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ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 7.00 μμ
Στο 7ο Δημ. Σχολείο Νέας Σμύρνης
(Ευξείνου Πόντου 73 και Αγ. Σαράντα)

ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Μετά την ψήφιση των μέτρων για την 3η αξιολόγηση, του αντιαπεργιακού νόμου που εντείνει
την επίθεση στα πρωτοβάθμια σωματεία και την ψήφιση του πρώτου πακέτου των
αντιεκπαιδευτικών μέτρων και αφορά 30ωρο, κριτήρια συγχωνεύσεων, ώρα σχολικών γευμάτων,
το υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια του εκπαιδευτικού μνημονίου που έχει συμφωνήσει με την ΕΕ
και τον ΟΟΣΑ, σκοπεύει να δρομολογήσει και νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν
αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση, συγκεκριμενοποίηση των συγχωνεύσεων, απόπειρα κατάργησης της
ώρας της σίτισης από διδακτική κλπ
Με βάση το κάλεσμα του ΔΣ της ΔΟΕ για γύρο Γενικών Συνελεύσεων, καλούμε έκτακτη Γενική
Συνέλευση, την Δευτέρα 5/2, στις 7 μμ, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης.
Είναι επείγον, χωρίς ολιγωρία το εκπαιδευτικό κίνημα να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τη μη
εφαρμογή, ακύρωση και αποτροπή των μέτρων της αντιεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
Επιμένουμε και θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας με αποφασιστικότητα,
μπλοκάροντας στην πράξη κάθε απόπειρα της διοίκησης και του Υπουργείου να επιβάλλει νέο
καθεστώς στις εργασιακές μας συνθήκες. Επιμένουμε στην απόφαση για απεργία-αποχή από κάθε
διαδικασία αξιολόγησης.
Ακολουθεί η εισήγηση του ΔΣ της ΔΟΕ

Αρ. Πρωτ.448

Αθήνα 22/1/2018
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα:
Πραγματοποίη
ση έκτακτων
Γενικών

Συνελεύσεων από 22-1-2018 έως 8-2-2018
Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. ψήφισε τον Ν. 4512, όπου
περιλαμβάνονται προαπαιτούμενα μέτρα της τρίτης αξιολόγησης, όπως το χτύπημα του
δικαιώματος στην απεργία και η επέκταση του μέτρου των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και για
χρέη προς το Δημόσιο (εφορία και ασφαλιστικά ταμεία από 500 ευρώ).
Με τη συνδρομή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την ανοχή των
κοινοβουλευτικών ομάδων της ΔΗ.ΣΥ. και του Ποταμιού που ψήφισαν ‘‘παρών’’, ψηφίστηκαν τα
άρθρα 245, που αφορά στην υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο και 246, που
αφορά στα κριτήρια και στο χρονοδιάγραμμα των επερχόμενων συγχωνεύσεων σχολικών
μονάδων.
Όσο κι αν η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι τα μέτρα που ψηφίστηκαν δεν αλλάζουν τίποτα από όσα
ρυθμίζουν (!!!) δεν πείθει κανέναν. Πρόκειται για κομμάτια του Συμπληρωματικού Μνημονίου για
την Παιδεία.
Πρόκειται για επιχείρηση επιβολής της υποχρεωτικής 30ωρης παραμονής των εκπαιδευτικών στο
σχολείο, τόσο με τον χαρακτηρισμό ως πρόσθετης απασχόλησης της επίβλεψης των σχολικών
γευμάτων (με ανοικτό το ενδεχόμενο του αποχαρακτηρισμού της 1 ης ώρας του Ολοήμερου
Προγράμματος ως διδακτικής, κατά την οποία γίνεται και η σίτιση των μαθητών του Ολοήμερου)
όσο και με την αύξηση των «ενδεικτικών» περιπτώσεων υποχρεωτικής παραμονής.
Πρόκειται για επιβολή με σταθερά βήματα της αξιολόγησης - χειραγώγησης (είναι ακόμα σε ισχύ
το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση χειραγώγηση με το Π.Δ.152 και το άρθρο 32 του
Ν.3848/2010 παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις των κυβερνητικών παραγόντων).
Πρόκειται για κύμα νέων συγχωνεύσεων που θα οδηγήσουν, σε συνδυασμό με όλο το πλέγμα των
ρυθμίσεων, σε μηδενικές ανάγκες διορισμών και επιβολή ενός αυταρχικού πλαισίου λειτουργίας των
σχολείων.
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η κατάθεση σειράς νομοθετικών ρυθμίσεων
που θα αλλάζουν το τοπίο στην εκπαίδευση με:

1. Τις δυσμενείς αλλαγές στις υποστηρικτικές δομές (υπαρκτός κίνδυνος μείωσης προσωπικού με ότι
αυτό συνεπάγεται για το παρεχόμενο υποστηρικτικό έργο),
2. την καθιέρωση της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης και της αυτοαξιολόγησης των
σχολικών μονάδων μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης - χειραγώγησης,
3. τις αλλαγές στον τρόπο επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης κ.α.
Σε σχέση, τέλος, με τη θεσμοθέτηση της 2χρονης δημόσιας, δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής
αγωγής και εκπαίδευσης στο δημόσιο νηπιαγωγείο, για την οποία έχει δεσμευτεί το Υπουργείο
Παιδείας, τα πάντα είναι υπό αίρεση όσο συνεχίζει να υπάρχει ο κίνδυνος για τη λειτουργία
παράλληλων δομών σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς ενώ ταυτόχρονα δρομολογούνται
δυσμενείς εξελίξεις στον χώρο των τμημάτων του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που δημιουργούν
κλίμα σύγχυσης σε σχέση με τους σχεδιασμούς για το μέλλον της προσχολικής αγωγής και
εκπαίδευσης.
Όλα τα παραπάνω δεν είναι ξεκομμένα από την τραγική κατάσταση που βιώνει η κοινωνία εδώ
και επτά χρόνια υπό το ζυγό των εφαρμοζόμενων μνημονιακών πολιτικών της σκληρής λιτότητας
τα οποία θα ενταθούν περισσότερο εν όψει της ολοκλήρωσης της τέταρτης αξιολόγησης. Πολιτικές
που έχουν δημιουργήσει εκρηκτική κατάσταση στην κοινωνία καθώς και στον χώρο της
εκπαίδευσης με μειωμένες δαπάνες για την παιδεία, μηδενικούς διορισμούς εκπαιδευτικών,
μισθολογική εξαθλίωση, χειροτέρευση του εργασιακού καθεστώτος, δραματική αύξηση των ορίων
ηλικίας συνταξιοδότησης, υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου με τη διάλυση του ολοήμερου, την
αύξηση (επί της ουσίας) του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα (μέσω των 3μελών επιτροπών
εγγραφών) και του διδακτικού ωραρίου (βλέπε νηπιαγωγείο).
Αναμένεται, επίσης, η τελική έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. με όλες τις αναδιαρθρώσεις για την
εκπαίδευση που ήδη περιλαμβάνονται και στις ενδιάμεσες εκθέσεις (αυτονομία σχολικών μονάδων,
αξιολόγηση, περικοπές κλπ) ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί η πρόταση του Ι.Ε.Π. για την παιδαγωγική και
διδακτική επάρκεια που μας βρίσκει αντίθετους αφού αμφισβητεί τα επαγγελματικά δικαιώματα
των εκπαιδευτικών και εισάγει το θεσμό του μέντορα και της αξιολόγησης του νεοδιόριστου.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμά πως επιβάλλεται η αντίσταση του κλάδου σε όλα τα παραπάνω μέτρα
αλλά και συνολικά στις συνεχιζόμενες πολιτικές συρρίκνωσης και υποβάθμισης της δημόσιας
εκπαίδευσης. Επιβάλλεται η οργάνωση αποτελεσματικών αγώνων για την ανάδειξη και των
αιτημάτων για μαζικούς διορισμούς, αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, δαπάνες για την παιδεία.
Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τις δυσοίωνες εξελίξεις στον χώρο της
δημόσιας εκπαίδευσης, καλούμε τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. να πραγματοποιήσουν
έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις από 22 Ιανουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου 2018 όπου θα εκτιμηθούν όλα
τα δεδομένα και θα καταλήξουν στην αγωνιστική πρόταση (συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια,
παραστάσεις διαμαρτυρίας, στάσεις εργασίας ειδικά για την 1η ώρα του ολοήμερου προγράμματος,
απεργιακές κινητοποιήσεις) που θα υιοθετήσουν και θα προτείνουν στην Ολομέλεια των προέδρων
που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα.
Ως Δ.Σ. εισηγούμαστε:


24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για όλα τα παραπάνω μεγάλα ζητήματα της εκπαίδευσης. Επιδίωξη
να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή πανεκπαιδευτική κινητοποίηση με προοπτική κλιμάκωσης σε

48ωρη απεργία (έπειτα από αποφάσεις Γ.Σ.) βάσει των εξελίξεων, με στόχο την πίεση για αποτροπή
της προώθησης των σχεδιαζόμενων αντιεκπαιδευτικών μέτρων.


Συλλαλητήριο την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018, πρώτη ημέρα καθολικής εφαρμογής των
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.



Ο κλάδος, αλλά και συνολικά οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, έδωσαν με επιτυχία τον αγώνα ενάντια
στην αξιολόγηση – χειραγώγηση στο πρόσφατο παρελθόν. Στον ίδιο δρόμο καλούμαστε να
συνεχίσουμε και σήμερα, κηρύσσοντας απεργία – αποχή σε κάθε περίπτωση που η κυβέρνηση
επιχειρήσει να προωθήσει την αξιολόγηση – χειραγώγηση.



Ακυρώνουμε κάθε προσπάθεια για επιβολή της υποχρεωτικής 30ωρης παραμονής με βάση και την
απόφαση της ΔΟΕ για τα εργασιακά δικαιώματα η οποία άμεσα θα επικαιροποιηθεί. Κανένας
σύλλογος διδασκόντων και κανένας διευθυντής δεν πρέπει να αλλάξει την πρακτική των
αναθέσεων καθηκόντων και να προστρέξει να επιβάλει την παραμονή των συναδέλφων με
επιπλέον καθήκοντα.



Υλοποιώντας την από 16-11-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., η οποία συνεχίζει να ισχύει και μετά
την ψήφιση του άρθρου 245 του Ν. 4512/2018, καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην
αναλαμβάνουν σε καμία περίπτωση το έργο του ποιοτικού ελέγχου των γευμάτων. Η μόνη εμπλοκή
τους μπορεί να αφορά μόνο στην καταμέτρηση του αριθμού των παραδιδόμενων γευμάτων. Αυτό
θα πρέπει να καταγράψουν οι σύλλογοι διδασκόντων σε πρακτικό τους. Επίσης, υλοποιώντας την
από 9/10/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα πρέπει να έχουν συντάξει και πρακτικό με το οποίο, εξ
αιτίας της σειράς των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες, αποφασίζουν τα
γεύματα των μαθητών που δεν παραμένουν στο ολοήμερο να τους δίνονται κατά την αποχώρησή
τους ώστε να τα πάρουν στο σπίτι τους.

