.
και των συλλόγων.
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ΔΟΕ

Η απεργία – αποχή καλύπτει όλους τους
συναδέλφους ώστε να μη συμμετέχουν
στις συνεδριάσεις όταν καλούνται, δίχως
οικονομικό κόστος αφού ακόμη και εάν οι
συνεδριάσεις γίνονται εντός ωραρίου αυτοί θα προσφέρουν κανονικά τις υπηρεσίες
τους ως εκπαιδευτικοί. Με τον τρόπο αυτό
όλα τα μέλη (διορισμένα και δοτοί αιρετοί)
είναι απολύτως κατοχυρωμένα να μην παραστούν στη συνεδρίαση ώστε αυτή να μην
πραγματοποιηθεί ελλείψει απαρτίας και να
υποχρεωθεί το Υπουργείο να αποδεχτεί τη
θέση του κλάδου για τη λειτουργία των
υπηρεσιακών συμβουλίων. Είναι αυτονόητο
ότι προηγούμενα θα πρέπει να έχουν υποβάλει την παραίτησή τους από τις θέσεις
διορισμένων μελών και δοτών ψευδοαιρε-

τών, στις οποίες τοποθετήθηκαν σε εφαρμογή του αντιδημοκρατικού άρθρου 123 του
ν.4763/2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνέχεια του καλέσματός του προς όλα τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων, τόσο των διορισμένων
μελών της διοίκησης όσων και των δοτών
ψευδοαιρετών, προκειμένου να γίνει πράξη
η αποτροπή των συνεδριάσεων των νόθων
υπηρεσιακών συμβουλίων, μέχρι η πολιτική
ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να αντιληφθεί το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί με την αυταρχική πολιτική της στο ζήτημα των εκλογών
των αιρετών και της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων κηρύσσει απεργία
– αποχή από τις συνεδριάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων από τη Πέμπτη 15
Απριλίου 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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3 ΩΡΗ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΗ
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
13/5 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΣΤΕ
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Αρ. Πρωτ. 1574

Αθήνα 11/5/2021
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Τ

ο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προκηρύσσει 3ωρη διευκολυντική
στάση εργασίας την Πέμπτη 13 Μαϊου 2021, από τις
11.00 έως τις 14.00 για τους εκπαιδευτικούς της Καλλιτεχνικής Παιδείας, προκειμένου να παραστούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στην εκδίκαση της προσφυγής τους
για την έξωση της Καλλιτεχνικής Παιδείας από το Λύκειο.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος

Ο Γενικός Γραμματέας

Κικινής Θανάσης

Πετράκης Σταύρος

Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Ε

κπαιδευτικοί, εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δίνουμε μαζί τη μάχη ενάντια στο νομοσχέδιο για
το 10ωρο και τις αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο. Το
δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, με σταθερό εργάσιμο χρόνο, αφορά όλους τους εργαζόμενους και δε θα
σταματήσουμε να το διεκδικούμε.
Συνεχίζουμε μαζί, σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
ενάντια στην ιστορική πρόκληση για όλους τους εργαζόμενους. Βροντοφωνάζουμε ενωμένοι: «κάτω τα χέρια από το
αιματοβαμμένο 8ωρο»!

Προετοιμαζόμαστε για συνέχεια της δράσης μας με πανεργατική απεργία τις επόμενες μέρες.
Πρώτη άμεση απάντηση, σήμερα, Πέμπτη 13/5 και κλιμακώνουμε από την επόμενη εβδομάδα με νέο συλλαλητήριο και απεργιακό πρόγραμμα για ΝΑ ΜΗΝ ΦΕΡΕΙ ΤΟ
ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ.

Το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά!

[ 1172 ]

Όσο και να προσπαθούν να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου,
το νομοσχέδιο για τη 10ωρη εργασία ακόμα και 13ωρη εργασία(!), τις απλήρωτες υπερωρίες, το χτύπημα στα συνδικάτα και τις απεργίες, δεν πρόκειται να περάσει.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Κάτω τα χέρια απ’
το 8ωρο

Αθήνα 13/5/2021

Κάτω τα χέρια από το 8ωρο!
Από τη Δ.Ο.Ε.
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ΔΟΕ

Όλοι την Πέμπτη
13 Μαΐου στις
συγκεντρώσεις σε
όλη την χώρα. Στην
Αθήνα Προπύλαια
στις 19:00

Αρ. Πρωτ. 1576

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Πρόσκληση
συμμετοχής σε
κατασκηνώσεις
για παιδιά
εκπαιδευτικών –
μελών της Δ.Ο.Ε.
για τη θερινή
περίοδο 2021

Αρ. Πρωτ. 1595

Αθήνα 19/5/2021
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συνάδελφοι,

Α

ναμένοντας τις αποφάσεις για την επαναλειτουργία
χώρων κατασκηνώσεων που φιλοξενούν παιδιά, το
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., για πέμπτη συνεχή χρονιά προχωρά
στην υλοποίηση της απόφασης για φιλοξενία παιδιών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε κατασκηνώσεις και για την καλοκαιρινή περίοδο του 2021.

Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας αποφάσισε να χρηματοδοτήσει και φέτος τη φιλοξενία 500
(πεντακοσίων) παιδιών ηλικίας έως 16 (δεκαέξι) ετών σε
παιδικές κατασκηνώσεις σε όλη την Ελλάδα με το ποσό
των 200 (διακοσίων) ευρώ ανά παιδί.
Αναλυτικά:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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1.	Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συνάδελφοι, μόνιμοι
και αναπληρωτές, που έχουν καταβάλλει στους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε., όπου ανήκουν, τη συνδρομή τους για το συνδικαλιστικό έτος 2020-2021.
2.	Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στην
Π.Ε. την αίτηση την συμπληρώνει μόνο ο ένας. Εφόσον κατά τη διαδικασία ελέγχου διαπιστωθεί πως
και οι δύο γονείς έχουν υποβάλλει αίτηση, η μία αυτόματα θα διαγράφεται.
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•

β) Στέλνουν στη Δ.Ο.Ε. αποκλειστικά
με courier (όχι συστημένα με ταχυδρομείο γιατί δεν μπορούν να παραληφθούν), με δική τους χρέωση,
το εξοφλημένο νόμιμο πρωτότυπο παραστατικό πληρωμής για το ποσό των
200 ευρώ όπου θα αναγράφεται η φράση «μέλος της Δ.Ο.Ε.» δίπλα στο όνομά
τους καθώς και φωτοτυπία της σελίδας
του βιβλιαρίου με τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού τους όπου εμφανίζεται το ΙΒΑΝ, όπου θα κατατεθεί από
τη Δ.Ο.Ε. το ποσό. Είναι υποχρεωτική
η αναγραφή του ονοματεπωνύμου του
κάθε παιδιού.

Διευκρινίσεις:
•

Κάθε συνάδελφος που υποβάλλει αίτηση θα επισυνάπτει στην ηλεκτρονική
του αίτηση, σκαναρισμένη (εάν υπάρχει •
δυσκολία στη μεταφόρτωση προτιμήστε
αρχείο jpg ή jpeg), την ατομική βεβαίω- •
ση καταβολής της συνδρομής του για το
συνδικαλιστικό έτος 2020-2021 από τον
αντίστοιχο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε..
•
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή να γίνει μόνο
μέσω σταθερού ηλεκτρονικού υπολογιστή για να αποφευχθούν πιθανά τεχνικά
προβλήματα.
Με κανένα άλλο τρόπο και σε καμία
άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις και τα υπόλοι- •
πα δικαιολογητικά.
Οι γονείς των παιδιών πληρώνουν, στην κατασκήνωση, όλο το ποσό με την αποχώρηση
των παιδιών τους. Κατόπιν, προσκομίζουν τα
δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Ε. για να τους δοθεί

Η επιλογή των παιδιών, σε περίπτωση που ο αριθμός ξεπεράσει τα 500,
θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση. Η
κλήρωση θα γίνει στο όνομα των γονέων (ένας από κάθε οικογένεια).
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις αφορούν
αδέλφια, κληρώνονται όλα.
Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή
25 Ιουνίου 2021 και τα ονόματα θα
ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της
Δ.Ο.Ε. (www.doe.gr).
Όσοι από αυτούς που κληρώθηκαν, για
οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμούν, πλέον, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία,
θα πρέπει να το δηλώσουν άμεσα στο
email της Δ.Ο.Ε., secretariat@doe.gr,
ώστε να αντικατασταθούν από επιλαχόντες.
Μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και του Δ.Σ. του
Ι.Π.Ε.Μ. δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αιτήσεις.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

α) Προσκομίζουν αυτοπροσώπως ή
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ΔΟΕ

•

[ 1172 ]

το ποσό που τους αναλογεί. Η προσκόμιση
των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με
τους παρακάτω τρόπους:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

3.	Οι συνάδελφοι εκείνοι οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν από τη Δ.Ο.Ε. τις προηγούμενες θερινές περιόδους 2017 – 2020
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αλλά
θα μπουν στη διαδικασία της κλήρωσης
μόνο εάν και εφόσον μείνουν ελεύθερες
θέσεις από την ικανοποίηση των αιτήσεων όσων υποβάλλουν φέτος για πρώτη
φορά.
4.	Η επιλογή της κατασκήνωσης και της
κατασκηνωτικής περιόδου γίνεται από
τους ίδιους τους γονείς.
5.	Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά
(η φόρμα θα βρίσκεται αναρτημένη
στην ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ε. σε ιδιαίτερο πεδίο με την ονομασία «Κατασκηνώσεις 2021») από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 μέχρι και την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00. Εκπρόθεσμες
αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Η αίτηση
έχει γίνει δεκτή όταν εμφανιστεί στην
οθόνη το μήνυμα «ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Άδεια των
μουσουλμάνων
αναπληρωτών
εκπαιδευτικών
που υπηρετούν
σε δημόσια
σχολεία.

Αρ. Πρωτ. 1599

Αθήνα 24/5/2021
Προς
Την Υπουργό Παιδείας
κ. Νίκη Κεραμέως
Κοιν.:
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Κυρία Υπουργέ

Τ

ο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έπειτα και από σχετικό κείμενο-αίτημα του Σ.Ε.Π.Ε. Ξάνθης, θέτει υπόψη σας, ζητώντας
την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών ώστε να
δοθεί λύση σε ένα ιδιαίτερο ζήτημα που υφίσταται στην περιοχή της Θράκης και αφορά στους/στις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς που προέρχονται από τη μειονότητα και
υπηρετούν σε δημόσια σχολεία.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί όπως και οι μόνιμοι, μουσουλμάνοι
συνάδελφοί μας, είναι απαραίτητο, με βάση τον σεβασμό
του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ανεξιθρησκείας, να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ανεμπόδιστα στις εορτές της μουσουλμανικής θρησκείας. Το
ζήτημα διευθετείται ομαλά στα αμιγώς μειονοτικά σχολεία,
τα οποία εορτάζουν και στις καθιερωμένες για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χριστιανικές γιορτές και αργίες
αλλά και στις αντίστοιχες της μουσουλμανικής θρησκείας.
Δημιουργείται ζήτημα, όμως, με τους εκπαιδευτικούς
που προέρχονται από τη μειονότητα και υπηρετούν σε
δημόσια σχολεία, στους οποίους η διοίκηση, σεβόμενη τα
δικαιώματά τους, παραχωρεί κανονική άδεια. Αυτή η τακτική διευκολύνει τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, δημιουργεί,
όμως, πρόβλημα για τους/τις αναπληρωτές- τριες εκπαιδευτικούς, αφού η λήψη κανονικής άδειας για τον εορτασμό των εορτών της μουσουλμανικής θρησκείας επιφέρει, στην περίπτωσή τους, απώλεια ημερομισθίων.
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Πιστεύουμε ότι επιβάλλεται να αρθεί αυτή η δυσμενής
διάκριση, όπως και το σύνολο των διακρίσεων μεταξύ μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, έτσι ώστε και οι
συνάδελφοι αυτοί να μπορούν να τελούν ανεμπόδιστα τα
θρησκευτικά τους καθήκοντα χωρίς οικονομικές συνέπειες.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Αρ. Πρωτ. 1570

Αθήνα 25/5/2021
Προς
Την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

[ 1172 ]
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ε την εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. Φ52/55240/Δ1/18-052021, η οποία ορίζει περιοριστικά τη δήλωση προτίμησης δεύτερης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία,
το Υ.ΠΑΙ.Θ. πλήττει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών
και μεθοδεύει τη μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών.
Συγκεκριμένα, είναι, πλέον, η πλειοψηφία των μαθητών σε επίπεδο
τμήματος που θα καθορίζει τη γλώσσα που θα διδαχθεί ολόκληρο το τμήμα κάτι που θέτει τέρμα στη δυνατότητα της λειτουργίας
τμημάτων και για τις δύο γλώσσες (Γερμανικά και Γαλλικά), ενώ
σε περίπτωση ίσου αριθμού προτιμήσεων ο παράγοντας που θα
καθορίζει το ποια γλώσσα θα διδαχθούν οι μαθητές, θα είναι οι διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο της Διεύθυνσης.
Είναι ξεκάθαρη η αντίληψη της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Πρόκειται για μια ακόμη δραστική περικοπή σε προσωπικό και
δαπάνες η οποία, όπως είναι φυσικό, έχει εξαιρετικά αρνητικές
επιπτώσεις για τη μαθησιακή διαδικασία και τους μαθητές.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά την άμεση απόσυρση της απαράδεκτης εγκυκλίου και την έκδοση νέας με την οποία
θα δίνεται και πάλι στους μαθητές η δυνατότητα της
ελεύθερης επιλογής και παρακολούθησης της δεύτερης ξένης γλώσσας που επιθυμούν.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος
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ΔΟΕ

Μ

Κοιν.:
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Για την εγκύκλιο
που καταργεί
τη δυνατότητα
επιλογής
δεύτερης ξένης
γλώσσας στα
Δημοτικά Σχολεία

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Όλες και όλοι
την Τετάρτη
26 Μαΐου στο
συλλαλητήριο
που
διοργανώνει
η ΑΔΕΔΥ
στην Αθήνα,
Προπύλαια στις
19:00

Αρ. Πρωτ. 1569

Αθήνα 25/5/2021
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Ε

κπαιδευτικοί, εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δίνουμε ενωμένοι τη μάχη ενάντια στο νομοσχέδιο για την κατάργηση του 8ωρου και τις αλλαγές
στο συνδικαλιστικό νόμο που επιχειρεί η Κυβέρνηση της
Ν.Δ. Το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, με σταθερό εργάσιμο χρόνο, με παράλληλο σεβασμό και θωράκιση της κοινωνικότητας των πολιτών αφορά όλους τους
εργαζόμενους και δε θα σταματήσουμε να το διεκδικούμε.
Το νομοσχέδιο, που επιδιώκει να περάσει στη Βουλή η Κυβέρνηση, για την κατάργηση της 8ωρης εργασίας, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας, τις απλήρωτες υπερωρίες, το χτύπημα στην Κυριακάτικη αργία, στα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις απεργίες, δεν πρόκειται να περάσει.
Συνεχίζουμε όλοι μαζί, σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ενάντια στην ιστορική πρόκληση για όλους τους εργαζόμενους και δεν θα σταματήσουμε μέχρι τη νίκη.

Το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά!
Κάτω τα χέρια
από το 8ωρο!

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Από τη Δ.Ο.Ε.

{ 112 }

Μεταφορά
3ου Δημοτικού
Σχολείου
Διδυμοτείχου

Αρ. Πρωτ. 1680

Αθήνα 27/5/2021
Προς
1.	Την Υπουργό Παιδείας
κ. Νίκη Κεραμέως
2.	Το Δήμο Διδυμοτείχου
Κοιν.:
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Τ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Προκαλούν κατάπληξη και οργή οι μεθοδεύσεις φορέων
όπως το Υπουργείο Παιδείας και ο Δήμος Διδυμοτείχου σε
βάρος των μαθητών, των εκπαιδευτικών και ολόκληρης
της τοπικής κοινωνίας καθώς και το επίπλαστο δίλημμα
πως αν δεν διαλυθεί επί της ουσίας ένα σχολείο, δεν θα λειτουργήσουν στο Διδυμότειχο Πανεπιστημιακές σχολές με
ότι αυτό σημαίνει για την τοπική κοινωνία.

[ 1172 ]

ο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη του και την ανακοίνωση του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. Διδυμοτείχου, εκφράζει την κατηγορηματική διαφωνία
του, στο θέμα της μεταφοράς του 3ου Δημοτικού σχολείου Διδυμοτείχου, προκειμένου το κτίριο να παραχωρηθεί βραχυπρόθεσμα(;) για χρήση από τα Πανεπιστημιακά
τμήματα Νοσηλευτικής και Ψυχολογίας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστήμιου Θράκης.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί:

από τον Δήμο Διδυμοτείχου να βρει βιώσιμη και σταθερή λύση για το θέμα, χωρίς να βάζει σε κίνδυνο τους
μαθητές του 3ου Δημοτικού σχολείου και να διαλύει το
σχολείο.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος
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ΔΟΕ

•

από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες ώστε να μην διαταραχτεί η
σχολική ζωή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Διδυμότειχο, εξασφαλίζοντας λύσεις που δεν θα συναρτούν
την ύπαρξη και λειτουργία των πανεπιστημιακών τμημάτων με τη διάλυση ενός δημοτικού σχολείου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

•

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Κάλεσμα
συμμετοχής
στην 24ωρη
Γενική Απεργία
στις 10 Ιουνίου
2021

Αρ. Πρωτ. 1715

Αθήνα 9/6/2021
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συνάδελφοι,

Τ

ο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. υλοποιώντας την απόφαση του
Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την κήρυξη
24ωρης απεργιακής κινητοποίησης στις 10 Ιουνίου
ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη, σας
καλεί να συμμετέχετε μαζικά στην απεργία και στην συγκέντρωση που πραγματοποιείται στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11:00πμ.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κι ο υπουργός εργασίας προωθούν προς ψήφιση ένα αντεργατικό νομοσχέδιο,
κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Σ.Ε.Β. και της εργοδοσίας, που σαρώνει θεμελιώδη δικαιώματα και ιστορικές
κατακτήσεις των εργαζομένων, προβλέποντας, μεταξύ άλλων:
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•

την κατάργηση της πλέον εμβληματικής, ιστορικά, κατάκτησης των εργαζομένων, αυτής του 8ώρου αλλά
και την επιβολή της εβδομάδας των 50 ωρών εργασίας, με επιπλέον 2 ώρες εργασίας, καθημερινά. Η κυβέρνηση ξεπερνώντας τον χειρότερο εαυτό της φτάνει να
οδηγεί τους εργαζόμενους στο να προτείνουν οι ίδιοι την
επιπλέον απασχόλησή τους, χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή

•

την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας σε 31 κλάδους
κι επιχειρήσεις

•

τη μείωση της αμοιβής των υπερωριών (αν και όταν
αυτές πληρώνονται)

•

την απελευθέρωση των απολύσεων εργαζομένων με
ταυτόχρονη, περαιτέρω, μείωση των θέσεων εργασίας
εξαιτίας των αυξημένων υπερωριών και του 10ώρου

•

την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης

•

την απόλυτη υπονόμευση του δικαιώματος στην απεργία, «ενισχύοντας» το 50%+1 για κήρυξη απεργίας, της

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
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ΔΟΕ

[ 1172 ]
την, επί της ουσίας, απαγόρευση της
απεργίας στο δημόσιο, αφού, πέρα από
το προσωπικό ασφαλείας, καθιερώνεται
και το προσωπικό «ελάχιστης εγγυημένης εργασίας» σε ποσοστό 33,3%

•

τη διάλυση του ΣΕΠΕ με την απομάκρυνσή του από την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας και τη μετατροπή του σε
«δήθεν» ανεξάρτητη αρχή

Κάτω τα χέρια
από το 8ωρο και
την απεργία
Κάτω τα χέρια από τις
συλλογικές συμβάσεις
Όχι στην κατάργηση
του Σ.ΕΠ.Ε.
Κάτω τα χέρια από τις
κατακτήσεις μας

Συνάδελφοι,
η κυβέρνηση, με το εκτρωματικό αυτό νομοσχέδιο, επιβάλλει τον εργασιακό μεσαίωνα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αποτελεί
ευθύνη και χρέος μας να αντιδράσουμε μαζικά και δυναμικά αποτρέποντας την ψήφισή του.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ
ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

Συμμετέχουμε όλοι στην 24ωρη απεργία
της Πέμπτης 10 Ιουνίου που αποφάσισαν η

Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

•
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ΔΟΕ

ΑΔΕΔΥ, η ΓΣΕΕ, το ΕΚΑ και δεκάδες άλλα
σωματεία του ιδιωτικού Τομέα καθώς και
στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται σε
όλες τις πόλεις της χώρας και στην Αθήνα
στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11:00πμ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις,
καταργώντας, ουσιαστικά, τις γνήσιες
συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες
και τον δημοκρατικό διάλογο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

16/6 ΗΜΕΡΑ
ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΕΚΤΡΩΜΑΤΟΣ!
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!
ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ
ΜΕ ΝΕΑ 24ΩΡΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ
Απεργιακή
Συγκέντρωση 12μμ
στο Σύνταγμα

Αρ. Πρωτ. 1718

Αθήνα 13/6/2021
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Χ

αιρετίζουμε όλους και όλες τους συναδέλφους
που συμμετείχαν μαζικά στην πανεργατική απεργία 10/6/2021 ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα που
καταργεί το 8ωρο και τσακίζει τα εργασιακά δικαιώματα
και τη συλλογική δράση. Οι απεργιακές συγκεντρώσεις σε
όλη την Ελλάδα έστειλαν μήνυμα αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας για τη συνέχεια του αγώνα, για να μη ζήσουμε
εμείς και τα παιδιά μας σαν σκλάβοι στον 21ο αιώνα.

Χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους, ιδιαίτερα όμως
τους συναδέλφους αναπληρωτές που απήργησαν μαζικά δείχνοντας ότι η νέα γενιά των συναδέλφων μας διεκδικεί μόνιμη δουλειά και ζωή με δικαιώματα!
Χαιρετίζουμε τους απεργούς συναδέλφους που συμμετείχαν στα τεράστια μαχητικά απεργιακά Συλλαλητήρια
των Συνδικάτων που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της
Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τα
Γιάννενα και δεκάδες ακόμα πόλεις σε όλη την Ελλάδα!

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ήταν η μεγαλύτερη απεργιακή συγκέντρωση των τελευταίων χρόνων! Ανάσα στον αγώνα για να ζήσουν
οι εργαζόμενοι και τα παιδιά τους όπως αξίζει στον 21ο
αιώνα, με μόνιμη εργασία, σταθερό ωράριο και λιγότερες
ώρες δουλειάς με πλήρη δικαιώματα, και όχι όπως απαιτούν
τα κέρδη της εργοδοσίας και του κεφαλαίου.
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Το μήνυμα της απεργίας ήταν ξεκάθαρο:

Κάτω τα χέρια από τις
κατακτήσεις μας
ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ
ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

Όλοι και όλες
στον Αγώνα!
Από τη Δ.Ο.Ε.
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Το Δ.Σ. της ΔΟΕ αποφασίζει 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 16 Ιουνίου με απεργιακή συγκέντρωση στις 12μμ στο Σύνταγμα στην Αθήνα και σε όλες τις απεργιακές
συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα καλεί την ΑΔΕΔΥ και όλες τις Ομοσπονδίες
σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα να πάρουν
αντίστοιχες αποφάσεις.

Όχι στην κατάργηση
του Σ.ΕΠ.Ε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Η κυβέρνηση φέρνει το ν/σχ – τερατούργημα στη Βουλή τη Δευτέρα 14/6 και προετοιμάζεται να το ψηφίσει τη Τετάρτη 16/6!
Είμαστε αποφασισμένοι, έχουμε τη δύναμη
να πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων
το τερατούργημά τους!

Κάτω τα χέρια από τις
συλλογικές συμβάσεις
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ΔΟΕ

Η μαζική συμμετοχή στην απεργία και τις
συγκεντρώσεις δίνει τον τόνο της κλιμάκωσης των επόμενων ημερών πιο μαζικά, πιο
αποφασιστικά στο δρόμο του αγώνα για να
δυναμώσουμε το απεργιακό ποτάμι!

Κάτω τα χέρια
από το 8ωρο και
την απεργία

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Το νομοσχέδιο έκτρωμα δε διορθώνεται. Να αποσυρθεί, να μην ψηφιστεί! Ο
«φρέσκος αέρας», η ελπίδα για τους εργαζόμενους βρίσκεται στον δικό τους αγώνα.
Όχι στα παζάρια για τα δήθεν «θετικά σημεία» του νομοσχεδίου και για τους «όρους»
του Μεσαίωνα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Κάλεσμα
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
για:
•	συμμετοχή στην
ομάδα λειτουργίας
των κατασκηνώσεων
του Υπουργείου
Παιδείας στην
περιοχή Ζούμπερι
του Δήμου
Μαραθώνα

Αρ. Πρωτ. 1730

Αθήνα 24/6/2021
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Θ

α λειτουργήσει και φέτος για τους εκπαιδευτικούς
μέλη της Δ.Ο.Ε, της Ο.Λ.Μ.Ε. και των δυο Ομοσπονδιών των Διοικητικών Υπαλλήλων του Υπουργείου
Παιδείας η κατασκήνωση στην περιοχή Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα.
Τα καταλύματα της κατασκήνωσης είναι ένα σύνολο ανεξάρτητων κλιματιζόμενων οικίσκων δυναμικότητας έως 4
κλινών, με ψυγείο, WC, ντουλάπα, τραπέζι και καρέκλες
όπου θα φιλοξενηθούν οι εκπαιδευτικοί με τις οικογένειές
τους. Η διάρκεια της παραμονής ορίζεται σε δυο εβδομάδες.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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•	εκπαιδευτικούς κατασκηνωτές στις Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι:
κατασκηνώσεις του
Υπουργείου Παιδείας Α. Για του κατασκηνωτές:
στην περιοχή
Ζούμπερι του Δήμου • 1η - 11 Ιουλίου
με αναχώρηση
Μαραθώνα για το
		
25 Ιουλίου 2021 (μεσημέρι)
έτος 2021
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•

2η - 26 Ιουλίου
με αναχώρηση
		 8 Αυγούστου 2021 (μεσημέρι)

•

3η – 9 Αυγούστου
με αναχώρηση
		 22 Αυγούστου 2021 (μεσημέρι)

•

4η- 23 Αυγούστου
με αναχώρηση
		 5 Σεπτεμβρίου 2021 (μεσημέρι)

•

5η – 6 Σεπτεμβρίου
με αναχώρηση
		 15 Σεπτεμβρίου 2021 (μεσημέρι)

Β. Για τις ομάδες εργασίας:
•

1η - 7 Ιουλίου
με αναχώρηση
		 25 Ιουλίου 2021 (μεσημέρι)

•

2η - 25 Ιουλίου (μεσημέρι)
με αναχώρηση
		 8 Αυγούστου 2021 (μεσημέρι)

•

5η – 5 Σεπτεμβρίου (μεσημέρι)
με αναχώρηση
		 19 Σεπτεμβρίου 2021 (μεσημέρι)

Οι δικαιούχοι και οι φιλοξενούμενοι για να
συμμετέχουν θα πρέπει να προσκομίσουν
κατά την άφιξή τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση αρνητικού self test 24
ώρες πριν την άφιξη. Για τη βεβαίωση του
αρνητικού self test θα πρέπει να μπείτε στην
ιστοσελίδα https://self-testing.gov.gr/ να
δηλώσετε το αποτέλεσμα του self test και
έπειτα να εκτυπώσετε τη δήλωση.

α) συμμετοχή στην ομάδα
λειτουργίας των κατασκηνώσεων

Στην ηλεκτρονική αίτηση ο κάθε συνάδελφος να επιλέξει το χρονικό διάστημα που τον
ενδιαφέρει. Μπορεί επίσης να δηλώσει ότι
ενδιαφέρεται όχι μόνον για μία αλλά και για
περισσότερες κατασκηνωτικές περιόδους.

β) εκπαιδευτικοί – κατασκηνωτές
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μόνο ως κατασκηνωτές θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση, στην οποία πρέπει να δηλώσουν:
•

την περίοδο διαμονής που τους ενδιαφέρει

•

τον αριθμό των ατόμων της οικογένειάς
τους

Κάθε μέλος με την οικογένειά του δικαιούται
έναν οικίσκο. Δεύτερος οικίσκος επιτρέπεται
αυστηρά και μόνο σε πολυμελείς οικογένειΕπειδή το Υπουργείο Παιδείας παραχωρεί ες.
μόνο τους οικίσκους και η ευθύνη καθαριότητας των οικίσκων και των κοινόχρηστων Σας εφιστούμε την προσοχή ότι την ευθύνη
χώρων επιβαρύνουν τους χρήστες και για του κάθε οικίσκου και ό,τι συμπεριλαμβάνενα υπάρξει η δυνατότητα ομαλής λειτουρ- ται σε αυτόν την έχει ο/η συνάδελφος που
γίας των κατασκηνώσεων είναι απαραίτητο τον χρεώνεται, που θα διαμένει εκεί με τους
να προγραμματιστούν μια σειρά από ενέρ- οικείους του. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε
γειες. Μία από αυτές είναι και η στελέχωση ότι τα κατοικίδια απαγορεύονται αυστηρά
της Ομάδας Λειτουργίας των κατασκηνώ- στην κατασκήνωση.
σεων. Η Ομάδα θα έχει ως έργο της την Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι ανεξάρτητοι
ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας
οικίσκοι βρίσκονται στην παραλία Ζούμπετων κατασκηνώσεων (επιτήρηση – επίρι, Αγίου Ανδρέα, δίπλα στην αμμώδη φυσιβλεψη χώρων, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, φύλαξη εισόδων, τήρηση κή παραλία εντός πευκοδάσους. Οι εγκατακανόνων λειτουργίας, ευθύνη πυρασφά- στάσεις είναι περιφραγμένες και διαθέτουν
λειας, δραστηριότητες πολιτιστικές και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρους
με στέγαστρα και πάγκους, κοινόχρηστες
αθλητικές, κλπ.)
ηλεκτρικές κουζίνες για παρασκευή φαγηΑπό τη στιγμή που στις κατασκηνώσεις θα τού και κοινόχρηστα ηλεκτρικά πλυντήρια.
συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, μέλη της Δ.Ο.Ε.
είναι αυτονόητο ότι μέλη μας θα πρέπει να Τα οικήματα δεν διαθέτουν κουζίνα. Απαπροσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην παρα- γορεύεται αυστηρώς η χρήση συσκευών
πάνω Ομάδα. Οι συμμετέχοντες θα δικαι- υγραερίου (γκαζάκια και φιάλες). Επιτρέπεούνται για όλο το διάστημα της υπηρεσί- ται η χρήση ηλεκτρικών συσκευών για παας τους οικίσκο (2 δωμάτια με μπάνιο με ρασκευή πρόχειρου φαγητού π.χ. τοστιέρα.
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4η- 22 Αυγούστου (μεσημέρι)
με αναχώρηση
		 5 Σεπτεμβρίου 2021 (μεσημέρι)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

•

δυνατότητα φιλοξενίας της οικογένειάς
τους).
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ΔΟΕ

3η – 8 Αυγούστου (μεσημέρι)
με αναχώρηση
		 22 Αυγούστου 2021 (μεσημέρι)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

•

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Οι συνάδελφοι θα πρέπει κατά την άφιξη στο
χώρο των καταλυμάτων να προσκομίσουν
την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο στους υπεύθυνους της κατασκήνωσης για την ταυτοποίησή τους.
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να
φέρετε μαζί σας κλινοσκεπάσματα και διάφορα είδη καθαρισμού (κουβάς, σφουγγαρίστρα, σκούπα, υγρά καθαρισμού με εξαίρεση τη χλωρίνη κλπ) απαραίτητα για τον
καθαρισμό του οικίσκου σας καθώς και μαγειρικά σκεύη και είδη εστίασης.
Οι αιτήσεις όλων των συναδέλφων τόσο
για τη συμμετοχή στην Ομάδα Λειτουργίας των Κατασκηνώσεων όσο και για
κατασκηνωτές θα πρέπει να κατατεθούν
από τη Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 έως
και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα
16:00.
Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία
δεν θα γίνουν δεκτές.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει στην ηλεκτρονική αίτησή τους να επισυνάψουν
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βεβαίωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Π.Ε. του οποίου είναι μέλη ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι για το συνδ. έτος
2020-2021.
Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ε. (www.doe.gr)
Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ τους στα γραφεία της Δ.Ο.Ε. την
Παρασκευή 2/7/2021.
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ
ΤΩΝ 10 ΕΥΡΩ Ο ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Αρ. Πρωτ. 1732

Αθήνα 24/6/2021
Προς
1.	Την Υπουργό Παιδείας
κ. Νίκη Κεραμέως
2. τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Τ

Η απόφαση της παράλληλης, με όρους ανταγωνισμού, λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. με τα ολοήμερα τμήματα των σχολείων, με προγράμματα στα οποία εντάσσονται δραστηριότητες που αποτελούν διδακτικά αντικείμενα του Ολοήμερου
καθώς και η μελέτη των σχολικών μαθημάτων της επόμενης ημέρας, εντός, μάλιστα, του σχολικού χώρου, αποτελεί
καίριο χτύπημα ενάντια στον θεσμό του Ολοήμερου σχολείου, με προφανείς στοχεύσεις.
Συρρίκνωση του δημόσιου σχολείου με σταδιακή μεταφορά
του περιεχομένου του στις δομές των Ο.Τ.Α. «από το παράθυρο» (αφού το Σύνταγμα απαγορεύει τη συνολική μεταφορά της εκπαίδευσης) με «δώρο» τη δυνατότητα πραγματοποίησης προσλήψεων από τους Ο.Τ.Α. ελαστικά εργαζομένου και απόλυτα εξαρτώμενου προσωπικού. Ιδανική ευκαιρία υλοποίησης των προτάσεων της έκθεσης Πισσαρίδη
κάτω από τον μανδύα της εξυπηρέτησης των γονέων που
εργάζονται σε εξαντλητικά ωράρια σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΔΟΕ

Ο θεσμός του Ολοήμερου δημόσιου νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου ως και η εφαρμογή του για όλους τους
μαθητές, αποτελεί όραμα του κλάδου των εκπαιδευτικών
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο έχει υλοποιηθεί,
μόνο, μερικώς μέχρι σήμερα και είχε ήδη υποστεί απαξίωση,
με τον διαχωρισμό σε πρωινό, υποχρεωτικό (8:15 – 13:15) και
απογευματινό, προαιρετικό (13:15 – 16:00) με παράλληλη
κατάργηση του υπεύθυνου δασκάλου που επέφερε το Π.Δ.
79/2017.

[ 1172 ]

ο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει την υπονόμευση του
θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου στην οποία προχωρά η κυβέρνηση με την Κ.Υ.Α. «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)».
Η συγκεκριμένη Κ.Υ.Α. δημοσιεύθηκε, αιφνιδιαστικά, με
ΦΕΚ 2332/2-6-2021 και με αυτήν η κυβέρνηση επιτρέπει
στους Δήμους να λειτουργούν Κ.Δ.Α.Π. στους χώρους των
δημόσιων σχολείων αμέσως «μετά τη λήξη του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος» του σχολείου (από 13.15΄),
παράλληλα, δηλαδή, με το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Κ.Υ.Α. λειτουργίας
Κ.Δ.ΑΠ. Ένα
ακόμα χτύπημα
στον θεσμό του
Ολοήμερου
Σχολείου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Τρανό δείγμα της απόλυτης αδιαφορίας
των κυβερνώντων για το παιδαγωγικό περιεχόμενο αλλά και για την προστασία των
μαθητών, αποτελεί το γεγονός ότι η υλοποίηση της Κ.Υ.Α. θα «ανοίξει την πόρτα» της
ανεξέλεγκτης παρουσίας προσώπων άσχετων με τη λειτουργία των σχολείων σε ώρες
λειτουργίας τους, κάτι που πέρα από παράνομο αφού «αγνοεί» το άρθρο 18 του Π.Δ.
79/2017 που στην 3η του παράγραφο την
απαγορεύει ενέχει, παράλληλα, προφανείς
κινδύνους για την ασφάλεια του μαθητικού
δυναμικού.
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Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί την άμεση ανάκληση της Κ.Υ.Α. και την αποκατάσταση της
ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων
με σεβασμό στις παιδαγωγικές ανάγκες των
μαθητών, στην ασφάλειά τους και τη λειτουργία του Ολοήμερου σχολείου.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Αρ. Πρωτ. 1731

Αθήνα 24/6/2021
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Τ

Με κατηγορίες σε βάρος των συνδικαλιστικών στελεχών
οι οποίες δεν τεκμηριώνονται, ούτε από το ιστορικό, ούτε
από το περιεχόμενο και την ουσία της υπόθεσης, καθώς η
παρουσία τους είχε αποκλειστικό σκοπό την έκφραση συναδελφικής αλληλεγγύης και την υπεράσπιση της τότε Αντιπροέδρου του τοπικού Συλλόγου Εργαζομένων, που άδικα
κατηγορήθηκε και επιχειρήθηκε εκδικητικά η απόλυσή της,
η δημοτική αρχή Αλίμου προσπαθεί να ποινικοποιήσει τη
συνδικαλιστική δράση και τη συναδελφική αλληλεγγύη.
Η έκφραση της αλληλεγγύης και η απαλλαγή των συναδέλφων από τις παραπάνω κατηγορίες έχει ιδιαίτερη
σημασία σήμερα, που η κυβέρνηση με το αντεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη, ποινικοποιεί ακόμη περισσότερο τη
συνδικαλιστική δράση, την έκφραση της αλληλεγγύης και
την περιφρούρηση των αγώνων και των διεκδικήσεων των
εργαζομένων.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΔΟΕ

Στις 25/6, η δημοτική αρχή Αλίμου, γνωστή και από τα
εξώδικα που έχει στείλει σε σειρά σωματείων εργαζομένων,
οδηγεί στα δικαστήρια τα παραπάνω συνδικαλιστικά στελέχη, γιατί τον Ιούλιο του 2017 τόλμησαν μαζί με πλήθος
εργαζόμενων, δημοτών και εκπροσώπων δημοτικών παρατάξεων, να υπερασπιστούν την τότε Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου, η οποία άσκησε τα νόμιμα
δικαιώματά της και διεκδίκησε την τήρηση της νομιμότητας
στον Δήμο Αλίμου, που είχε παραβιαστεί, όπως διαπίστωσε
και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
(Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), σε έλεγχο που πραγματοποίησε. Για τον ίδιο
λόγο, της δήθεν υπεξαγωγής… του δικού της εγγράφου-καταγγελίας, η συναδέλφισσα δικαιώθηκε πρόσφατα και στο
εφετείο σε ποινική δίωξη που εκδικητικά είχε προχωρήσει η
δημοτική αρχή Αλίμου, με σκοπό την εξόντωση της.

[ 1172 ]

ο ΔΣ της ΔΟΕ, στηρίζει και εκφράζει την αλληλεγγύη
της στα συνδικαλιστικά στελέχη της ΑΔΕΔΥ, της ΠΟΕ-ΟΤΑ και του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αλίμου,
Κατερίνα Γιαννούλια, Βασίλη Γκιτάκο, Μάριο Κατσουρό και
Γιάννη Καπράλο οι οποίοι διώκονται ποινικά από τη δημοτική αρχή Αλίμου, γιατί άσκησαν τα νόμιμα και συνταγματικά κατοχυρωμένα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα, προκειμένου να υπερασπιστούν και να στηρίξουν εργαζόμενη
του δήμου Αλίμου, όπως όφειλαν.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Ψήφισμα
στήριξης
διωκόμενων
συνδικαλιστικών
στελεχών από τη
Δημοτική αρχή
Αλίμου

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
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ΔΟΕ

Είναι υποχρέωση όλων μας να στηρίζουμε
και να στεκόμαστε στο πλευρό κάθε εργαζόμενου, κάθε αγωνιστή, που μάχεται ενάντια
στην κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία, στον αυταρχισμό και στην καταπάτηση εργασιακών
και κοινωνικών δικαιωμάτων μας.

απαιτούμε την απαλλαγή όλων των συνδικαλιστικών στελεχών που διώκονται με
στόχο την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, την τρομοκράτηση και τη φίμωση των εργαζομένων.

Καταδικάζουμε την τακτική της δημοτικής
αρχής Αλίμου που πάει χέρι – χέρι με την
αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης και

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κικινής Θανάσης
Πετράκης Σταύρος

Αθήνα 25/6/2021
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Η

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εδώ και χρόνια αναδεικνύει (ακόμη και
με αναφορά στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου) τις τραγικές, για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, επιπτώσεις της μη πραγματοποίησης
διορισμών μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Δημόσια Σχολεία και της εργασιακής ομηρείας και καταταλαιπώρησης χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών που αναπληρώνουν τον εαυτό τους μετακινούμενοι ανά την Ελλάδα, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι περίπου
50.000 προσλήψεις εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού
και βοηθητικού προσωπικού, κατά τη φετινή σχολική χρονιά, αναδεικνύουν την άμεση ανάγκη του διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών
της δημόσιας εκπαίδευσης.
Μετά τον διορισμό 4.500 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή, ως πρώτο βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση, η εκπαιδευτική κοινότητα αναμένει την υλοποίηση της δέσμευσης της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για την πραγματοποίηση των 10.500 διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών,
ως ελάχιστο, με βάση το μέγεθος των ήδη διαπιστωμένων
αναγκών καθώς και το γεγονός του αυξημένου αριθμού
συνταξιοδοτήσεων εκπαιδευτικών κατά τη φετινή σχολική
χρονιά.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Την Τρίτη 22/6/2021 στη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., η υπουργός παιδείας
μετέθεσε τη συζήτηση για το πότε, σε ποιο αριθμό και με
ποια κατανομή πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών…σε μια επόμενη συνάντηση
για το ζήτημα αυτό, τη στιγμή που η έκδοση των οριστικών
πινάκων Γενικής Αγωγής εκκρεμεί εδώ κι έναν ολόκληρο
χρόνο.

[ 1172 ]

λήξη του σχολικού έτους 2020-2021, αν και χρονικά
θα έπρεπε να σηματοδοτεί και τη δρομολόγηση και,
στη συνέχεια, ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων
διαδικασιών για την πραγματοποίηση του διορισμού 10.500
μόνιμων εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις επανειλημμένες κυβερνητικές εξαγγελίες, σε καμία περίπτωση δεν προσομοιάζει σε
μια τέτοια κατάσταση.
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ΔΟΕ

Τρίτη 29 Ιουνίου
και ώρα 1 μ.μ.
στο Υπουργείο
Παιδείας

Αρ. Πρωτ. 1733

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Κινητοποίηση
για την άμεση
πραγματοποίηση
των 10.500
διορισμών
μόνιμων
εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά:
•

•

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

[ 1172 ]

•
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•

Με αυτόν τον τρόπο, είναι σαφές, ότι το
70% των διορισμών θα πρέπει να αφορά
την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Την άμεση οριστικοποίηση και κοινοποίηση των πινάκων των προκηρύξεων
1ΓΕ/2019 και 2ΓE/2019.
• Τη δημιουργία οργανικών θέσεων για
Την άμεση ανακοίνωση από την Υπουρόλες τις υπάρχουσες ειδικότητες εκπαιγό Παιδείας του χρονοδιαγράμματος και
δευτικών.
της κατανομής των διορισμών μόνιμων
εκπαιδευτικών.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους εκπαιδευτιΤην πραγματοποίηση του διορισμού μό- κούς να συμμετέχουν δυναμικά στην κινιμων εκπαιδευτικών για το σύνολο των
νητοποίηση που πραγματοποιεί την Τρίαναγκών της εκπαίδευσης.
τη 29 Ιουνίου και ώρα 1 μ.μ. στο ΥπουρΚατανομή του αριθμού των διορισμών
που θα πραγματοποιηθούν, με βάση γείο Παιδείας. Για τη διευκόλυνση της
ένα ενιαίο σαφές θεσμικό πλαίσιο για συμμετοχής των συναδέλφων κηρύσσουμε
τη σύσταση και κάλυψη των οργανι- 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας (11
κών θέσεων σε πρωτοβάθμια και δευ- π.μ.- 2μ.μ.)
τεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και με
Από τη Δ.Ο.Ε.
τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Δ.Σ.
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ΔΟΕ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΔΟΕ
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 – 2020 και 2020-2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

[ 1172 ]

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
2019 – 2020 και 2020-2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.
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Ημερομηνία

Αποφάσεις – Δράσεις του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

15/7/2019

Συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας για την προσχολική αγωγή

16/7/2019

Ανακοίνωση για τη χρονική επέκταση καταβολής του ειδικού
επιμισθίου εξωτερικού στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς

17/7/2019

Ερώτημα σε Συλλόγους για τα προβλήματα των Δήμων στην
εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής

18/7/2019

Ορισμός εκπροσώπου σε επιτροπές ΔΙΠΟΔΕ

19/7/2019

Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της δίχρονης
υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στους Δήμους που
επικαλούνται προβλήματα

19/8/2019

Αίτημα για ανάκληση Κ.Υ.Α. για την αναστολή της δίχρονης
προσχολικής αγωγής σε 13 Δήμους της χώρας και δρομολόγηση
κρίσιμων αποφάσεων για τη δημόσια εκπαίδευση.

26/8/2019

Ανακοίνωση για την επιτακτική ανάγκη κάλυψης των
λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων

6/9/2019

Ανακοίνωση για σχολικά γεύματα

6/9/2019

Ανακοίνωση για την άμεση επίλυση προβλημάτων μετά την
ανακοίνωση των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

7/9/2019

Συμμετοχή σε συλλαλητήριο Δ.Ε.Θ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

10/9/2019

Έγγραφο σε συλλόγους για καταγραφή σχολικών μονάδων που
έχουν πρόβλημα μετά από τον σεισμό του Ιουλίου 2019 στην
Αθήνα

10/9/2019

Συνάντηση με Αντιδήμαρχο Δήμου Αθηναίων για την εφαρμογή
της Προσχολικής Αγωγής

Αποφάσεις – Δράσεις του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

19/9/2019

Συνέντευξη τύπου της ΔΟΕ με θέμα: «Η Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση στη νέα σχολική χρονιά. Τα προβλήματα, οι
παρεμβάσεις και οι πρωτοβουλίες της ΔΟΕ για την επίλυσή
τους»

23/9/2019

Στήριξη στον πρόεδρο ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο που διώκεται
με την αιτιολογία της συκοφαντικής δυσφήμισης και διασπορά
ψευδών ειδήσεων δια του τύπου

24/9/2019

24ωρη Απεργιακή κινητοποίηση ΑΔΕΔΥ

27/9/2019

Ανακοίνωση για αγωνιστικό προγραμματισμό του κλάδου και
πραγματοποίηση κύκλου Γενικών Συνελεύσεων

1/10/2019

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Ειδικού Νηπιαγωγείου Σύρου

9/10/2019

Ανακοίνωση για το διορισμό 4.500 μόνιμων εκπαιδευτικών στην
Ειδική Αγωγή

15/10/2019

Ανακοίνωση για τη εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την επιλογή
σημαιοφόρων

19/10/2019

Ολομέλεια Προέδρων

20/10/2019

Ανακοίνωση για την επίθεση σε εκπαιδευτικό στη Νέα Χώρα
Χανίων

21/10/2019

Ανακοίνωση συμπαράστασης στην εκπαιδευτικό που
στοχοποιήθηκε από το σύλλογο γονέων Βαθέως Σάμου και
κήρυξη στάσης εργασίας

23/10/2019

Ανακοίνωση για την καταχώρηση Συλλόγων στο Κεντρικό
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

29/10/2019

Συνάντηση στο ΥΠΑΙΘ για την εφαρμογή της 2χρονης
υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής

5/11/2019

Ανακοίνωση για την απόφαση αναστολής λειτουργίας του
σχολείου της Πακιστανικής κοινότητας στην Αθήνα
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Ανακοίνωση για τις βραχυχρόνιες άδειες αναπληρωτών
εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι εκλεγμένοι στα Δ.Σ. των
συνδικαλιστικών οργανώσεων

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

16/9/2019

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 – 2020 και 2020-2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

Ημερομηνία

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 – 2020 και 2020-2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

Ημερομηνία
7/11/2019

Ανακοίνωση για την άνιση μεταχείριση των αναπληρωτών και
την καταβολή της μισθοδοσίας τους

7/11/2019

Πρόταση προσθήκης διατάξεων στον ποινικό κώδικα και τον
κώδικα ποινικής δικονομίας για τη θωράκιση των σχολικών
μονάδων και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους

14/11/2019

Ανακοίνωση για το Πολυτεχνείο

21/11/2019

Αίτημα συνάντησης με τη διοίκηση του ΑΣΕΠ για τα προβλήματα
που υπάρχουν στους πίνακες ειδικής αγωγής και τον κίνδυνο
αποκλεισμού συναδέλφων από τους διορισμούς λόγω σύγχυσης
για την πληρωμή παραβόλου

21/11/2019

Αίτημα συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την
ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων ειδικής αγωγής του
ΑΣΕΠ, για το ζήτημα κατανομής των θέσεων στους επικείμενους
διορισμούς της ειδικής αγωγής και για τα τρέχοντα ζητήματα
που αφορούν τον κλάδο και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που
πρόκειται να αναλάβει η κυβέρνηση

23/11/2019

Πανεκπαιδευτική συγκέντρωση με ΟΛΜΕ και ΟΙΕΛΕ

25/11/2019

Συνάντηση με τη διοίκηση του ΑΣΕΠ για την επίλυση των
προβλημάτων που έχουν ανακύψει με την ανακοίνωση των
προσωρινών πινάκων της Ειδικής Αγωγής

27/11/2019

Υπόδειγμα ένστασης απορριφθέντων από τους πίνακες ΑΣΕΠ για
μη καταβολή παραβόλου

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Αποφάσεις – Δράσεις του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

Παρουσίαση διεθνούς έρευνας Δ.Ο.Ε. – Ο.Λ.Μ.Ε. – ETUCE
για την ιδιωτικοποίηση στην εκπαίδευση. Επιστολή κοινής
διακήρυξης ΔΟΕ-ΟΛΜΕ για τη δημόσια εκπαίδευση, τους
μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία

3/12/2019

Αίτημα συνάντησης με Κτ.Υπ., Δήμαρχο Αθηναίων, Υπουργό
Εσωτερικών και Δημάρχους ανά την Ελλάδα για τα κτηριακά
προβλήματα και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων

12/12/2019

Αίτημα για διευκόλυνση μετακίνησης εκπαιδευτικών με έκπτωση
στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια την περίοδο των διακοπών των
Χριστουγέννων

Ανακοίνωση για την επίθεση που δέχτηκαν εκπαιδευτικοί του
Δημοτικού Σχολείου Σκουτάρεως Σερρών

9/1/2020

Ανακοίνωση για τις βραχυχρόνιες άδειες αναπληρωτών
εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι εκλεγμένοι στα Δ.Σ. των
συνδικαλιστικών οργανώσεων

9/1/2020

Αίτημα συνάντησης με ηγεσία Υπουργείου Παιδείας

23/1/2020

3ωρη στάση εργασίας ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΟΙΕΛΕ για την εξίσωση των
Πανεπιστημιακών πτυχίων με αυτά των Κολλεγίων.

24/1/2020

Αίτημα για τη διευκόλυνση των αναπληρωτών συναδέλφων
για την υποβολή δικαιολογητικών για την κατάταξή τους στους
πίνακες

29/1/2020

Ανακοίνωση για την πραγματοποίηση κύκλου έκτακτων γενικών
συνελεύσεων και τον αγωνιστικό σχεδιασμό του κλάδου

4/2/2020

Αίτημα για συνάντηση με Δημάρχους ανά την Ελλάδα για την
εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής

6/2/2020

Συνάντηση με πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

7/2/2020

Αίτημα για άδειες αναπληρωτών λόγω εποχικής γρίπης

8/2/2020

Ανακοίνωση για τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας για την
αξιολόγηση

10/2/2020

Ανακοίνωση για τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας για
διδασκαλία Φυσικής αγωγής και Αγγλικών στο νηπιαγωγείο

12/2/2020

Αίτημα συνάντησης με Υπουργό Εργασίας και κοινωνικών
υποθέσεων

18/2/2020

24ωρη Απεργιακή κινητοποίηση ΑΔΕΔΥ

20/2/2020

Αίτημα για εξυπηρέτηση αδιόριστων εκπαιδευτικών από τις
υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ για την υποβολή αιτήσεων κατάταξης
στους πίνακες προκηρύξεων του ΑΣΕΠ
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5/1/2020

Ανακοίνωση για αιφνίδιο θάνατο συναδέλφου Ανδρίκου
Δημήτρη, Προέδρου του Συλλόγου εκπαιδευτικών Αλμωπίας «ο
Μέγας Αλέξανδρος»

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

13/12/2019

Αποφάσεις – Δράσεις του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 – 2020 και 2020-2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

Ημερομηνία

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 – 2020 και 2020-2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.
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Ημερομηνία

Αποφάσεις – Δράσεις του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

22/2/2020

Συνάντηση Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. με τη Σύνοδο των Προέδρων και
Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών όλης της
Χώρας

22/2/2020

Κοινή ανακοίνωση έπειτα από συνάντηση του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. με τη
Σύνοδο των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών
Τμημάτων και Σχολών για το νηπιαγωγείο και για την εξίσωση
των πανεπιστημιακών πτυχίων με των κολλεγίων

24/2/2020

Ολομέλεια Προέδρων των Συλλόγων εκπαιδευτικών όλης της
Χώρας

26/2/2020

Ανακοίνωση για τη λειτουργία τμημάτων εξομοίωσης στα
Παιδαγωγικά τμήματα των Πανεπιστημίων

27/2/2020

Συλλαλητήριο ΑΔΕΔΥ για το αντιασφαλιστικό –
αντισυνταξιοδοτικό νομοσχέδιο

29/2/2020

Ανακοίνωση για τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της ΔΟΕ
με τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για
την δίχρονη προσχολική αγωγή

11/3/2020

Επιστολή σε Πρόεδρο της Συνόδου των Προέδρων και
Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών για
τη δημιουργία επιτροπής πανεπιστημιακών δασκάλων με
αντικείμενο τα αναλυτικά προγράμματα

12/3/2020

Ανακοίνωση για την καταστρατήγηση της κοινής υπουργικής
απόφασης για τα μέτρα αποτροπής διασποράς του covid-19
με εντολές του Υπουργείου Παιδείας για καθημερινή παρουσία
Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων στις σχολικές
μονάδες

13/3/2020

Αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών

13/3/2020

Αίτημα για συνάντηση με τον Πρόεδρο ΙΕΠ

13/3/2020

Ανακοίνωση για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και την
ανάγκη να αντιληφθεί την πραγματικότητα και να αναλάβει τις
ευθύνες της η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Καμία
εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων άσχετων με την
εκπαίδευση, στη διαδικασία

Αποφάσεις – Δράσεις του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

22/3/2020

Ανακοίνωση για την υλοποίηση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

31/3/2020

Ανακοίνωση για διάθεση του ποσού των 100.000€ από το ταμείο
της ΔΟΕ για αγορά υγειονομικού υλικού σε 4 νοσοκομεία της
Χώρας

2/4/2020

Ανακοίνωση για την απαράδεκτη αναστολή των συμβάσεων
των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων που έχουν
διοριστήριο του Υπουργείου Παιδείας

2/4/2020

Ανακοίνωση για τις πιέσεις που ασκούνται προς τους
εκπαιδευτικούς στην κατεύθυνση υιοθέτησης της σύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης ως υποχρεωτικής

3/4/2020

Συμπαράσταση στους εργαζόμενους στις Δημόσιες Δομές Υγείας

7/4/2020

Πρόταση για παράταση προθεσμίας λήξης, για υποβολή αίτησης
συνταξιοδότησης

7/4/2020

Ανακοίνωση για τα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι στο εξωτερικό

8/4/2020

Ανακοίνωση για την καταγραφή αναγκών των σχολικών
μονάδων για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (laptop και tablet)

10/4/2020

Ανακοίνωση για τα επικοινωνιακά παιχνίδια σε βάρος
μαθητών και εκπαιδευτικών από το Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, την καταγραφή και χορήγηση Η/Υ και
τη λειτουργία των σχολείων

12/4/2020

Ανακοίνωση για τη διαρροή του νέου Πολυνομοσχεδίου για την
Παιδεία από τον τύπο εν μέσω πανδημίας

15/4/2020

Ανακοίνωση για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και
έκτακτα νομοσχέδια που ρυθμίζουν μη επείγοντα ζητήματα,
στην υπηρεσία της επικίνδυνης επικοινωνιακής τακτικής της
πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

21/4/2020

Αίτημα στήριξης από την ETUCE για το πολυνομοσχέδιο για την
Παιδεία
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Ανακοίνωση για το πρόβλημα στέγασης των εκπαιδευτικών στα
ξενοδοχεία που κλείνουν λόγω covid 19

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

21/3/2020

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 – 2020 και 2020-2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

Ημερομηνία

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 – 2020 και 2020-2021
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Ημερομηνία

Αποφάσεις – Δράσεις του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

23/4/2020

Καταγγελία της Κυβέρνησης για την εξαγγελία Πολυνομοσχεδίου
για την εκπαίδευση εν μέσω πανδημίας

24/4/2020

Διάθεση ποσού 100.000 ευρώ από το ταμείο της ΔΟΕ, στα
νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ, Σωτηρία, Θριάσιο, Πατρών για την κάλυψη
των αυξημένων αναγκών τους λόγω της πανδημίας

27/4/2020

Ανακοίνωση για απόσυρση του Πολυνομοσχέδιου από το
Υπουργείο Παιδείας

28/4/2020

Αίτημα συνάντησης με την Υπουργό Παιδείας για το
πολυνομοσχέδιο για την εκπαίδευση

30/4/2020

Παράσταση διαμαρτυρίας και συνέντευξη τύπου για
Πολυνομοσχέδιο

30/4/2020

Συνάντηση με πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

6/5/2020

Ανακοίνωση για δράσεις της Δ.Ο.Ε. απέναντι στο εκπαιδευτικό
Πολυνομοσχέδιο

8/5/2020

Αίτημα συνάντησης με Υπουργό Εσωτερικών, με διοίκηση
Α.Σ.Ε.Π., Δήμαρχο Αθηναίων, κόμματα,

8/5/2020

Συγκέντρωση στη Βουλή για τη μη ψήφιση της τροπολογίας για
τις κάμερες στα σχολεία

10/5/2020

Αίτημα συνάντησης με τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

11/5/2020

Αποστολή ενημερωτικής επιστολής προς τους γονείς για το υπό
ψήφιση Νομοσχέδιο για την εκπαίδευση

12/5/2020

Συνάντηση με Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

13/5/2020

Πανεκπαιδευτική κινητοποίηση για τις κάμερες στα σχολεία

15/5/2020

Τηλεδιάσκεψη με διοίκηση του Α.Σ.Ε.Π. σχετικά με το στάδιο
στο οποίο βρίσκονται οι πίνακες διορισμών σε ειδική και γενική
αγωγή

18/5/2020

Αίτημα σε Υπουργείο Παιδείας για χορήγηση εκτίμησης
αντικτύπου

Αποφάσεις – Δράσεις του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

20/5/2020

Προγραμματισμός δράσεων για την απόσυρση του
πολυνομοσχεδίου και την τροπολογία για τη ζωντανή
αναμετάδοση των μαθημάτων από τη σχολική αίθουσα

21/5/2020

Αίτημα συνάντησης με Πρόεδρο Ε.Ο.Δ.Υ.

26/5/2020

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

27/5/2020

Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων για συλλογική απάντηση με μη
εφαρμογή της ζωντανής αναμετάδοσης των μαθημάτων από τη
σχολική αίθουσα

29/5/2020

Σύναψη συνεργασίας με Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για
παιδαγωγικές, επιμορφωτικές, ερευνητικές δράσεις, προς
όφελος της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας και
ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας

4/6/2020

Συνέντευξη τύπου για το Πολυνομοσχέδιο για την εκπαίδευση,
για τη ζωντανή αναμετάδοση μαθημάτων από τη σχολική
αίθουσα, για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων και για
τρέχοντα θέματα

9/6/2020

Απεργιακή κινητοποίηση για πολυνομοσχέδιο

10/6/2020

Συλλαλητήριο για πολυνομοσχέδιο

10/6/2020

Ανακοίνωση για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις για παιδιά
εκπαιδευτικών μελών της Δ.Ο.Ε.

11/6/2020

3ωρη στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στη Βουλή
για τη μη ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου για την εκπαίδευση

18/6/2020

Αίτημα για ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών
εκπαιδευτικών

20/6/2020

Κατάθεση εισαγγελικής παραγγελίας για τη χορήγηση της
εκτίμησης αντικτύπου και προσφυγή στο Α.Π.Δ.Π.Χ. για το θέμα
της ζωντανής αναμετάδοσης των μαθημάτων μέσα από τη
σχολική αίθουσα
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Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

19/5/2020

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 – 2020 και 2020-2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

Ημερομηνία

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 – 2020 και 2020-2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

Ημερομηνία
22/6/2020

Αίτημα συνάντησης με Δημάρχους Γαλατσίου, Βύρωνα,
Ζωγράφου, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Πεντέλης, Φυλής για την
εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής

25/6/2020

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

29/6/2020

Αίτημα για διευκόλυνση μετακίνησης με έκπτωση στα
ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους εκπαιδευτικούς, λόγω της λήξης
της σχολικής χρονιάς και της επιστροφής στον τόπο της μόνιμης
κατοικίας τους

30/6/2020

Ενημέρωση για λειτουργία κατασκηνώσεων για εκπαιδευτικούς
στο Ζούμπερι Αττικής

1/7/2020

Διαμαρτυρία για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τον
περιορισμό των διαδηλώσεων

3/7/2020

Διαμαρτυρία για μεταθέσεις σε πειραματικά σχολεία

5/7/2020

Αίτημα για συνάντηση με ΑΣΕΠ και πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας για τον κίνδυνο αποκλεισμού μεγάλου
αριθμού συναδέλφων από τους πίνακες του ΑΣΕΠ για τις
προσλήψεις στη Γενική Αγωγή λόγω προβλημάτων στην
πληρωμή παραβόλου

8/7/2020

Συμμετοχή σε συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ ενάντια στο νομοσχέδιο
που θέτει απαγόρευση στις διαδηλώσεις

9/7/2020

Συμμετοχή σε συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ ενάντια στο νομοσχέδιο
που θέτει απαγόρευση στις διαδηλώσεις

9/7/2020

Τηλεδιάσκεψη με Α.Σ.Ε.Π.

13/7/2020

Συνάντηση με πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση.

13/7/2021

Αίτημα για συνάντηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση

16/7/2020

Εξαγγελία προγράμματος κατασκηνώσεων για εκπαιδευτικούς,
μέλη της ΔΟΕ, στο Ζούμπερι Αττικής
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Αποφάσεις – Δράσεις του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

Αποφάσεις – Δράσεις του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

Έκδοση ψηφίσματος 88ης Γ.Σ. για τη Γενοκτονία των Ποντίων

20/7/2020

Ανακοίνωση για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

31/7/2020

Αίτημα για συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας

3/8/2020

Διαμαρτυρία για εγκύκλιο Υπουργείου Παιδείας για την
ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών έως 14/8/2020 και
αίτημα να αποσυρθεί

7/8/2020

Αναβολή πραγματοποίησης 89ης Γ.Σ. της ΔΟΕ λόγω πανδημίας

7/8/2020

Τηλεδιάσκεψη με πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για
όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο

10/8/2020

Αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών για το
πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το παράβολο του ΑΣΕΠ

13/8/2020

Ανακοίνωση για την πρόσληψη αναπληρωτών σε παράλληλη
στήριξη, Τ.Υ. και Ζ.Ε.Π.

20/8/2020

Τηλεδιάσκεψη με πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για
την έναρξη της λειτουργίας των σχολείων

23/8/2020

Κινητοποιήσεις για να παρθούν μέτρα για την ασφάλεια και
υγιεινή στα σχολεία, για μείωση του αριθμού μαθητών στις τάξεις
και μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών

25/8/2020

Γνωμοδότηση σχετικά με τη λήψη 9μηνης άδειας ανατροφής
από νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

28/8/2020

Αίτημα για συνάντηση με πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας για όλα τα θέματα που αφορούν την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς τόσο σε σχέση με την ασφαλή όσο και τη
γενικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων

28/8/2020

Διαμαρτυρία και αίτημα απόσυρσης της εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
για τις άδειες ανατροφής
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17/7/2020

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

17/7/2020

Ανακοίνωση στήριξης στην Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και στους ιδιωτικούς
εκπαιδευτικούς για τις δυσμενείς επιπτώσεις του
Πολυνομοσχεδίου στην ιδιωτική εκπαίδευση και τους
λειτουργούς της

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 – 2020 και 2020-2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

Ημερομηνία

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 – 2020 και 2020-2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ημερομηνία
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Αποφάσεις – Δράσεις του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

3/9/2020

Κινητοποιήσεις για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων

12/9/2020

Συμμετοχή σε κινητοποιήσεις ΑΔΕΔΥ στη Θεσσαλονίκη στα
πλαίσια της Δ.Ε.Θ.

11/9/2020

Καταγγελία για την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τον
αγιασμό στα σχολεία

14/9/2020

Κινητοποίηση για τις 3μηνες και 6μηνες συμβάσεις των
αναπληρωτών

15/9/2020

Συμμετοχή στην απεργία – αποχή της ΑΔΕΔΥ για την αξιολόγηση

16/9/2020

Ανακοίνωση για την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

16/9/2020

Κατάθεση αίτησης ακύρωσης κατά της εγκυκλίου του
Υπουργείου Παιδείας για τις άδειες ανατροφής των
νεοδιοριζόμενων και μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. και αίτημα
συνάντησης με την πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας

17/9/2020

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

17/9/2020

Διαδικτυακή συνέντευξη τύπου για την έναρξη της σχολικής
χρονιάς

18/9/2020

Συμμετοχή σε συγκέντρωση για δολοφονία Π. Φύσσα

21/9/2020

Αίτημα για παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές
των αιρετών

21/9/2020

Αίτημα για ηλεκτρονική δήλωση και ανάληψη υπηρεσίας
αναπληρωτών σε πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές

22/9/2020

Άμεση επίλυση του προβλήματος αναπληρωτών σχολείου της
Κω σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας και τη μισθοδοσία τους

23/9/2020

Αποστολή σχεδίου πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων για τη
σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

29/9/2020

Διαμαρτυρία για την προσπάθεια της κυβέρνησης για την
υποβάθμιση – απαξίωση του θεσμού των αιρετών διενεργώντας
εκλογές ηλεκτρονικά και ημέρα Σάββατο

Αποφάσεις – Δράσεις του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

Συμμετοχή σε Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

5/10/2020

Ανακοίνωση για μη συμμετοχή της Δ.Ο.Ε. σε ηλεκτρονικές
εκλογές για τους αιρετούς

7/10/2020

Συγκέντρωση για δίκη των μελών της Χρυσής Αυγής

9/10/2020

Παράσταση διαμαρτυρίας για βίαιη καταστολή κινητοποιήσεων

15/10/2020

Απεργιακή κινητοποίηση και συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

15/10/2020

24ωρη απεργιακή κινητοποίηση ΑΔΕΔΥ

16/10/2020

Ανακοίνωση για μη συμμετοχή της Δ.Ο.Ε. σε ηλεκτρονικές
εκλογές για τους αιρετούς

22/10/2020

Ανακοίνωση για τις εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα
αποσπασμένων νηπιαγωγών στο Σ.Γ.Ε. Βερολίνου, στο
νηπιαγωγείο Ενορίας Αννόβερου «Ο Μέγας Βασίλειος»

22/10/2020

Ανακοίνωση για την υλοποίηση προσφοράς της Δ.Ο.Ε. ύψους
100.000 ευρώ σε νοσοκομεία της Χώρας για την ενίσχυση του
αγώνα ενάντια στην πανδημία

22/10/2020

Απόσυρση ψηφοδελτίων όλων των Παρατάξεων για τις εκλογές
των αιρετών

26/10/2020

Αίτημα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας για απόδοση χάριτος σε
συνάδελφο

4/11/2020

Ανακοίνωση για μη συμμετοχή της Δ.Ο.Ε. σε ηλεκτρονικές
εκλογές για τους αιρετούς

4/11/2020

Επιστολή για την παράνομη διαδικασία πραγματοποίησης των
εκλογών για την ανάδειξη αιρετών

4/11/2020

Γνωμοδότηση για την απόσυρση των υποψηφιοτήτων για τις
εκλογές των αιρετών
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1/10/2020

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

29/9/2020

Επιστολή για άμεση λύση στο πρόβλημα συγκρότησης του
ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας και ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 – 2020 και 2020-2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

Ημερομηνία

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ημερομηνία

Αποφάσεις – Δράσεις του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

6/11/2020

Αίτημα για εξαίρεση εκπαιδευτικών που μετακινούνται σε
μεγάλες αποστάσεις από το μέτρο των δυο επιβατών ανά όχημα
λόγω πανδημίας

6/11/2020

Καταδίκη κινήσεων υποψηφίων αιρετών ενάντια στις αποφάσεις
του κλάδου

6/11/2020

Διαμαρτυρία για τη στάση του Υπ. Παιδείας στην ανάρτηση των
ψηφοδελτίων για τις εκλογές των αιρετών

9/11/2020

Ανακοίνωση για τα ποσοστά αποχής από τις εκλογές για την
ανάδειξη αιρετών

12/11/2020

Στήριξη της κινητοποίησης της ΠΟΕΔΗΝ στα νοσοκομεία

17/11/2020

Ψήφισμα ενάντια στον αυταρχισμό και την άγρια καταστολή της
κυβέρνησης στους εορτασμούς του Πολυτεχνείου

25/11/2020

Διαμαρτυρία για τις ανοιχτές σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής
χωρίς τη λήψη μέτρων προστασίας

26/11/2020

24ωρη απεργιακή κινητοποίηση ΑΔΕΔΥ

14/12/2020

Διαμαρτυρία για παράλληλους πίνακες πρόσληψης
αναπληρωτών από τις τοπικές Διευθύνσεις και ταυτόχρονη
καταστρατήγηση των πινάκων πρόσληψης αναπληρωτών

14/12/2020

Καταγγελία για τη στάση του Υπουργείου Παιδείας να θεωρεί ότι
μπορεί εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς, το αποτέλεσμα του
5% που συμμετείχε στις εκλογές-παρωδία για τα υπηρεσιακά
συμβούλια

14/12/2020

Ανακοίνωση για τον οικονομικό προϋπολογισμό της Κυβέρνησης
που πλήττει Παιδεία, Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση

17/12/2020

Παράσταση διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή για τον
Προϋπολογισμό του 2021

17/12/2020

Ανακοίνωση για τη δυνατότητα μετακίνησης εκπαιδευτικών
από τον τόπο που υπηρετούν στον τόπο κατοικίας τους εν όψει
των διακοπών των Χριστουγέννων, παρά τις απαγορεύσεις που
ισχύουν λόγω covid-19

Απάντηση του κλάδου στα σχέδια της πολιτικής ηγεσίας του
Υ.ΠΑΙ.Θ. για τους δοτούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια

10/1/2021

Διαμαρτυρία για άνοιγμα σχολείων χωρίς μέτρα προστασίας

15/1/2021

Κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας για το ασφαλές άνοιγμα των
σχολείων

18/1/2021

Συνάντηση με πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για το
άνοιγμα των σχολείων

21/1/2021

Διαμαρτυρία για την αλλαγή ώρας αποχώρησης νηπίων
σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας

23/1/2021

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την αλλαγή της ώρας
αποχώρησης νηπίων

28/1/2021

Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα για ψήφιση
νομοσχεδίων που πλήττουν την εκπαίδευση και για την
απαγόρευση των συναθροίσεων

1/2/2021

Ανακοίνωση για την Υ.Α. για την αξιολόγηση και κήρυξη
απεργίας – αποχής

4/2/2021

Συμμετοχή σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

10/2/2021

Συμμετοχή σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

11/2/2021

Συμμετοχή σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

15/2/2021

Διαμαρτυρία για ανοιχτά ειδικά σχολεία χωρίς μέτρα προστασίας

19/2/2021

Στήριξη συγκέντρωσης διαμαρτυρίας ΕΕΠ και ΕΒΠ και 3ωρη
στάση εργασίας

23/2/2021

Ανακοίνωση για τη σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας των σχολικών μονάδων
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4/1/2021

Ψήφισμα – καταγγελία για τη μετακίνηση του προέδρου των
εργαζομένων στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

18/12/2020
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Αποφάσεις – Δράσεις του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

24/2/2021

Ανακοίνωση για τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών από τις
θέσεις αιρετών και διορισμένων μελών των υπηρεσιακών
συμβουλίων. Ο κλάδος απαντά όχι στα σχέδια του ΥΠΑΙΘ για
δοτούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά
συμβούλια

24/2/2021

Ανακοίνωση σχετικά με την πρόταση της Πρυτανείας του
πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ένταξη του τμήματος
«Φροντίδας και Αγωγής στην πρώιμη παιδική ηλικία» στη σχολή
επιστημών αγωγής

25/2/2021

Ανακοίνωση για τον εκβιασμό και την τρομοκρατία που ασκείται
για την αξιολόγηση

2/3/2021

Συνάντηση με πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας για
αξιολόγηση, υπηρεσιακά συμβούλια, συνθήκες λειτουργίας
ειδικών σχολείων, τηλεκπαίδευση, κλπ.

8/3/2021

Ψήφισμα καταγγελίας για την αστυνομική βία στη Νέα Σμύρνη

9/3/2021

Παράσταση διαμαρτυρίας για τα ειδικά σχολεία

10/3/2021

Προκήρυξη στάσης εργασίας για συμμετοχή σε πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο

15/3/2021

Ανακοίνωση για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας σχολικών
μονάδων

16/3/2021

Ανακοίνωση για απεργία– αποχή από την αξιολόγηση σχολικής
μονάδας και στα πειραματικά σχολεία και αποστολή σχετικής
γνωμοδότησης

16/3/2021

Διαμαρτυρία για χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων ως
πειραματικών

17/3/2021

Συμμετοχή σε συλλαλητήριο ομοσπονδιών υγειονομικών (ΟΕΝΓΕ
– ΠΟΕΔΗΝ)

18/3/2021

24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για την ειδική αγωγή

22/3/2021

Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση για την κάλυψη κενών
θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

30/3/2021

Ανακοίνωση για να αποσυρθεί η απόφαση για την απόλυση του
Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου «Άγιος
Σάββας»

1/4/2021

Στήριξη συλλαλητηρίου μαθητών και φοιτητών

6/4/2021

Ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των υγειονομικών της
χώρας

14/4/2021

Κήρυξη απεργίας – αποχής για την κάλυψη όλων των
παραιτηθέντων μελών από τις συνεδριάσεις των Υπηρεσιακών
Συμβουλίων

14/4/2021

Συμμετοχή σε πανεκπαιδευτική ημέρα δράσης για τα σχολεία

15/4/2021

Συμμετοχή σε πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα
για τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις

19/4/2021

Στήριξη κινητοποίησης Συλλόγων Εκπαιδευτικών Α’ Αθήνας για
την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής

21/4/2021

Αίτημα για συνάντηση με πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας για τη δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων, για
την πραγματοποίηση διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών και την
κατανομή αυτών και για τρέχοντα ζητήματα

22/4/2021

Κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας για χαρακτηρισμό
σχολείων σε πειραματικά χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των
Συλλόγων Διδασκόντων

26/4/2021

Αίτημα για συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ

26/4/2021

Αίτημα για συνάντηση με τα πολιτικά κόμματα για εκπαιδευτικά
ζητήματα

7/5/2021

Συνάντηση του ΔΣ της ΔΟΕ με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ
Δημήτρη Κουτσούμπα

9/5/2021

Τηλεδιάσκεψη του ΔΣ της ΔΟΕ με την Πρόεδρο του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ Φώφη Γεννηματά
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29/3/2021

Ανακοίνωση για να δοθεί παράταση της προθεσμίας και να
υπάρξει πλήρης ενημέρωση σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού
των εκπαιδευτικών
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Αποφάσεις – Δράσεις του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

9/5/2021

Συνάντηση του ΔΣ της ΔΟΕ με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη
Τσίπρα

13/5/2021

Κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας για την εκδίκαση της
προσφυγής των εκπαιδευτικών καλλιτεχνικής παιδείας στο ΣτΕ

13/5/2021

Συμμετοχή σε συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα για το νομοσχέδιο
για τα εργασιακά

19/5/2021

Ανακοίνωση για παράταση θητείας του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
και των Δ.Σ. των Συλλόγων μέσω της ΑΔΕΔΥ και αναβολή
πραγματοποίησης της 89ης Γενικής Συνέλευσης λόγω πανδημίας

19/5/2021

Ανακοίνωση για πρόγραμμα κατασκηνώσεων για τα παιδιά των
εκπαιδευτικών μελών της ΔΟΕ

24/5/2021

Επιστολή για άδειες των μουσουλμάνων αναπληρωτών
εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία

25/5/2021

Αίτημα για χορήγηση κατασκηνώσεων Ζούμπερι για τους
εκπαιδευτικούς μέλη της ΔΟΕ

25/5/2021

Ανακοίνωση για την εγκύκλιο που καταργεί την επιλογή της
δεύτερης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία

26/5/2021

Συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ για το αντιεργατικό
νομοσχέδιο

27/5/2021

Επιστολή σε Υπουργό Παιδείας και Δήμο Διδυμοτείχου για
εύρεση λύσης για το θέμα της μεταφοράς του 3ου Δημοτικού
Σχολείου Διδυμοτείχου

10/6/2021

24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ για τα εργασιακά

15/6/2021

Κήρυξη απεργίας αποχής από την ειδική συνεδρίαση
διατύπωσης γνώμης των εκπαιδευτικών για την επιλογή
Διευθυντών Σχολικής Μονάδας του νόμου 4473/2017

16/6/2021

24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ για τα εργασιακά

22/6/2021

Συνάντηση με Υπουργό Παιδείας για το νέο πολυνομοσχέδιο
για την εκπαίδευση (αξιολόγηση, αυτονομία σχολείων, στελέχη
εκπαίδευσης)

Αποφάσεις – Δράσεις του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

24/6/2021

Ανακοίνωση για πρόγραμμα κατασκηνώσεων στο Ζούμπερι

24/6/2021

Ψήφισμα στήριξης διωκόμενων συνδικαλιστών στελεχών απο τη
Δημοτική αρχή Αλίμου

24/6/2021

Διαμαρτυρία για την Κ.Υ.Α. λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. και την
υπονόμευση του Ολοήμερου Σχολείου

29/6/2021

Στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας για
άμεση πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών
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Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Πετράκης Σταύρος
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Ο Γενικός Γραμματέας
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