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Προς: Τα µέλη του Συλλόγου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 19

Οι θέσεις της Δ.Ο.Ε. για την 83η Γενική Συνέλευση του κλάδου µας.
ΘΕΜΑ: Οριστική Ηµερήσια Διάταξη 83ης Γ.Σ. του κλάδου
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Σύµφωνα µε το άρθρο 35 του καταστατικού της Δ.Ο.Ε., σας αποστέλλουµε την Οριστική Ηµερήσια
Διάταξη της 83ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου για συζήτηση και έγκριση από τις Γενικές
Συνελεύσεις των Συλλόγων σας.
Θέµα 1ο :
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ–ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ–ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟΥΣ
• Έκθεση Πεπραγµένων Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.
•

Προϋπολογισµός χρήσης 2014 – 2015

•

Ενηµέρωση από αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

•

Κριτική πεπραγµένων – Δευτερολογία Προέδρου Δ.Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 2ο :
ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014-2015
A. Διεκδικητικό Πλαίσιο
I. Μέτρα αποτροπής της αξιολόγησης που προβλέπει το σχέδιο Π.Δ. του Υπουργείου Παιδείας
και οι Νόµοι 3848/10 και 4024/11.
II. Πειθαρχικές διατάξεις για τους Δηµοσίους Υπαλλήλους.
III. Οικονοµικά
i. Δαπάνες για την Παιδεία
ii. Οικονοµικά Εκπαιδευτικών
IV. Συνταξιοδοτικά
V. Ειδική Αγωγή

B. Πρόγραμμα Δράσης
Η αδιέξοδη πολιτική που από το 2010, µε πρόσχηµα τη σωτηρία της χώρας, εφαρµόζουν οι ελληνικές
κυβερνήσεις κατ’ εντολή της Τρόικα (Δ.Ν.Τ., Ε.Κ.Τ., Ε.Ε.), έχει δηµιουργήσει συνθήκες απελπισίας για
τους εργαζόµενους.
Τα λογιστικά εφευρήµατα, επικοινωνιακού χαρακτήρα κι επικίνδυνα διαστρεβλωτικά, περί
πλεονάσµατος στην ελληνική οικονοµία, ηχούν κωµικοτραγικά.
Η επιβαλλόµενη από την ξενόφερτη Τρόικα πολιτική της κυβέρνησης γεννά και νέες στρατιές
ανέργων και ανθρώπων που «ζουν» κάτω από το όριο της φτώχιας. Οι φοροεπιδροµές που εξαπολύει
κατά µισθωτών και συνταξιούχων (του εύκολου δηλαδή στόχου) η κυβέρνηση, εντείνουν τα τεράστια
προβλήµατα που έχει επιφέρει η συνεχιζόµενη άγρια περικοπή µισθών και συντάξεων των τελευταίων
ετών και η πολιτική της συρρίκνωσης των Δηµοσίων Υπηρεσιών και του κοινωνικού κράτους .
Η Δηµόσια Εκπαίδευση και η Υγεία, έχουν βρεθεί όλο το τελευταίο χρονικό διάστηµα στο
στόχαστρο της κυβερνητικής πολιτικής. Είναι ολοφάνερη η πρόθεση των κυβερνώντων να
«ξεµπερδεύουν» µε αυτό το κοµµάτι λειτουργίας του κράτους. Το ίδιο όµως συµβαίνει και µε το
σύνολο του Δηµόσιου Τοµέα.
Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής προωθείται η αξιολόγηση των ποσοστώσεων στο Δηµόσιο και για
πρώτη φορά ακούγονται καθαρά από επίσηµα χείλη οι προθέσεις για την άρση της µονιµότητας.
Ο εφιάλτης της απόλυσης καραδοκεί για χιλιάδες εργαζόµενους και έχει, πλέον, χτυπήσει και το
χώρο της εκπαίδευσης διαψεύδοντας τις διαβεβαιώσεις ότι οι ευαίσθητοι τοµείς της παιδείας και της
υγείας θα εξαιρούνταν για να µη στερηθεί ο ελληνικός λαός τη στοιχειωδώς σωστή παροχή των δύο
πολύτιµων αυτών αγαθών.
Ο χώρος της εκπαίδευσης βίωσε µέσα στον τελευταίο χρόνο µια πρωτόγνωρη πραγµατικότητα µε
εκπαιδευτικούς να βρίσκονται στο φάσµα της διαθεσιµότητας – κινητικότητας και, τελικά, της
απόλυσης και άλλους να µετατάσσονται από τη Β/θµια στην Α/θµια εκπαίδευση για να «σωθούν». Μια
νέα πραγµατικότητα, δίχως εκπαιδευτικό προγραµµατισµό και σχεδιασµό αλλά µε κριτήρια οικονοµικού
– λογιστικού χαραχτήρα, διαµορφώθηκε. Μια νέα πραγµατικότητα δίχως διορισµό µόνιµων
εκπαιδευτικών, µε χιλιάδες αναπληρωτές να προσλαµβάνονται µόνο µέσα από κονδύλια του ΕΣΠΑ και
µε τα προγράµµατα ελαστικής και φτηνής «κοινωφελούς» εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. να βρίσκουν πεδίο
εφαρµογής στο χώρο της εκπαίδευσης για πρώτη φορά.
Οι εκπαιδευτικοί δέχτηκαν ανελέητη επίθεση σε όλους τους τοµείς της υπαλληλικής και
προσωπικής τους ζωής. Απολύσεις στη Β/θµια εκπαίδευση, υποχρεωτικές µετατάξεις σε
καθεστώς παραβίασης κάθε έννοιας νοµιµότητας, αυθαίρετες µετακινήσεις, µη πραγµατοποίηση
αναγκαίων αποσπάσεων, µη πραγµατοποίηση των µεταθέσεων, διοικητικός αυταρχισµός µε
πειθαρχικές διώξεις στα πλαίσια ενός πειθαρχικού «δικαίου» που όλοι αναγνωρίζουν τον άδικο
κι αυταρχικό χαρακτήρα του αλλά κανείς δεν καταργεί και έναρξη εφαρµογής της αξιολόγησης µε
θεσµικό πλαίσιο που οδηγεί σε κατηγοριοποίηση και κλείσιµο σχολικών µονάδων, µισθολογική –
βαθµολογική καθήλωση και απολύσεις. Κι όλα τα παραπάνω, µέσα στο εδώ και χρόνια
διαµορφωµένο, τοπίο της υποχρηµατοδότησης των σχολικών µονάδων κάτι που κάνει εξαιρετικά
δύσκολο το να καλύψουν βασικούς τοµείς λειτουργίας τους (γραφική ύλη, πετρέλαιο θέρµανσης) αλλά
και της κατάργησης εκπαιδευτικών κατακτήσεων όπως η αναλογία 1:25 στα τµήµατα.
Η πολιτική του µνηµονίου, της σκληρής και µονόπλευρης λιτότητας, της πλήρους ισοπέδωσης της
εργασίας, των απολύσεων και της ανεργίας, της δραµατικής µείωσης εισοδηµάτων, της ανατροπής των
εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων, της διάλυσης των Δηµοσίων Υπηρεσιών και της
“ακύρωσης” των Κοινωνικών Αγαθών, που επιβάλλεται από την Τρόικα και το ΔΝΤ και εκτελείται
κατά γράµµα από την Κυβέρνηση, απαιτεί από όλους µας να βρεθούµε στο δρόµο και να
αγωνιστούµε για την ανατροπή της. Απαιτεί αφύπνιση και δυναµικούς αγώνες.

Όλα αυτά τα µέτρα, άρρηκτα συνδεδεµένα µε την υιοθέτηση µιας σκληρής αντιεκπαιδευτικής και
αντιλαϊκής πολιτικής, είναι απαραίτητο να βρουν απέναντί τους τη δυναµική αντίσταση του
εκπαιδευτικού κινήµατος. Οφείλουµε, όλοι µαζί, να συνεχίσουµε και να δυναµώσουµε αυτόν τον αγώνα
για να ανατρέψουµε την πολιτική των µνηµονίων της κυβέρνησης και της Τρόικας, που πλήττουν τους
εκπαιδευτικούς αλλά και όλους τους εργαζόµενους, τη δηµόσια εκπαίδευση αλλά και το σύνολο των
κοινωνικών αγαθών και κατακτήσεων.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εισηγείται στις Γ.Σ. των Συλλόγων:
Α. Μέτρα αποτροπής εφαρµογής της Αξιολόγησης που προβλέπει το Π.Δ. 152/2013 και οι
Νόµοι 4024/11 και 3848/10
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., υλοποιώντας τις αποφάσεις της 82ης Γ.Σ. του κλάδου ακολούθησε σε όλη την
τρέχουσα συνδικαλιστική χρονιά το δρόµο της προσπάθειας αποτροπής της εφαρµογής της
αξιολόγησης – χειραγώγησης που ξεκίνησαν µέσα από την εφαρµογή της Α.Ε.Ε.
Από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς, το οργανωµένο συνδικαλιστικό κίνηµα δίνει µια
ιστορική µάχη για τη διαφύλαξη της παιδαγωγικής ελευθερίας και της δηµοκρατίας στο ελληνικό
σχολείο:
• Με απεργίες και διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.
• Με την πραγµατοποίηση µαζικών Γενικών Συνελεύσεων και εκδηλώσεων-συζητήσεων σε
κάθε πόλη της Ελλάδας.
• Με την υπογραφή του κειµένου της Οµοσπονδίας ενάντια στην Αξιολόγηση - Χειραγώγηση
από το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (58.650
υπογραφές πανελλαδικά, ποσοστό 93,5%).
• Με την ακύρωση των σεµιναρίων των Σχολικών Συµβούλων για την αυτοαξιολόγηση σε όλη
την Ελλάδα.
• Με την ακύρωση των σεµιναρίων για την αξιολόγηση στο Υπουργείο Παιδείας µετά από
µαζικές και µαχητικές κινητοποιήσεις.
• Με τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων στις οποίες οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να
µη συµµετέχουν µε τη θέλησή τους στη συγκρότηση των οµάδων εργασίας για την
αυτοαξιολόγηση και οδήγησαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στην αυταρχική εγκύκλιο
πανικού της 24ης Μαρτίου µε την οποία «επιστράτευσε» τους εκπαιδευτικούς για τη
συγκρότηση των οµάδων εργασίας της Α.Ε.Ε..
• Με τη συντεταγµένη στάση των εκπαιδευτικών της Α/θµιας εκπαίδευσης και µετά το
«εντέλλεσθε», έναν αγώνα που άρχισε και θα συνεχιστεί µε τη στρατηγική της ακύρωσης
στην πράξη των σχεδίων του Υπουργείου.
Μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, καταγράφηκε η συντριπτική αντίθεση του κλάδου στην
επιχειρούµενη αξιολόγηση-χειραγώγηση και αυτό είναι µια πραγµατικότητα που κανείς δεν µπορεί
να αµφισβητήσει.
Ο κλάδος µας έχει δώσει µεγάλους αγώνες για την παιδαγωγική ελευθερία και τη δηµοκρατία
στο σχολείο και είναι αντίθετος σε κάθε µορφή αξιολόγησης - χειραγώγησης που κατηγοριοποιεί
τα σχολεία και τιµωρεί τους εκπαιδευτικούς.

Σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτές πολιτικές που χρησιµοποιούνται προσχηµατικά
από την κυβέρνηση µε µοναδικό στόχο την υλοποίηση των µνηµονιακών δεσµεύσεων για δραστικό
περιορισµό των εκπαιδευτικών (ελάχιστοι διορισµοί απολύσεις και ελαστικοποίηση των εργασιακών
σχέσεων) και ελαχιστοποίηση του µισθολογικού κόστους στο Δηµόσιο.
Υπάρχει κατηγορηµατική διαφωνία µε τα νοµοθετήµατα των τελευταίων χρόνων (Ν.3848/10,
Ν.4024/11, Π.Δ. 152/13) γιατί ως στόχο τους δεν έχουν την αναβάθµιση του παρεχόµενου
εκπαιδευτικού έργου, αλλά τη χειραγώγηση και τιµωρία των εκπαιδευτικών και την κατηγοριοποίηση
των σχολείων.
Οι αυθαίρετες, αντιπαιδαγωγικές και αντιεπιστηµονικές ποσοστώσεις που προβλέπονται στο
Ν.4024/2011 (προάγεται το 90% των εκπαιδευτικών από τον βαθµό Ε στον Δ, το 80% στον Γ, το
70% στον Β και το 30% στον Α) δείχνουν ξεκάθαρα πως για οικονοµικούς και µόνο λόγους
χρησιµοποιείται η αξιολόγηση προκειµένου να καθηλωθούν ακόµη περισσότερο οι µισθοί των
εκπαιδευτικών.
Η προσπάθεια να απαλλαγεί το κράτος από τις διαχρονικές του ευθύνες και να υποδειχθεί ο
εκπαιδευτικός ως µοναδικός υπαίτιος των προβληµάτων της εκπαίδευσης, είναι άδικη, επικίνδυνη και
δε βοηθάει στη δηµιουργία παιδαγωγικού κλίµατος στα σχολεία, το οποίο είναι απαραίτητο
προκειµένου να έχουµε εκπαίδευση αντάξια των αναγκών της εποχής που διανύουµε.
Η σύνδεση της µισθολογικής και βαθµολογικής εξέλιξης µε την αξιολόγηση, η οποία θέτει
φραγµούς µέσα από µια σειρά εντελώς αυθαίρετων ποσοστώσεων ανοίγοντας µέχρι και τον Καιάδα
των απολύσεων, αποτελεί κόκκινη γραµµή και εχθρική ενέργεια κατά του κλάδου και δε γίνεται
αποδεκτή.
Στη µεταπολιτευτική ιστορία της εκπαίδευσης και µετά την ιστορική κατάκτηση της κατάργησης του
επιθεωρητή και του «επιθεωρητισµού» το 1982, έγιναν πολλές προσπάθειες για την «παλινόρθωση»
αντίστοιχων λογικών και καταστάσεων. Οι ενωτικοί αγώνες της Δ.Ο.Ε., δεν επέτρεψαν την εφαρµογή
ακόµη και ψηφισµένων νόµων (2525/97, 2986/03, 3848/10) και αυτό θα συµβεί και µε οποιαδήποτε
διάταξη αγνοεί τις τεκµηριωµένες θέσεις του οργανωµένου συνδικαλιστικού κινήµατος.
Διεκδικούµε:
• Άµεση κατάργηση των νόµων 3848/10 και 4024/11.
•

Απόσυρση του σχεδίου Π.Δ. του Υπουργείου Παιδείας.

•

Ακώλυτη βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη.

Ο Κλάδος θα λάβει όλα τα µέτρα που είναι αναγκαία για την αποτροπή εφαρµογής της
αξιολόγησης – χειραγώγησης στην πράξη (συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις, στάσεις εργασίας,
αγωνιστικές και απεργιακές δράσεις µε διάρκεια), ώστε τα αντιδραστικά νοµοθετήµατα να µην
εφαρµοστούν.
Β. Πειθαρχικές διατάξεις
Η Κυβέρνηση, εφαρµόζοντας τις εντολές των δανειστών, θέλει οι δηµόσιοι υπάλληλοι, εποµένως και
οι εκπαιδευτικοί, να είναι πλέον πειθήνια όργανα της διοίκησης και του αυταρχικού κράτους, αφού θα
επικρέµεται πάνω από το κεφάλι τους η «δαµόκλειος σπάθη» της απόλυσης, της «αργίας» και της
«δυνητικής αργίας» σε περίπτωση «πειθαρχικού παραπτώµατος». Είναι προφανές πως µε «όχηµα»
τα πειθαρχικά παραπτώµατα θα ανοίξει ο «ασκός του Αιόλου» για απολύσεις και στην εκπαίδευση.
Σύµφωνα µε τον Ν.4093/2012, η παραποµπή υπαλλήλου στο Πειθαρχικό Συµβούλιο ή σε ποινική
δίκη για παράβαση καθήκοντος, συνεπάγεται αυτοδίκαιη αργία. Οι συνέπειες του συγκεκριµένου
νοµοθετήµατος είναι τροµακτικές, καθώς το σύνολο των δηµοσίων υπαλλήλων είναι εκτεθειµένο στη
διάθεση του οποιουδήποτε προχωρήσει σε ένδικα µέσα για οποιοδήποτε λόγο, από τον πιο σοβαρό ως
τον πιο ασήµαντο.

Με δεδοµένο τον τεράστιο όγκο υποθέσεων που εκκρεµούν στην ελληνική δικαιοσύνη, καθώς και τους
αργούς ρυθµούς απονοµής της, γίνεται αντιληπτό πως βρισκόµαστε µπροστά σε πρωτοφανείς
καταστάσεις οµηρείας και ανάλγητης οικονοµικής και κοινωνικής εξόντωσης των εργαζόµενων, οι
οποίοι τίθενται σε αργία (µε ό,τι αυτό συνεπάγεται) µέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση!!
Πέρα από το πρωτόγνωρο γεγονός της κατάργησης του τεκµηρίου της αθωότητας, έχουµε και τη
δηµιουργία περιβάλλοντος εκφοβισµού και τροµοκρατίας στις σχολικές µονάδες και στην εκπαίδευση
γενικότερα.
Το κλίµα αυτό έκανε έντονα αισθητή την παρουσία του τον τελευταίο χρόνο. Οι πειθαρχικές διώξεις
εκπαιδευτικών αυξήθηκαν σε ανησυχητικό βαθµό. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι το φαινόµενο της δίωξης
συναδέλφων γιατί «τόλµησαν» , µέσα από τη νόµιµη οδό, να υπερασπιστούν δικαιώµατά τους που
θεωρούσαν ότι θίγονταν καθώς και η δίωξη συνδικαλιστικών στελεχών µε την ολοφάνερη πρόθεση
περιορισµού της συνδικαλιστικής ελευθερίας και δράσης.
Διεκδικούµε:
• Την κατάργηση του Ν. 4093/2012 (Μεσοπρόθεσµο) και των Ν. 4111/13 (νόµος
Μανιτάκη) και 4057/12.
•  Το Υπουργείο παιδείας να αποσύρει άµεσα τη συγκεκριµένη απαράδεκτη και επικίνδυνη
για τη Δηµοκρατία, εγκύκλιό του, µε την οποία επί της ουσίας, επιβάλλεται πειθαρχική
ποινή πριν την εκδίκαση και την οριστική καταδίκη του εκπαιδευτικού.
• Την κατάργηση της πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που αφορά πολιτικές επιστρατεύσεις
υπαλλήλων.
• Την επαναφορά των αιρετών εκπροσώπων του κλάδου στα Πειθαρχικά Συµβούλια
•
•

Η Δ.Ο.Ε. θα προχωρήσει σε :
Μπλοκάρισµα των διαδικασιών στα Πειθαρχικά Συµβούλια ώστε να σταµατήσει κάθε
διαδικασία δίωξης. Τα διορισµένα µέλη θα καλούνται να αποχωρούν σε περίπτωση που
κάποιος διώκεται.

•

Άµεση προληπτική παρέµβαση στα όργανα διοίκησης και αποτροπή κάθε παραποµπής µε
το αδίκηµα της ανάρµοστης εντός και εκτός Υπηρεσίας συµπεριφοράς, για ζητήµατα
συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης.

•

Συνδικαλιστική, νοµική και οικονοµική στήριξη σε όποιον διώκεται, βρίσκεται σε αργία ή
διαθεσιµότητα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ιδρυθεί ένα Ταµείο Αλληλοβοήθειας µε το
να προβλεφθεί στον προϋπολογισµό ένα κονδύλι ώστε να καλύπτεται κάθε συνάδελφος ο
οποίος διώκεται.

Γ. Οικονοµικά
α) Δαπάνες για την Παιδεία
Οι σκληρές πολιτικές των περικοπών που ακολουθούνται τα τελευταία χρόνια από τις µνηµονιακές
κυβερνήσεις έχουν πλήξει βαρύτατα τα κοινωνικά αγαθά της παιδείας και της υγείας. Στο χώρο της
παιδείας, το αίτηµα για αύξηση των δαπανών στο ύψος του 5% επί του Α.Ε.Π., ως πρώτο βήµα
προσέγγισης του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου, ιεραρχείται ως πρώτο στις διεκδικήσεις µας. Κι αυτό γιατί
πιστεύουµε ότι οι δαπάνες που διατίθενται από τον προϋπολογισµό για την Παιδεία έχουν άµεση
σχέση µε τις στοχεύσεις και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης σχετικά µε την ποιότητά της.
Η αύξηση των δαπανών για την Παιδεία θα διασφάλιζε σύγχρονες υποδοµές, εκσυγχρονισµό
αναλυτικών προγραµµάτων και βιβλίων, καθώς και προγραµµάτων σπουδών, καινοτόµα προγράµµατα
και στήριξη της έρευνας, υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικούς και προπάντων στήριξη της Δηµόσιας
Δωρεάν παρεχόµενης Εκπαίδευσης ως ανταπόδοση της φορολόγησης του Έλληνα πολίτη,
καθιστώντας τη χώρα µας κέντρο εκπαίδευσης της ευρύτερης περιοχής.

Σήµερα η συνεχιζόµενη µείωση των δαπανών για την Παιδεία συνεπάγεται τη συρρίκνωση των
Πολιτικών Αντισταθµιστικής Αγωγής (Ολοήµερο Σχολείο, Τάξεις Υποδοχής, Τµήµατα Ένταξης,
Ενισχυτική Διδασκαλία, αναλογία µαθητών ανά εκπαιδευτικό κ.λ.π.) και γενικότερα της ποιότητας της
εκπαίδευσης.
Για άλλη µια χρονιά, οι µόνιµοι διορισµοί εκπαιδευτικών προβλέπεται να είναι µηδενικοί και οι
προσλήψεις αναπληρωτών µέσω του τακτικού προϋπολογισµού συρρικνωµένες στα κατώτατα όρια,
οδηγώντας σε ελαστικές µορφές εργασίας και στην ανεργία χιλιάδες συναδέλφους µας.
Οι δαπάνες για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων εξακολουθούν να είναι απαράδεκτα
συρρικνωµένες.
Το πρόγραµµα σχολικής στέγης παραµένει παγωµένο.
Περισσότεροι από 60.000 µαθητές προσχολικής ηλικίας θα παραµείνουν εκτός του δηµόσιου
νηπιαγωγείου και στη νέα σχολική χρονιά.
Χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια δεν µπορούν να ικανοποιηθούν µια σειρά από αιτήµατα που συντελούν
στην αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Διεκδικούµε:
• Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ.
•

Έκτακτο κονδύλι για να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.

•

Ορθολογική κατανοµή των κοινοτικών πόρων ιδιαίτερα για θεσµούς που αφορούν στην
Π.Ε., τη σηµασία και την αξία της οποίας όλοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται.

•

Ούτε ένα ευρώ από τις τσέπες των γονιών για πληρωµή λειτουργικών εξόδων σχολείων,
π.χ. οργάνωση ολοήµερου, εκπαιδευτικές εκδροµές κτλ.

•

Κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών των σχολείων.

•

Αναβάθµιση των θεσµών αντισταθµιστικής αγωγής.

β) Οικονοµικά Εκπαιδευτικών
Οι ρυθµίσεις του Νόµου 4024/11 (µισθολόγιο – φτωχολόγιο) έχουν φέρει τους εκπαιδευτικούς σε
απόλυτη απόγνωση, µετατρέποντας τους µισθούς της σε προνοιακό επίδοµα, στερώντας τους τη
δυνατότητα να ζουν αξιοπρεπώς.
Το πρόβληµα είναι ακόµη εντονότερο στους νέους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εκτός από τους µισθούς
φτώχειας των 645€ έχουν να αντιµετωπίσουν και τις µετακινήσεις σε όλη την Ελλάδα.
Το βαθµολόγιο µε τις διαρκείς αξιολογήσεις, τις αυθαίρετες και αντιεπιστηµονικές ποσοστώσεις
εκτός από το αυταρχικό πλαίσιο που δηµιουργεί έχει ως στόχο και την περαιτέρω οικονοµική
καθίζηση των εκπαιδευτικών:
Διεκδικούµε:
• Μισθούς αξιοπρεπούς διαβίωσης για τον εκπαιδευτικό.
•

Άµεση και ουσιαστική οικονοµική αναβάθµιση των εκπαιδευτικών στα εισαγωγικά κλιµάκια.

•

Απόσυρση όλων των µνηµονιακών περικοπών.

•

Αφορολόγητο στα 12.000€.

•

Κατάργηση του Νόµου 4024/2011.

•

Χορήγηση ενοικίου στους νεοδιόριστους και αναπληρωτές συναδέλφους µας.

•

Επίδοµα θέρµανσης για όλους τους χαµηλόµισθους.

•

Επίδοµα παραµεθορίου περιοχής και στους ωροµίσθιους.

•

Μέτρα στήριξης των υπερχρεωµένων νοικοκυριών.

Δ. Συνταξιοδοτικά
Με το ΦΕΚ 313 τ.Β΄12/2/2014 εισάγεται νέος τρόπος υπολογισµού του εφάπαξ που, στην ουσία,
εξαρτά το ποσό που θα εισπράττει ο υπάλληλος στη λήξη του εργασιακού του βίου από τα έσοδα του
ταµείου και τον αριθµό των ασφαλισµένων που συνταξιοδοτούνται.
Ο µεταβαλλόµενος συντελεστής βιωσιµότητας του Ταµείου δεν εξασφαλίζει ποτέ σταθερό εφάπαξ ,
χάνεται ο ανταποδοτικός του χαρακτήρας και καθιστά µη βιώσιµο το εφάπαξ που θα φτάνει στα χέρια
των εργαζοµένων, οι οποίοι για µια ακόµη φορά βλέπουν τους κόπους µιας ζωής να καταληστεύονται
εξ’ αιτίας των ολέθριων µνηµονιακών πολιτικών.
Με το νέο τρόπο υπολογισµού, οι εργαζόµενοι χωρίζονται, επίσης, αυθαίρετα σε αυτούς που έχουν
κάνει αίτηση συνταξιοδότησης µέχρι 31/8/2013, των οποίων το ΕΦΑΠΑΞ υπολογίζεται σύµφωνα µε
τα ως τώρα ισχύοντα και σε αυτούς που συνταξιοδοτούνται µετά την 1/9/2013 και θα υποστούν
επιπλέον µειώσεις µε το νέο τρόπο υπολογισµού.
Διεκδικούµε:
• Καµία περικοπή στις συντάξεις, άρση των µειώσεων που επιβλήθηκαν µε τις µνηµονιακές
πολιτικές.
•

Πλήρη σύνταξη για τους εκπαιδευτικούς στα 35 χρόνια υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ορίου
ηλικίας, µε υπολογισµό της σύνταξης στα 35/35.

•

Αποκατάσταση όλων των αδικιών στο εφάπαξ, στα επίπεδα των χρόνων πριν τη ληστρική
επιδροµή του µνηµονίου.

•

Αποκατάσταση των αποθεµατικών των ταµείων στα προ του υποχρεωτικού κουρέµατος
των οµολόγων επίπεδα.

•

Άµεση καταβολή των συντάξεων (βασική και επικουρικά ταµεία).

Ε. Ειδική Αγωγή
Ο κλάδος, µε τις αποφάσεις της 82ης Γενικής Συνέλευσης έθεσε το συνολικό πλαίσιο των
διεκδικήσεών του για την Ειδική Αγωγή.
Στις 12/5/2014 το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. συναντήθηκε µε τον Υφυπουργό Παιδείας και το Διευθυντή της
Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου και συζήτησαν όλα τα ζητήµατα από το τελευταίο σχέδιο
νόµου που προωθεί η κυβέρνηση σε σχέση µε την Ειδική Αγωγή.
Πιστεύουµε πως βασική προϋπόθεση για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία αυτού του τόσο
ευαίσθητου τοµέα της εκπαίδευσης είναι το να δοθούν όλα τα απαραίτητα κονδύλια ώστε να γίνουν
πράξη τα κατάλληλα κτίρια, η δυνατότητα µεταφοράς των µαθητών και ο µόνιµος διορισµός όλου του
απαραίτητου προσωπικού (Εκπαιδευτικοί, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό).
Θυµίζουµε, για µια ακόµη φορά, το τραγικό φαινόµενο οι συνάδελφοί µας απόφοιτοι των
πανεπιστηµιακών σχολών Ειδικής Αγωγής να εργάζονται επί σειρά πολλών ετών ως αναπληρωτές και
καµία πρόβλεψη να µην υπάρχει ακόµη και σήµερα, που αναπτύσσεται όλη αυτή η συζήτηση, ώστε να
πραγµατοποιηθεί διαγωνισµός ΑΣΕΠ για το µόνιµο διορισµό τους στην εκπαίδευση. Από την άλλη η
όλο και πιο συρρικνωµένη χρηµατοδότηση προς το Δηµόσιο Σχολείο καθιστά σχέδια επί χάρτου τις
όποιες προτάσεις υπάρχουν στην κατεύθυνση της επίλυσης των προβληµάτων τόσο σε επίπεδο δοµών
όσο και σε επίπεδο σχεδιασµού της λειτουργίας της Ειδικής Αγωγής.
Διεκδικήσεις :
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχοντας ως βάση τις ψηφισµένες από την 82η Γ.Σ. θέσεις του Κλάδου για την
Ειδική Αγωγή και εν όψει της κατάθεσης του σχεδίου νόµου στη Βουλή εξειδικεύει τις θέσεις του
επικεντρώνοντας στις αλλαγές που επιχειρούνται µε τις ρυθµίσεις του τελευταίου νοµοσχεδίου, στα
παρακάτω:

• Η Ειδική Αγωγή θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι είναι κοµµάτι, προέκταση της Γενικής Εκπαίδευσης.
Έτσι µόνον θα γίνει δυνατό να εναρµονιστεί το εκπαιδευτικό σύστηµα µε την πολιτική της ένταξης και
των ίσων ευκαιριών τόσο σε επίπεδο δοµών και προγραµµάτων στα πλαίσια ενός ενιαίου
εκπαιδευτικού πλαισίου, όσο και σε επίπεδο αντιµετώπισης και εκπαίδευσης των παιδαγωγών όχι ως
ξεχωριστών κλάδων αλλά ως εκπαιδευτικών για όλους τους µαθητές µε την ταυτόχρονη ύπαρξη
εξειδικευµένης επιστηµονικής κατάρτισης αυτών που αναλαµβάνουν την εκπαίδευση των µαθητών µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
• Στα πλαίσια αυτά, για να µιλάµε για πολιτική ένταξης των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες στη Γενική Εκπαίδευση θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε σχολική µονάδα η κατάλληλη
υλικοτεχνική υποδοµή, το απαραίτητο Ειδικό Εκπαιδευτικό (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) και
Βοηθητικό προσωπικό και, φυσικά, µε οργανική θέση στη σχολική µονάδα Εκπαιδευτικός Ειδικής
Αγωγής.
• Απαραίτητη είναι η δηµιουργία και νέων Τµηµάτων Ένταξης κι όχι φυσικά το κλείσιµο αυτών που
ήδη λειτουργούν στα πλαίσια των περικοπών και των συγχωνεύσεων.
• Ο θεσµός της παράλληλης στήριξης όχι µόνο δεν πρέπει να συρρικνωθεί, όπως συµβαίνει µε τις
ρυθµίσεις που προβλέπονται στο σχέδιο νόµου, αλλά να ενισχυθεί. Είναι απαραίτητο να ξεκαθαριστεί
ότι η παράλληλη στήριξη είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση από το Τµήµα Ένταξης. Ο
εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης, ως δεύτερος εκπαιδευτικός της γενικής τάξης, θα πρέπει να
τοποθετείται στο σχολείο ανεξάρτητα από την ύπαρξη Τµήµατος Ένταξης. Η πρόβλεψη του σχεδίου
νόµου, µόνο ένας εκπαιδευτικός να τοποθετείται σε πρόγραµµα παράλληλης στήριξης σε κάθε σχολείο
(ο οποίος, αναπόφευκτα, θα λειτουργεί σε πολλές τάξεις και µαθητές), δηµιουργεί κενά στην
εκπαιδευτική παρέµβαση και καθιστά το πρόγραµµα συνεκπαίδευσης ανενεργό, αφού ο εκπαιδευτικός
δε θα µπορεί να βρίσκεται κοντά στο µαθητή. Σαφώς, ο ρόλος του εκπαιδευτικού παράλληλης
στήριξης δεν είναι αυτός της φύλαξης ή εξυπηρέτησης του παιδιού, όπως ορθά ορίζεται, αλλά θα
πρέπει να έχει τον απαραίτητο χρόνο µε το µαθητή ώστε να είναι ουσιαστική η ενίσχυσή του.
• Είναι κοµβικής σηµασίας το να επιλυθεί το πολύ µεγάλο πρόβληµα της έγκαιρης διάγνωσης. Για να
µπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει τα ΚΕΔΔΥ να είναι στελεχωµένα µε το απαραίτητο µόνιµο
προσωπικό και, φυσικά, θα πρέπει ο αριθµός τους, ιδιαίτερα στα µεγάλα αστικά κέντρα, να
πολλαπλασιαστεί, ώστε να σταµατήσει το απαράδεκτο φαινόµενο της, επί σειράς ετών, αναµονής για
διάγνωση.
Χρήσιµος µπορεί να αποδειχτεί ο θεσµός των ΕΔΕΑΥ, όχι όµως µε τη στελέχωσή τους από µέλη των
ΣΜΕΑ αλλά από µόνιµο, αποκλειστικό προσωπικό µέσα από διορισµούς και η λειτουργία τους θα
πρέπει να συνδεθεί τόσο µε τα ΚΕΔΔΥ όσο και µε τις ΣΜΕΑΕ. Στις συνεδριάσεις της ο δάσκαλος της
τάξης θα πρέπει να συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου, αφού αυτός θα είναι ο βασικός φορέας εφαρµογής
του προγράµµατος.
Θα πρέπει στα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα να προβλεφθεί η ύπαρξη εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής.
Με όλες τις παραπάνω προβλέψεις θα είναι εφικτή και η ρύθµιση, η διάγνωση των ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών να γίνεται µόνο από δηµόσιους φορείς.
• Τα Ειδικά Σχολεία θα πρέπει να ενισχυθούν και να αυξηθούν ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν,
ουσιαστικά, στο ρόλο τους. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να προβλεφθεί ο αριθµός των µαθητών µε
αναπηρία που φοιτά σε κάθε τάξη του Ειδικού Σχολείου να µην υπερβαίνει τους τρεις (προβλέπονταν
ήδη στην υπουργική απόφαση Αριθµ. 117303/Γ6 Αρ. Φύλλου 2105,30 Οκτωβρίου 2007). Θα πρέπει,
επιτέλους, να δοθεί σηµασία στη λύση του κτιριακού προβλήµατος (τα περισσότερα Ειδικά Σχολεία
στεγάζονται σε κτίρια εντελώς ακατάλληλα) καθώς και της υλικοτεχνικής υποδοµής. Τεράστια
σηµασία έχει και η επίλυση του ζητήµατος της µεταφοράς των µαθητών όπου τα προβλήµατα που
υπάρχουν αποτελούν έναν ακόµη παράγοντα µη φοίτησης των µαθητών στα Ειδικά Σχολεία.
•
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση σωστής λειτουργίας

της Ειδικής Αγωγής την εξασφάλιση συνθηκών ισότιµης αντιµετώπισης των εκπαιδευτικών που
υπηρετούν στις δοµές της. Η ισότιµη αντιµετώπιση προϋποθέτει, βέβαια, τον άµεσο διορισµό των
συναδέλφων αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τµηµάτων Ειδικής Αγωγής που εδώ και πολλά χρόνια
προσφέρουν έργο ως αναπληρωτές. Η άδικη και άνιση αυτή µεταχείριση θα πρέπει να τερµατιστεί.
Από εκεί κι έπειτα έχουµε να τονίσουµε τα παρακάτω:
• Μεγάλη ανησυχία κι ένταση έχει δηµιουργήσει ο χαρακτηρισµός ως ΠΕ 60.50 και ΠΕ 70.50 των
εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Ειδική Αγωγή. Οι διαβεβαιώσεις που, προφορικά, δίνονται ότι
αυτό αποτελεί µια «χρηστικού» χαραχτήρα ρύθµιση, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν µε την πλήρη
αποσαφήνιση, αν όχι απάλειψη του όρου, του ότι αυτός ο χαρακτηρισµός δεν αποτελεί έναρξη
δηµιουργίας ξεχωριστού κλάδου αλλά έχει, όντως, χρηστικό καθαρά χαρακτήρα. Θα πρέπει να γίνει
ξεκάθαρο ότι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 60 και ΠΕ 70 που υπηρετούν στην Ειδική Αγωγή συνεχίζουν να
έχουν το ίδιο υπηρεσιακό καθεστώς που µέχρι σήµερα είχαν (δικαίωµα µετάθεσης από και προς τη
Γενική Αγωγή καθώς και δικαίωµα ανάληψης θέσης ευθύνης σε δοµές της).
• Η µετατροπή των οργανικών θέσεων που κατέχουν στην Ειδική Αγωγή οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 και
ΠΕ70 µε την αφυπηρέτησή τους σε ΠΕ61 και ΠΕ71 χρήζει, επίσης, αλλαγής ως ρύθµιση ώστε να µην
περιορίζεται η ελεύθερη πρόσβαση όλων των εκπαιδευτικών της ΕΑΕ σ’ αυτές. Το ίδιο ισχύει και για
την πρόταξη των εκπαιδευτικών ΠΕ 61 και ΠΕ 71 στη διαδικασία των µεταθέσεων (ας τους
διορίσουν, όµως, πρώτα). Θεωρούµε ότι είναι αναγκαία η ενιαία και ισότιµη αντιµετώπιση των
εκπαιδευτικών και στο κοµµάτι που αφορά τις µεταθέσεις µε θεσµοθέτηση δίκαιης και αντικειµενικής
µοριοδότησης. Οι µεταθέσεις και οι αποσπάσεις να γίνονται όπως στη Γενική Αγωγή . Να µην ισχύει
3ετής υποχρεωτική παραµονή µετά τη µετάθεση αλλά 1 έτος όπως στη Γενική Αγωγή.
• Ενώ είναι ορθός ο νέος τρόπος πρόσληψης αναπληρωτών µε πρόταξη του βασικού πτυχίου και
µοριοδότηση όλων των άλλων, κάτι που αποτελούσε και θέση της Δ.Ο.Ε., θεωρούµε λάθος την
κατάργηση του πίνακα Α για τους αναπληρωτές γιατί δηµιουργεί αξεπέραστες δυσκολίες στους
εκπαιδευτικούς µε σοβαρά προβλήµατα υγείας (67% και άνω). Πιστεύουµε πως θα πρέπει να
εξασφαλιστεί ότι οι συνάδελφοι δε θα βρεθούν εκτός εκπαίδευσης εξ αιτίας της αδυναµίας τους να
εργαστούν µακριά από το οικογενειακό τους περιβάλλον το οποίο τους στηρίζει.
• Κρύβει κινδύνους η διατύπωση της παρ.3 άρθρο 16 «δύνανται να προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο και
σε µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες άλλων σχολείων», για τους
εκπαιδευτικούς της ΕΑΕ, αφού µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µετατροπή των εκπαιδευτικών σε
«περιοδεύοντες» ανά τα σχολεία, κάτι που θα οδηγήσει στην υποβάθµιση του έργου των
εκπαιδευτικών.
• Δεν υφίσταται καµία ανάγκη ύπαρξης των ΠΥΣΕΕΠ και ΚΥΣΕΕΠ. Τα αντίστοιχα ΑΠΥΣΠΕ –
ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ – ΚΥΣΔΕ έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στο έργο τους, στα πλαίσια
της ενιαίας αντιµετώπισης όλων των εµπλεκόµενων στις διαδικασίες της Ειδικής Αγωγής .
• Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11.01 είναι απόφοιτοι Τµηµάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
έχουν δηλαδή βασικό πτυχίο κλάδου ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής) για το λόγο αυτό µπορούν να εργαστούν
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας µόνιµοι ή αναπληρωτές και στην Γενική Αγωγή. Δε θα πρέπει να
λοιπόν να αντιµετωπίζονται όπως οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ71 και ΠΕ61 που το βασικό τους
πτυχίο είναι στην Ειδική Αγωγή. Κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 που εντάσσονται στον κλάδο
ΠΕ11.01 (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε κύρια ειδικότητα στην ΕΑΕ) θα πρέπει να έχουν δικαίωµα
διορισµού ως µόνιµοι ή αναπληρωτές και στην Γενική Αγωγή και το ίδιο θα πρέπει να ισχύει για τους
µόνιµους σε ότι αφορά το δικαίωµα µετάθεσης ή απόσπασης. Επίσης ενώ σύµφωνα µε τον
ν.3699/2008 οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11.01 µπορούν να τοποθετηθούν σε προγράµµατα
παράλληλης στήριξης κατά τη διάρκεια του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής και παροχής διδασκαλίας
στο σπίτι (άρθρο 20, παρ.1.3) καθώς και σε θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα ΚΕΔΔΥ (άρθρο

12, παρ.3) µε το νέο νόµο δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στα αντίστοιχα άρθρα (άρθρο 6 παρ.,1 περ. β
και άρθρο 13, παρ.3 αντίστοιχα)
• Με το σχέδιο νόµου το ωράριο των Διευθυντών 6/θέσιων και άνω ΣΜΕΑΕ γίνεται ανάλογο των
διευθυντών 12/θεσίων σχολείων . Πρέπει να ληφθεί ανάλογη µέριµνα και για τους Διευθυντές –
Προϊσταµένους και µικρότερων Ειδικών Σχολείων . Επίσης για την οργανικότητα ενός Ειδικού
Σχολείου πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και ο αριθµός των οργανικών θέσεων ΕΕΠ .
• Αναφέρεται στο σχέδιο νόµου ότι «οι διευθυντές των ΣΜΕΑΕ των οποίων το σχολείο αποτελεί και
κέντρο στήριξης ενός ΣΔΕΥ , ο χρόνος απασχόλησης τους στο Δίκτυο, λογίζεται χρόνος διδακτικών
καθηκόντων.» Αυτό είναι εντελώς αόριστο γιατί ο χρόνος ενασχόλησης µε το δίκτυο δεν προκύπτει
ούτε από το πρόγραµµα της ΣΜΕΑΕ ούτε από το πρόγραµµα των ΕΔΕΑΥ. Πρέπει να οριστεί µε
σαφήνεια πόσες ώρες αντιστοιχούν στην ενασχόληση µε το δίκτυο και να γίνει ανάλογη µείωση από το
διδακτικό ωράριο ή να ορίζεται αντιστοίχηση ωραρίου Διευθυντή – Προϊσταµένου ΣΔΕΥ µε
Διευθυντή πολυθεσίου .
• Είναι απαραίτητη η κάλυψη µε προσλήψεις µόνιµου προσωπικού, όλων των κενών οργανικών θέσεων
εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ στην ΕΑΕ. Χρειάζεται επίσης να εκλείψει πλέον το φαινόµενο της
διαρκούς οµηρίας των αναπληρωτών που κάθε χρόνο αγωνιούν για το δικαίωµα στην εργασία αλλά και
το απαράδεκτο των προσλήψεων µέσω ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. λαµβάνοντας υπόψη το ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας της εκπαίδευσης που
διαµορφώθηκε σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
• µε την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωµάτων και τις αυθαίρετες µετακινήσεις
εκπαιδευτικών,
•

τη γιγάντωση του πολύ ανησυχητικού φαινοµένου των πειθαρχικών διώξεων µε βάση την
εφαρµογή του πειθαρχικού δικαίου, που επικρέµεται πάνω από τα κεφάλια όλων µας ως
«δαµόκλειος σπάθη»,

•

την τακτική των µηδενικών διορισµών και της κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών µε
πρακτικές ελαστικών σχέσεων εργασίας,

•

την, για µια ακόµη φορά, υιοθέτηση από την πολιτική ηγεσία της πολιτικής των συγχωνεύσεων
και του υποβιβασµού σχολικών µονάδων σε ευρεία έκταση

•

τη σαφή διάθεση του Υπουργείου Παιδείας να εφαρµόσει δια πυρός και σιδήρου και µε
κλιµάκωση του αυταρχισµού, την ασφυκτική αξιολόγηση των ποσοστώσεων που τιµωρεί τους
εκπαιδευτικούς και κατηγοριοποιεί τα σχολεία, µε πρώτο στάδιο την Α.Ε.Ε.

αλλά και την ανάγκη
• για µια δυναµική απάντηση από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας στην επίθεση που
δεχόµαστε,
Προτείνει:
• Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις εν όψει της 83ης Γ.Σ. του Κλάδου να αναδειχθούν τα θέµατα που
ταλανίζουν τον κλάδο και διαλύουν την εκπαίδευση, στην κατεύθυνση της διαµόρφωσης µιας πρότασης
στην 83η Γ.Σ., για απεργιακό αγώνα του συνόλου των εκπαιδευτικών, από τον Σεπτέµβρη του 2014
µε κορύφωσή του στην απόπειρα εφαρµογής της αξιολόγησης.
• Η πρόταση αυτή να µεταφερθεί, ως απόφαση της Δ.Ο.Ε. και στο συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε. που
ακολουθεί.

ΘΕΜΑ 2ο : «Κήρυξη 48ωρης απεργίας και 3ωρης στάσης εργασίας»
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. λαµβάνοντας υπόψη του την πραγµατοποίηση
διηµερίδων στα «πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος Επιµόρφωσης Στελεχών
Εκπαίδευσης σε θέµατα αξιολόγησης» που αφορά τους Διευθυντές των
Δηµοτικών Σχολείων σε όλους τους νοµούς της χώρας
αποφασίζει τα παρακάτω
Καλεί τους Διευθυντές των σχολείων να µην πάρουν µέρος στις διηµερίδες
δηλώνοντας µε την αγωνιστική στάση τους την απόφαση του Κλάδου να βάλει
φραγµό στους αντιεκπαιδευτικούς σχεδιασµούς της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Παιδείας και την προώθηση της εφαρµογής της αξιολόγησης χειραγώγησης των ποσοστώσεων, της µισθολογικής - βαθµολογικής καθήλωσης και
των απολύσεων.
Για το σκοπό αυτό κηρύσσει πάγια 48ωρη απεργία για τους Διευθυντές των
σχολείων ώστε να µη συµµετέχουν σε αυτές και 3ωρη στάση εργασίας για όλους
τους εκπαιδευτικούς για την πρώτη ηµέρα πραγµατοποίησης των διηµερίδων.
Το Δ.Σ. του συλλόγου µας καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς σε 3ωρη στάση
εργασίας και συγκέντρωση έξω από το 9ο Δ.Σ. Βόλου την Τετάρτη 11 Ιουνίου
2014 και ώρα 8:30 προκειµένου να τους δοθεί η δυνατότητα διαµαρτυρίας.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέµα 3ο Γενική συνέλευση
Το Διοικητικό Συµβούλιο του συλλόγου µας, σας καλεί στη γενική συνέλευση

την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 στις 7:30 µ.µ. στο Εργατικό Κέντρο Βόλου για να
κατατεθούν προτάσεις ενόψει της 83ης γενικής συνέλευσης του κλάδου µας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Απόστολος Μούσιος

Κώστας Πολύζος

