


Συντρόφισσες, σύντροφοι
Συμπληρώθηκαν περίπου τρία χρόνια από την πραγματοποίηση του 1ου Συ-

νεδρίου της ΠΑΣΚ, που έγινε στις 2 και 3 Απρίλη του 2005. Ένα συνέδριο που
έχει καταγραφεί στη συλλογική συνείδηση της παράταξης,ως σταθμός για την
παραπέρα πορεία της.

Το πανελλαδικό Συμβούλιο και η Γραμματεία της ΠΑΣΚ προσπάθησαν σ’ αυτά
τα τρία χρόνια να προωθήσουν τους στόχους του 1ου Συνεδρίου και να αντα-
ποκριθούν αφενός μεν στις προσδοκίες των συντρόφων της βάσης της πα-
ράταξης, αφετέρου δε στις προσδοκίες ολόκληρου του κλάδου. Προσπαθή-
σαμε στις δεκάδες περιφερειακές και τοπικές συσκέψεις που πραγματοποιή-
σαμε να ενεργοποιήσουμε, να αναδιοργανώσουμε, να ενώσουμε και να ανανε-
ώσουμε την παράταξη.

Αναλυτικά η δράση της παράταξης περιγράφεται στα ενημερωτικά της δελ-
τία, στις δεκάδες ανακοινώσεις και 4σέλιδα που εξέδωσε για όλα τα θέματα
που απασχόλησαν τον κλάδο και την κοινωνία.

Σύντροφοι
Κορυφαίο γεγονός αυτής της τριετίας ήταν ο πολυήμερος απεργιακός αγώ-

νας του κλάδου μας το Φθινόπωρο του 2006. Έναν αγώνα που εμείς αποφα-
σίσαμε, εμείς τον καθοδηγήσαμε, έναν αγώνα που θα μείνει στην ιστορία του
κλάδου ως αγώνας ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ και ΠΕΡΗΦΑΝΙΑΣ.

Σ’ αυτή την τριετία είχαμε και τρεις σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις.Δύο
για τη ΔΟΕ (Ιούνης 2005, Ιούνης 2007) και μία για την ανάδειξη αιρετών (Νο-
έμβρης 2006).

Καταφέραμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, σύντροφοι, σ’ αυτή τη δύσκολη πολιτικοσυνδι-
καλιστική συγκυρία, να διατηρήσουμε την πλειοψηφία και το Προεδρείο στη
ΔΟΕ και να κατακτήσουμε ξανά την πρώτη θέση στις εκλογές για την ανάδει-
ξη των αιρετών εκπροσώπων στο ΚΥΣΠΕ, το Νοέμβρη του 2006, με 4% δια-
φορά από τη ΔΑΚΕ. Το γεγονός ότι η ΔΟΕ είναι το μόνο εκπ/κό συνδικά-
το με Προεδρείο ΠΑΣΚ οφείλεται στη συντονισμένη και ουσιαστική δρά-
ση όλων μας.

Πιστεύουμε ότι σ’ αυτή την τριετία, και παρά τις επιμέρους αδυναμίες, η πα-
ράταξη με το μεγαλειώδη απεργιακό αγώνα βγήκε ξανά στο προσκήνιο

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ, ΕΝΩΜΕΝΗ,
ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Aπρίλης 2008 (Συνέδριο Θέσεων)

Π.A.Σ.K. EKΠ/KΩN Π.E.
2ο ΣYNEΔPIO



Ο κόσμος σήμερα
Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών και ανα-

τροπών τεχνολογικών,οικονομικών, πολιτιστικών και

κοινωνικών. Σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη και στη

χώρα μας οι κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές επηρεά-

ζονται καθοριστικά από τη νεοφιλελεύθερη πα-

γκοσμιοποίηση. Βρισκόμαστε υπό την ηγεμονία

των δυνάμεων της αγοράς, της λογικής του άκρατου

ανταγωνισμού και του κέρδους.

Ο κοινωνικός ιστός θρυμματίζεται, την κοινω-

νική αλληλεγγύη διαδέχεται ο εξοντωτικός αντα-

γωνισμός. Συντελείται ένας ριζικός κοινωνικός με-

τασχηματισμός, αλλάζουν οι σχέσεις παραγω-

γής. Το διεθνές εμπόριο δημιουργεί νέες εστίες

πλούτου αλλά και φτώχειας. Τα διεθνή μέσα ενη-

μέρωσης και παραγωγής πολιτισμού μεταμορ-

φώνουν καθημερινά συνειδήσεις και αντιλήψεις.

Οι αλλαγές αυτές διαμορφώνουν τεράστια συσ-

σώρευση πλούτου, πολιτικής εξουσίας, τεχνολογικής

ικανότητας και γνώσης.Το αποτέλεσμα αυτής της συσ-

σώρευσης, στο σημερινό παγκόσμιο καπιταλισμό

σύστημα, είναι η οικονομική,πολιτική, τεχνολογική και

γνωστική ανισότητα.

Οι χαμηλοί ρυθμοί αύξησης των ΑΕΠ, ο παρασι-

τισμός, η ανεργία, η επέκταση των άτυπων μορφών

απασχόλησης, η περιστασιακή εργασία, η ανισοκατα-

νομή του εισοδήματος και η αύξηση των περιφερει-

ακών ανισοτήτων πλήττουν καθημερινά χώρες και λα-

ούς, τον κόσμο της εργασίας, της αλληλεγγύης και της

ειρήνης.

Η τρομακτική και σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη

δύναμη που συσσωρεύεται, υπονομεύει την εφαρ-

μογή ενός συστήματος δικαίου στην παγκόσμια κοι-

νωνία.

Η δημοκρατική πολιτική ζωή υποτάσσεται ή

εξαγοράζεται από τα μεγάλα συμφέροντα και

απειλείται από απολυταρχισμούς, φονταμενταλι-

σμούς και ακραίες ιδεολογίες. Παρά τις τεράστιες

δυνατότητες που έχει αποκτήσει η ανθρωπότητα η ση-

μερινή παγκόσμια κοινότητα αδυνατεί ν’ αντιμετωπί-

σει ορθολογικά και δίκαια τις σημερινές προκλήσεις.

Το κράτος, οι δημόσιες υπηρεσίες, εξυπηρετούν

αποκλειστικά και με απόλυτο τρόπο την οικονο-

μία της αγοράς, αντίληψη που δεν επιτρέπει υπηρε-

σίες για άλλα κοινωνικά συμφέροντα,για κοινωνικό κρά-

τος ενσωμάτωσης και συνοχής.

Η εμφανής υστέρηση των υπερεθνικών θεσμών

πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης σε σχέση με

την ταχύτητα συσσώρευσης του κεφαλαίου και τη

θεαματική υποχώρηση των δομών του κράτους –

έθνους επέτρεψαν την επικράτηση των δυνάμε-

ων της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Αυ-

τές οι δυνάμεις δημιουργούν «νέα περιβάλλοντα»

για τις χώρες και τους λαούς.

Η εικόνα ενός κόσμου τυφλής βίας και πα-

γκόσμιας αναρχίας προβάλλει απειλητικά. Στο

βάθος του δρόμου ο κίνδυνος αφορά τον ανθρώπι-

νο πολιτισμό και τη Δημοκρατία.

Η οικολογική ανισορροπία με την ανεξέλε-

γκτη περιβαλλοντική καταστροφή, τα νέα δια-

τροφικά – καταναλωτικά πρότυπα, τα κρίσιμα δι-

λήμματα που θέτουν επί τάπητος η βιοηθική, η βιο-

τεχνολογία, η γενετική, οι διαρκώς αυξανόμενες

δυνάμεις του κοινωνικού περιθωρίου στις κοινω-

νίες της αφθονίας, τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύ-

ματα, αποκαλύπτουν τα ακραία όρια του καθολι-

κού εμπορεύματος και του τεχνολογικού μας πο-

λιτισμού.

Για να υπάρξει μέλλον χρειαζόμαστε αλλαγή

«αξιών» τόσο των ατομικών, που έχουν ως βάση την

ιδιοτέλεια και την πλεονεξία, όσο και του καπιταλι-

στικού συστήματος που ουδετεροποίησε ηθικά το κέρ-

δος. Χρειαζόμαστε τη γεφύρωση του χάσματος με-

ταξύ τεχνολογικής εξέλιξης και των ανθρωπιστικών,

κοινωνικών αξιών:της ελευθερίας, της ισότητας και

της δικαιοσύνης.

Στο ερώτημα πώς επιτυγχάνεται η αλλαγή αξιών, η

γεφύρωση αυτού του χάσματος, η απάντηση είναι:
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μέσω της παιδείας, της αγωγής, της μόρφωσης του

ανθρώπου, ώστε να γνωρίζει, καλύτερα τον εαυ-

τό του και τη νομοτελειακή – αρμονική κίνηση και

ισορροπία του κόσμου.

Η πρόοδος πρέπει να συμβαδίζει με την εξασφά-

λιση της ζωής στον πλανήτη για τις επόμενες χιλιετίες.

Η διεθνής νομοθεσία οφείλει να συνεισφέρει στην

προστασία του περιβάλλοντος, να επιβάλλει τη λήψη

μέτρων για τον περιορισμό των ρύπων και των εκ-

πομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Το περιβάλλον ως δημόσιο αγαθό πρέπει να βρί-

σκεται στο επίκεντρο των πολιτικών επιλογών. Η

ενίσχυση της οικολογικής βιομηχανίας και της «πρά-

σινης» επιχειρηματικότητας,της «βιώσιμης ανάπτυξης»,

είναι σημαντικές προτεραιότητες για την αντιμετώπι-

ση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τώρα είναι η

στιγμή για να διαμορφώσουμε μια νέα «πράσινη» συ-

νείδηση σε κάθε πολίτη του κόσμου καλύπτοντας το

έλλειμμα στην ενημέρωση,αποδεικνύοντας παράλληλα

τα θετικά αποτελέσματα της συλλογικής δράσης και

της συμμετοχής των πολιτών στον αγώνα για την ποι-

οτική αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος,την ανα-

βάθμιση της ποιότητας της ζωής μας.

Στην πολιτική και στρατηγική του Νεοφιλε-

λεύθερου Παγκόσμιου Συστήματος για υποταγή

των κοινωνιών στην αποκλειστική λογική του

κέρδους, στην αύξηση της οικολογικής κατα-

στροφής, στις περιφερειακές και κοινωνικές ανι-

σότητες, στην αστάθεια, την ανεργία, την ανέχεια,

στη δημιουργία ζωνών και στρωμάτων υποβαθ-

μισμένων ανθρώπων, επιβάλλεται η αναβίωση

της πολιτικής ελπίδας στο έδαφος μιας σύγχρο-

νης δημοκρατικής, σοσιαλιστικής στρατηγικής.

Μπροστά σ’ αυτήν την πραγματικότητα οι δυ-

νάμεις της εργασίας οφείλουν να αποσαφηνί-

σουν το πολιτικό πλαίσιο των επιλογών και προ-

τεραιοτήτων τους, να καθορίσουν τις ιδεολογικές

τους αρχές, τους όρους λειτουργίας και δράσης

τους.

Οι δυνάμεις της εργασίας δεν έχουν άλλο δρό-

μο από το να αφιερωθούν στον αγώνα για την οι-

κοδόμηση ισχυρής, προοδευτικής, δημοκρατι-

κής και σύγχρονης κοινωνικής οργάνωσης. Το πο-

λιτικό πλαίσιο των επιλογών και ιεραρχήσεων

δεν μπορεί να είναι άλλο από το πλαίσιο ενός προ-

οδευτικού σχηματισμού κοινωνικών δυνάμεων,

που έχει ως κυρίαρχο στόχο το ιδεώδες του σύγ-

χρονου σοσιαλισμού με δημοκρατία και ανθρω-

πισμό, για μια ισόρροπη ανάπτυξη με εμφανή τα

κοινωνικά χαρακτηριστικά για ανάδειξη της ερ-

γασίας ως κοινωνικής αξίας για ένα νέο μοντέλο

ευημερίας, κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Η Ευρώπη στο πλαίσιο των νέων συνθηκών
και η χώρα μας

Η Ευρώπη των συγκλονιστικών κοινωνικών

αγώνων, για τη χειραφέτηση της εργατικής τάξης

και την προβολή του πανανθρώπινου αιτήματος για

ισχυρή κοινωνία, με αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και

κοινωνική απελευθέρωση, σήμερα στον κόσμο των

ανοιχτών συνόρων παλεύει υπό το κράτος αντίρ-

ροπων δυνάμεων να εξασφαλίσει τη θέση της στο

διεθνή οικονομικό καταμερισμό, αναζητώντας ταυ-

τόχρονα την προοδευτική εξέλιξη και αρχιτεκτονική

της στον ορίζοντα της επόμενης εικοσαετίας, όπου

εκτιμάται ότι θα έχει μορφοποιηθεί ο διεθνής οικο-

νομικός και γεωπολιτικός καταμερισμός.

Αυτή η Ευρώπη τελεί υπό το κράτος διλημμα-

τικών καταστάσεων. Από τη μια πλευρά η Ευρωπαϊκή

ολοκλήρωση και οι επιταγές του Μάαστριχτ για εξε-

λικτική πορεία με ονομαστική σύγκλιση των οικονο-

μικών δεικτών. Από την άλλη, οι διακηρύξεις του

Άμστερνταμ και της Λισαββόνας που φιλοδοξούν να

προσεγγίσουν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά μιας

αναπτυξιακής πορείας με άδηλα αποτελέσματα στην

πράξη.

Η διαπάλη ανάμεσα στις νεοσυντηρητικές και

προοδευτικές επιλογές έχει μεγάλη σημασία για την

πορεία των κοινωνιών και το μέλλον της εργασίας.Από

την έκβασή της θα εξαρτηθεί η μελλοντική μορφή των
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χαρακτηριστικών της οικονομίας της αγοράς.Όλοι οι

Ευρωπαίοι πολίτες έχουμε χρέος να αγωνιστούμε

για να επικρατήσει η αντίληψη της πραγματικής

σύγκλισης, της οικονομικής ανάπτυξης και κοι-

νωνικής συνοχής, του περιορισμού των περιφε-

ρειακών ανισοτήτων, της κοινής εξωτερικής πο-

λιτικής και άμυνας, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένω-

ση να σταθεροποιήσει το μέλλον της και την ατα-

λάντευτη πορεία για ενιαία Ευρώπη απαλλαγμένη από

τις αβεβαιότητες, τους περιορισμούς και τον ηγεμο-

νισμό των ΗΠΑ.

Οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες, με τους ευαισθητοποι-

ημένους λαούς, τη μακρά παράδοση κοινωνικών αγώ-

νων για την προάσπιση του Ευρωπαϊκού κοινωνικού

μοντέλου ευημερίας, οφείλουν να δώσουν νέα ώθη-

ση στην αρχική φιλόδοξη στρατηγική της Λισαββό-

νας, για ισορρόπηση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης

και κοινωνικής σύγκλισης.Για να μη γίνει η Ευρώπη απο-

δέκτης των χειρότερων συνεπειών της νεοφιλελεύ-

θερης παγκοσμιοποίησης, για να μην επικρατήσει η

βαρβαρότητα των μονεταριστικών πολιτικών των νε-

οσυντηρητικών δυνάμεων, για να αντιστραφεί η πορεία

κοινωνικής απόκλισης που τα τελευταία χρόνια δια-

γράφεται απειλητικά στον ορίζοντα για τις χώρες και

τους λαούς της Ευρώπης.

Η πραγματικότητα αυτή θέτει τις δυνάμεις

της εργασίας μπροστά σε νέα καθήκοντα. Πρέπει

να παραμερίσουν τις δευτερεύουσες αντιθέσεις σε

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα συντεχνιακά χα-

ρακτηριστικά της δράσης τους, τη σχολαστική

προσήλωση σε ιδεολογίες και πολιτικές που ξε-

περάστηκαν από τα πράγματα, τις δογματικές

προσεγγίσεις του περασμένου αιώνα.Είναι μεγάλο το

διακύβευμα και μεγάλη η ευθύνη του οργανωμέ-

νου κόσμου, της εργασίας. Οι προτεραιότητές του

πρέπει να προσανατολιστούν στη δημιουργία

ισχυρού κινήματος βάσης σε εθνικό και υπερε-

θνικό επίπεδο. Στην ενίσχυση του συνδικαλιστι-

κού λόγου με αντιπροτάσεις και διεκδικήσεις με

κινηματικά χαρακτηριστικά στην ένταξη της δυ-

ναμικής του αγώνα της στην ευρύτερη δυναμική

της σύγχρονης αριστεράς και στην ενίσχυση του

οικουμενικού χαρακτήρα της. Εμείς οι δημοκράτες

– σοσιαλιστές ξέρουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος.Η

ανθρωπότητα έχει τις δυνατότητες να αλλάξει αυτή

τη ροή των πραγμάτων. Αν κάποιοι απογοητεύτηκαν,

είναι γιατί οι ιδέες του σοσιαλισμού και της δημο-

κρατίας κακοποιήθηκαν από τις μεγάλες δυνάμεις του

ψυχρού πολέμου.

Εμείς εμπνεόμαστε από τις διαχρονικές αξίες

της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ισότητας, της

δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και ειρηνικής συ-

νύπαρξης των λαών.

Πρόκληση για μας είναι ο αγώνας για εξασφάλιση

σε όλους αξιοπρεπούς διαβίωσης και η συμμετοχή

όλων χωρίς διαχωρισμούς στα κοινωνικά και δημόσια

αγαθά της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής

ασφάλισης.

Μπορούμε να εξανθρωπίσουμε την παγκο-

σμιοποίηση. Μπορούμε να βάλουμε την αγορά να

υπηρετεί τις ανάγκες του ανθρώπου και όχι το αντί-

στροφο.

Πιστεύουμε στην κοινωνία των ενεργών πολιτών

που αγωνίζονται για την αντιμετώπιση των παλιών και

νέων προβλημάτων του πλανήτη μας, για να κάνουμε

τη φτώχεια παρελθόν,για την εξάλειψη των πανδημιών,

του AIDS, κλπ., για την καταπολέμηση του λειτουργι-

κού και τεχνολογικού αναλφαβητισμού.

Η εναλλακτική προοδευτική πρόταση
Η εναλλακτική πολιτική πρόταση απέναντι στη νε-

οφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση είναι η συγκρότηση

ενός προοδευτικού διεθνισμού, η δημιουργία παγκό-

σμιας αλληλεγγύης.

Σήμερα προβάλει επιτακτικά η ανάγκη ενός

εναλλακτικού δρόμου, ενός σοσιαλιστικού πλαι-

σίου για την αγορά, που οδηγεί σταδιακά στην κοι-

νωνία της πλήρους απασχόλησης, στο δίκτυο

κοινωνικής προστασίας, σε μια νέα ευημερία, σε

μια νέα σύνθεση του ατομικού με το συλλογικό,
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του κράτους με την αγορά, ενός δρόμου που θέ-

τει σε ίση μοίρα την οικονομία της αγοράς με την

κοινωνία και τη ζωή της, με τη δημοκρατία και την

προοπτική, ενός δρόμου αμφισβήτησης και αντί-

στασης αλλά και συνεργασίας και νέας διεθνούς

συμπόρευσης, που δεν υποτάσσεται στη μιζέρια

της απομόνωσης.

Απέναντι στην καταθλιπτική και αδιέξοδη προο-

πτική της μονοκρατορίας των ΗΠΑ και της βίαιης επι-

βολής της ηγεμονίας της οι δυνάμεις του σύγχρονού

προοδευτικού διεθνισμού αντιπαραβάλλουν την προ-

οπτική ενός πολυκεντρικού κόσμου, τη δημοκρατική

διακυβέρνηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Απέναντι σε μια ανάπτυξη που αποθεώνει τον

ανταγωνισμό και θεοποιεί την αγορά, που απλώς

συσσωρεύει κέρδη και αυξάνει τις ανισότητες,

αντιπαραβάλλουν μια ανάπτυξη που κατανέμει

ισορροπημένα τα οφέλη της, κατοχυρώνει συν-

θήκες ασφάλειας στη ζωή των πολιτών και μοιράζει

δικαιότερα τον παραγόμενο πλούτο. Απέναντι στο

λαϊκισμό και στον ευσπλαχνικό «φιλανθρωπι-

σμό» της νεοδεξιάς, που προσπαθεί να συγκαλύ-

ψει τις πραγματικές της διαθέσεις αποδομώντας

ταυτόχρονα κάθε έννοια κοινωνικού κράτους,

αντιπαραβάλλουν ένα σύγχρονο κράτος , με δο-

μές εντεταγμένες οργανικά στην ευρύτερη ανα-

πτυξιακή διαδικασία, ενός κράτους που εγγυάται

τα δημόσια κοινωνικά αγαθά για όλους τους πο-

λίτες.

Απέναντι στο ρατσισμό και την ξενοφοβία, αντι-

παραβάλλουν τη δημοκρατική ενσωμάτωση των με-

ταναστών και κάθε είδους μειονοτήτων σε πολυπο-

λιτισμικές πόλεις και περιοχές. Απέναντι στη δημο-

κρατία της τυπικής αντιπροσώπευσης, αντιπαραβάλ-

λουν ένα νέο μοντέλο προοδευτικής και συμμε-

τοχικής διακυβέρνησης.

Η Ελλάδα στις νέες συνθήκες
Στο πλαίσιο των νέων συνθηκών η χώρα μας βρί-

σκεται αντιμέτωπη με τεράστιες προκλήσεις γεωπο-

λιτικές, κοινωνικές,οικονομικές, τεχνολογικές,που αλ-

λάζουν τις ισορροπίες στους συντελεστές της παρα-

γωγής και πιέζουν για αλλαγές στο σύστημα διακυ-

βέρνησης. Οι οικονομικές ανισότητες αλλά και οι ευ-

καιρίες διευρύνονται. Ο διεθνής ανταγωνισμός γίνε-

ται ολοένα και πιο οξύς στην ευρύτερη περιοχή.

Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία και

γίνεται όλο και περισσότερο ανταγωνιστικός, η

χώρα μας χρειάζεται τομές που θα ξεπεράσουν τις

αγκυλώσεις και τις στρεβλώσεις του χθες αλλά και

τις οπισθοδρομικές αντιλήψεις του σήμερα. Χρει-

άζεται να δώσουμε πειστικές απαντήσεις για την ανά-

κτηση της αυτοδυναμίας και αυτονομίας του πολιτι-

κού συστήματος, για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης

που θα ρυθμίζει ένα σύγχρονο,αποκεντρωμένο,φιλικό

και αποτελεσματικό δημόσιο τομέα, για τη δημιουρ-

γία ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου και κυρίως για

τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους.

Δυστυχώς, σήμερα στη χώρα μας βιώνουμε μια

ζοφερή πραγματικότητα εξαιτίας της σκληρής νε-

οφιλελεύθερης πολιτικής της Νεοδεξιάς διακυ-

βέρνησης που εδώ και τέσσερα χρόνια εφαρμό-

ζει με συνέπεια. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αντίθετα με

τις διακηρύξεις περί κόμματος του «μεσαίου χώρου»

ή του «κοινωνικού κέντρου»,δεν άργησε να δείξει το

πραγματικό της πρόσωπο.Η ρεβανσιστική της διάθεση

και η αυταρχική νοοτροπία δεν επέτρεψαν στον Πρω-

θυπουργό, στους Υπουργούς και στα κυβερνητικά στε-

λέχη να παριστάνουν για πολύ τους «προοδευτικούς»,

τους «σεμνούς» και «ταπεινούς».

Η επιχείρηση άλωσης τηςΔημόσιαςΔιοίκησης,που

άρχισε από το χώρο της εκπαίδευσης ολοκληρώθη-

κε σε όλους τους τομείς του Δημοσίου.

Ο στυγνός κομματισμός, η ημετεροκρατία, ο νε-

ποτισμός, η ευνοιοκρατία, η καταπάτηση κάθε έν-

νοιας αξιοκρατίας είναι στην ημερήσια διάταξη.

Για τέταρτο χρόνο συνεχίζεται η πολιτική της

μονόπλευρης λιτότητας, η φορολογική αφαίμαξη

των μισθωτών και των συνταξιούχων με ταυτό-

χρονη απαλλαγή των επιχειρήσεων, η ανατροπή
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των εργασιακών σχέσεων με τις ελαστικές μορφές

απασχόλησης, η κατάργηση της μονιμότητας για

τους νέους στις ΔΕΚΟ και η επιχείρηση έμμεσης

άρσης της μονιμότητας στο στενό Δημόσιο τομέα

και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, μέσω του

ΑΣΕΠ,από υπαλλήλους που συνάπτουν συμβάσεις Αο-

ρίστου χρόνου και όχι από μόνιμους δημόσιους υπαλ-

λήλους ,αλλά και με την απόπειρα πλήρους κατάργησης

της μονιμότητας με την πρόταση για αναθεώρηση του

άρθρου 103 και 104 του Συντάγματος.

Για τέταρτο χρόνο, η Νεοδεξιά διακυβέρνηση

εφαρμόζει μια σκληρή πολιτική αναδιανομής

υπέρ των ανώτερων εισοδηματικών τάξεων, με-

ταφέροντας τα βάρη στους μισθωτούς, στα μεσαία

και χαμηλά οικονομικά στρώματα. Αφήνει τον πλη-

θωρισμό ανεξέλεγκτο, την ακρίβεια να καλπάζει,

την ανεργία και τη φτώχεια να αυξάνονται.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. με τη νεοφιλελεύθερη πο-

λιτική της υπονομεύει το κοινωνικό κράτος, υπο-

βαθμίζει τις δημόσιες υπηρεσίες και εμπορευμα-

τοποιεί τα κοινωνικά αγαθά της παιδείας, της υγεί-

ας, της ασφάλισης των εργαζομένων, επιτίθεται στα

δικαιώματα και στις κατακτήσεις του λαού. Η οικο-

νομική της πολιτική μεταφέρει το κόστος της δημο-

σιονομικής εξυγίανσης στην κοινωνία και θέτει στο πε-

ριθώριο τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.Προ-

ωθεί τυφλές ιδιωτικοποιήσεις, που αντιστρατεύ-

ονται το δημόσιο συμφέρον. Οδηγεί την Ελλάδα

στην υποχώρηση της διεθνούς θέσης της. Αδυ-

νατεί να χαράξει νέους δρόμους, να σχεδιάσει και

να πετύχει νέους υψηλούς στόχους.Δυστυχώς για

την Ελλάδα και τους Έλληνες, η κυβέρνηση της Ν.Δ.

δεν έχει πολιτικό όραμα για την πορεία του τόπου και

του λαού μας.Έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση

κατώτερη των περιστάσεων που τη χαρακτηρίζει

η αναλγησία και η ανυποληψία, της οποίας τα με-

τεκλογικά έργα είναι σε πλήρη διάσταση με τις

προεκλογικές υποσχέσεις και δεσμεύσεις. Εφαρ-

μόζει μια κρυφή ατζέντα που επιμελώς απέκρυψε από

τον ελληνικό λαό και κατόρθωσε να υφαρπάξει την

ψήφο ενός κρίσιμου τμήματος των πολιτών, που της

χάρισε τη νίκη στις εθνικές εκλογές της 16ης Σεπτεμ-

βρίου 2007 και την ισχνή πλειοψηφία των 152 εδρών.

Προεκλογικά ο κ.Καραμανλής και ο Υπουργός Εθνι-

κής Οικονομίας (κ.Αλογοσκούφης) δημαγωγώντας δή-

λωναν σε όλους τους τόνους ότι « η οικονομία πάει καλά!

Τα ελλείμματα τιθασεύονται,ο πληθωρισμός υποχωρεί,

η ανεργία μειώνεται και πως δεν θα μπουν νέοι φόροι!!!».

Και μετεκλογικά βιώνουμε μια άνευ προηγουμένου

φορολογική καταιγίδα: επιβολή φόρου κατοχής στα

ακίνητα (Χαράτσι) που αφορά το σύνολο των ιδιο-

κτητών, ενώ την ίδια στιγμή προσφέρει δώρα στους με-

γαλοϊδιοκτήτες, αφού καταργεί το φόρο Μεγάλης Ακί-

νητης περιουσίας,αυξάνει τους άμεσους φόρους κατά

10% και τους έμμεσους κατά 13,8%, ιδιαίτερα στα καύ-

σιμα, στα ποτά,τα τσιγάρα.Επιπλέον επίκειται και νέα

αύξηση στο ΦΠΑ. Το πάγωμα του αφορολόγητου

για μισθωτούς και συνταξιούχους στα 12.000€ και

η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας θα

επιφέρει νέα φορολογικά βάρη ύψους 700 εκα-

τομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση όταν μιλάει για διεύ-

ρυνση της φορολογικής βάσης, εννοεί την κατάργη-

ση της φορολογίας των υψηλών εισοδημάτων και τη

διάχυσή της σε όλους. Κραυγαλέο παράδειγμα τα-

ξικής πολιτικής επιλογής.

Η νεοφιλελεύθερη αντίληψη της δεξιάς κυβέρνη-

σης για λιγότερο κράτος δεν αφορά μόνο τις παρα-

γωγικές δραστηριότητές του, αλλά στοχεύει κυρίως

στην αποδόμηση του κοινωνικού κράτους. Θέλει να

παραδώσει τα δημόσια αγαθά βορά στην κερδο-

σκοπική βουλιμία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Γι’ αυτό

παρά τη φοροεπιδρομή και την αύξηση των εσόδων

οι δαπάνες για την Παιδεία,Υγεία και Κοινωνική Ασφά-

λιση συνεχίζουν για τέταρτο χρόνο τον κατήφορο. Ιδι-

αίτερα στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, ενώ

έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ στις δα-

πάνες στην Ευρώπη, η κυβέρνηση τις μειώνει ακό-

μη περισσότερο. Συνεχίζει την επιχείρηση απα-

ξίωσης της Δημόσιας Εκπαίδευσης και των εκ-

παιδευτικών θεσμών αντισταθμιστικής αγωγής, της
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ενισχυτικής διδασκαλίας, της πρόσθετης διδα-

κτικής στήριξης και του Ολοήμερου Σχολείου.

Παρά τα μεγάλα λόγια, που ακούστηκαν στις προ-

γραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού για «θέ-

σπιση μηχανισμών που θα ενισχύουν το κοινωνικό κρά-

τος», για τη λήψη μέτρων που θα κάνουν τους γονείς

να εμπιστεύονται το δημόσιο σχολείο, οι ελλείψεις

σε διδακτικό προσωπικό, σε εκπαιδευτικούς ει-

δικοτήτων στα Ολοήμερα σχολεία, επιβεβαιώνουν

τον ισχυρισμό μας ότι η κυβέρνηση του κ. Καρα-

μανλή τη μόνη δέσμευση που υλοποιεί είναι η με-

τατροπή του πρωτοποριακού θεσμού του Ολοή-

μερου Σχολείου, που αποτελεί εκπαιδευτική και

κοινωνική αναγκαιότητα της σύγχρονης εποχής,

σε «πάρκιγκ» παιδιών.

Η ίδια πολιτική της υποχρηματοδότησης ακολου-

θείται στον άλλο ευαίσθητο χώρο της υγείας.Το ΕΣΥ

ξηλώνεται, τα Δημόσια Νοσοκομεία απαξιώνονται.

Όσον αφορά το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό

σύστημα, η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει με κρι-

τήρια αγοράς και μάλιστα με όρους που επιβάλ-

λονται από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές

Νομισματικό Ταμείο. Επιχειρεί με βάρβαρο τρό-

πο και με τη μέθοδο της «σαλαμοποίησης» την

ακύρωση του κοινωνικού χαρακτήρα ασφάλισης

και τη μετατροπή της σε ιδιωτική – επαγγελματι-

κή, ώστε να μεταβούμε στη χορήγηση μιας εθνι-

κής κατώτατης σύνταξης και σε συμπληρωματικές

συνταξιοδοτικές παροχές από ιδιωτικά επαγγελ-

ματικά συμβόλαια.

Δυστυχώς και σ’ αυτό το μεγάλο ζήτημα επιβε-

βαιωνόμαστε όλοι εμείς που πιστεύουμε ότι η κυ-

βέρνηση κινδυνολογεί στο Ασφαλιστικό – Συνταξιο-

δοτικό για να το ανοίξει με επαχθέστερους όρους για

τους εργαζόμενους. Επικαλείται τα ελλείμματα που η

ίδια δημιούργησε με τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις

(π.χ. εθελούσια έξοδο από την υπηρεσία του ΟΤΕ) με

την αβεβαιότητα που καλλιεργεί στους εργαζόμενους,

για να επιβάλλει τα αντιασφαλιστικά μέτρα που κυο-

φορεί.

Ο μεταρρυθμιστικός μανδύας που φόρεσε ο κ.

Καραμανλής δεν μπορεί να κρύψει τη σκληρή νε-

οφιλελεύθερη πολιτική που εφαρμόζει, γι’ αυτό οι

εργαζόμενοι αντιδρούν ακόμη και αυτοί που πρό-

σκεινται στη συντηρητική παράταξη. Τρανά πα-

ραδείγματα οι περσινές μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις

των εκπαιδευτικών και των φοιτητών και οι φετινές για

το Ασφαλιστικό και τον αντικοινωνικό και ταξικό προ-

ϋπολογισμό της λιτότητας. Έτσι οι «μεταρρυθμίσεις»

στις οποίες αναφέρεται ο Πρωθυπουργός δεν προ-

χωρούν γιατί οι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν ολοέ-

να και περισσότερο ότι πρόκειται για απορρυθμίσεις,

για ακυρώσεις κατακτήσεων και καταστρατηγήσεις δι-

καιωμάτων που έχουν αποκτηθεί με αγώνες και θυσίες

του κόσμου της εργασίας ολόκληρο τον προηγούμενο

αιώνα.

Επιπλέον τα οικονομικά και άλλα σκάνδαλα απο-

γυμνώνουν την κυβέρνηση και αποκαλύπτουν το

πραγματικό πρόσωπο της νεοσυντηρητικής παράτα-

ξης, που ήρθε στην εξουσία ηθικολογώντας και κρα-

δαίνοντας τη ρομφαία της διαφάνειας και της κά-

θαρσης ενάντια στη διαπλοκή και τη διαφθορά. Αντί

για όλα αυτά οι Έλληνες πολίτες βιώνουν μια ζο-

φερή πραγματικότητα που τους βυθίζει στην

αβεβαιότητα και την απαισιοδοξία.

Το συνδικαλιστικό κίνημα στις νέες
συνθήκες

Σήμερα,σ’ αυτή την κρίσιμη για τις πολιτικές και κοι-

νωνικές εξελίξεις περίοδο,σ’ αυτή τη δύσκολη κατά-

σταση στην οποία έχουν οδηγήσει του λαούς οι νε-

οφιλελεύθερες πολιτικές το ελληνικό αλλά και το πα-

γκόσμιο συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να αντιδράσει,

να αντισταθεί παλεύοντας για την υπεράσπιση και δι-

εύρυνση των δικαιωμάτων των κατακτήσεων των ερ-

γαζομένων, για τη στήριξη του κοινωνικού κράτους που

απειλείται με κατεδάφιση από τις νεοσυντηρητικές δυ-

νάμεις.

Σήμερα χρειάζεται μια νέα στρατηγική, πολιτική

και δράση που θα απαντά αποτελεσματικά στα αι-
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τήματα των εργαζομένων στις νέες ανάγκες που

εμφανίζονται. Για να έχει το σ.κ. ρόλο με σαφή ιδε-

ολογικό και πολιτικό προσανατολισμό πρέπει να

συμβάλλει στην απόκτηση ταξικής συνείδησης των

μελών του, ώστε να λειτουργούν και να αγωνίζο-

νται με όραμα και αξίες.

Για να τα πετύχει όλα αυτά πρέπει να συντονίσει

τις δυνάμεις του, να ενισχύσει την ενότητα και την αλ-

ληλεγγύη στο εσωτερικό του, να ξεπεράσει τις δευ-

τερεύουσες αντιθέσεις και να αναδεικνύει διαρκώς την

κυρίαρχη αντίθεση που είναι οι δυνάμεις της εργασίας

με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που αντιστρατεύο-

νται τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Το σ.κ. οφείλει να αποσαφηνίσει το πολιτικό

πλαίσιο των επιλογών και προτεραιοτήτων, να επα-

νακαθορίσει τις αρχές, τους όρους λειτουργίας και τη

δράση του.

Η ενότητα, η μαζικότητα, η αγωνιστικότητα, η

πολιτικοποιημένη δράση είναι βασικές αρχές του

σ.κ. Τα συνδικάτα για να ενισχύσουν την αξιοπι-

στία τους δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι μέσα

κομματικής δράσης και αντιπαράθεσης των ερ-

γαζομένων στο χώρο της δουλειάς, ούτε αδρανείς

και ουδέτεροι παρατηρητές των προβλημάτων.Δεν

πρέπει να είναι ο μακρύς βραχίονας στήριξης των

κυβερνητικών επιλογών ή ο ιμάντας μεταφοράς

των κομματικών εντολών. Το σ.κ. πρέπει να είναι

το συλλογικό υποκείμενο που σχεδιάζει, παρεμ-

βαίνει, δρα και αγωνίζεται με συνθετικό, πολιτικό,

αυτόνομο τρόπο, αναδεικνύοντας τα προβλήμα-

τα, διεκδικώντας για το σύνολο των μελών που εκ-

προσωπεί, για το σύνολο των τομέων της οικο-

νομικής και κοινωνικής δραστηριότητας θετικές

απαντήσεις στα αιτήματα των εργαζομένων σε το-

πικό, περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό επί-

πεδο.

Οι νέες συνθήκες λειτουργίας και δράσης του πο-

λυεθνικού κεφαλαίου, γιγαντώνουν την ιδεολογία του

οικονομικού νεοφιλελευθερισμού, θεοποιούν την οι-

κονομία της αγοράς, εμπορευματοποιούν αρχές και

αξίες που εδραίωσαν το κοινωνικό κράτος και τα δί-

κτυα κοινωνικής προστασίας και ασφάλειας,στον ευ-

ρωπαϊκό τουλάχιστον χώρο, όπου κυριάρχησε η σο-

σιαλδημοκρατία των προηγμένων βιομηχανικά χωρών,

οδηγούν σε αποδιάρθρωση και απαξίωση της εργα-

σίας ως οικονομικού συντελεστή της παραγωγής, αμ-

φισβητούν κυρίαρχα εργασιακά δικαιώματα, πολυ-

κερματίζουν τη συνοχή και την ενότητα των δυνάμε-

ων των εργαζομένων.

Η σκληρή αυτή πραγματικότητα υποχρεώνει τους

εργαζόμενους σε αναπροσδιορισμό των μεθόδων και

των διεκδικητικών στόχων.Μπροστά στον κίνδυνο κα-

τάρρευσης του κοινωνικού μοντέλου οικονομικής ανά-

πτυξης, που θα συμπαρασύρει δικαιώματα και κατα-

κτήσεις, θα αποδιαρθρώσει τον κοινωνικό ρόλο των

δημόσιων υπηρεσιών και θα οδηγήσει σε εξαθλίωση

μεγάλα στρώματα εργαζομένων,η συνδικαλιστική δρά-

ση δεν έχει την πολυτέλεια να συμπεριφέρεται ως συ-

ντεχνιακή διεκδίκηση. Η συνδικαλιστική δράση

δεν πρέπει να εξαντλεί το ρόλο της μόνο σε εθνι-

κό επίπεδο. Απέναντι στη διεθνή των εργοδοτών και

του απρόσωπου πολυεθνικού κεφαλαίου πρέπει να συ-

γκροτηθεί , να ισχυροποιηθεί και να αντιταχθεί με νέ-

ους όρους δράσης και αντιμετώπισης των νεοφιλε-

λεύθερων επιλογών η διεθνής των εργαζομένων.

Η στρατηγική των δυνάμεων της εργασίας οφεί-

λει να προσλάβει ευρύτερο κινηματικό χαρακτή-

ρα και να αντιταχθεί στην αμφισβήτηση των κοινω-

νικών δομών και θεσμών, που επιχειρούν οι δυνάμεις

της ολιγαρχίας του πλούτου στο πλαίσιο της νέας τά-

ξης πραγμάτων.

Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να διευρύνει τη

δράση του σε υπερεθνικό επίπεδο και σε συνεργα-

σία με τα πανευρωπαϊκά κοινωνικά κινήματα, τις μη κυ-

βερνητικές οργανώσεις, τις δυνάμεις της οικολογίας,

τα κινήματα ειρήνης, να αγωνιστεί για να γίνει πράξη

το όραμα της Ευρώπης των λαών, των κοινωνικών δο-

μών, της Ευρώπης των ιδιαίτερων πολιτισμών, της Ευ-

ρώπης της ευκαιρίας με όρους κοινωνικής συνοχής και

αλληλεγγύης.
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Το σ.κ. οφείλει να αγωνιστεί για την επικράτηση

και την εδραίωση μιας παγκόσμιας δημοκρατικής

κοινωνίας, για την παραγωγή του παγκόσμιου πο-

λιτισμού, για την καταξίωση του ανθρώπου ως αυ-

τόνομου όντος ικανού να αναλωθεί στην υπηρε-

σία της παγκόσμιας ειρήνης, για τα ιδανικά της κοι-

νωνικής δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιο-

σύνης, της δίκαιης κατανομής του πλούτου, για την

προστασία της απασχόλησης, για την καταπολέ-

μηση της ανεργίας, για την εξάλειψη των κραυ-

γαλέων ανισοτήτων, για την προάσπιση των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων για ένα κόσμο καλύτερο

και δικαιότερο.

Ο ρόλος της ΠΑΣΚ Εκπαιδευτικών Α/θμιας
Εκπαίδευσης

Η ΠΑΣΚ εκπαιδευτικών Π.Ε. συνέδεσε τη μα-

κρόχρονη παρουσία και δράση της με την αγωνία

και τον αγώνα του κλάδου των δασκάλων για την

ανύψωση του λαού και της χώρας μας μέσα από

τη διαδικασία της Παιδείας.

Διαμόρφωσε θέσεις που αντέχουν στο χρόνο και

προσδιορίζουν τον προοδευτικό χαρακτήρα του κι-

νήματός μας.Θέσεις και προτάσεις που αναδεικνύουν

το ρόλο της εκπαίδευσης ως συστηματικής προ-

σπάθειας αγωγής και παιδείας, ως κρίσιμου και κα-

θοριστικού παράγοντα για τον προσανατολισμό και

την πορεία της κοινωνίας.

Η ΠΑΣΚ διαχρονικά αγωνίζεται για την αναβάθμιση

τηςΔημόσιας Εκπαίδευσης και των λειτουργών της, για

μια εκπαίδευση στην υπηρεσία του λαού και του τό-

που για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του δη-

μόσιου σχολείου, για ένα σχολείο σύγχρονο, δη-

μοκρατικό και δημιουργικό, ανοιχτό στην κοινω-

νία και τη ζωή, για ένα σχολείο που σέβεται την

προσωπικότητα του μαθητή και την αξιοπρέπεια

των εκπαιδευτικών, για το σχολείο της πραγμα-

τικής μόρφωσης και του πολιτισμού.

Η παράταξή μας αγωνίζεται μαζί με όλες τις προ-

οδευτικές δυνάμεις του κλάδου και της κοινωνίας για

τις πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης , της κοινωνικής

δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, για την προώθηση μιας

σύγχρονης κοινωνικής οργάνωσης χωρίς εκμετάλλευση

και χειραγώγηση,μιας κοινωνικής οργάνωσης που έχει

ως θεμέλιο την πολιτική, κοινωνική,οικονομική και πο-

λιτισμική δημοκρατία.

Υπερασπίζεται και αντιπαλεύει τη λογική του

νεοφιλελεύθερου μονόδρομου, της ανεξέλεγκτης

λειτουργίας της αγοράς που θέλει την κοινωνία

υποχείριό της.

Με βάση το πολιτικό πλαίσιο των επιλογών της

στηρίζει εκείνο το ρυθμιστικό σχέδιο για την εργα-

σία και τον ανταγωνισμό που αξιοποιεί την οικονο-

μία της αγοράς, απορρίπτοντας, όμως, την κοινωνία

της αγοράς.

Παλεύει για μια αναπτυξιακή πορεία που

ισχυροποιεί και εδραιώνει την κοινωνία της ευ-

ημερίας, της ισόρροπης ανάπτυξης, της πλήρους

απασχόλησης, της βελτίωσης της ποιότητας της

ζωής μας, για τον εξανθρωπισμό της εργασίας, για

δίκαιους αναδιανεμητικούς μηχανισμούς, για

κοινωνική προστασία και ασφάλεια. Αγωνίζεται

για την ισχυροποίηση του προοδευτικού σχη-

ματισμού πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων,

που θα αποδομήσει τη στρατηγική της νεο-δεξιάς,

η οποία επιχειρεί να εισχωρήσει στον κεντρώο χώρο

με το ιδεολόγημα του «μεσαίου χώρου», που θα απο-

καλύψει πλήρως τους πραγματικούς πολιτικούς της

στόχους, που είναι η χειραγώγηση της κοινωνίας και

των θεσμών, η επανίδρυση του κομματικού κράτους

της Δεξιάς.

Διαφωνεί πλήρως με την ιδιωτικοποίηση της εκ-

παίδευσης, με τη στρέβλωση του χαρακτήρα της παι-

δείας, που στα πλαίσια της οικονομίας της αγοράς απο-

βαίνει από διαδικασία ποιοτικού μετασχηματισμού συ-

νειδήσεων και μόρφωσης των ανθρώπων σε διαδικασία

κατασκευής πελατών – καταναλωτών ενός συστήμα-

τος που θέλει τις ανθρώπινες αξίες βορά του θεο-

ποιημένου κέρδους. Ο ανεξέλεγκτος ανταγωνισμός

στο επίπεδο της οικονομίας δεν μπορεί να μεταφέ-
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ρεται στο σχολείο – γιατί το σχολείο πρέπει να είναι

χώρος συνεργασίας,αλληλεγγύης και συλλογικότητας.

Η παράταξή μας θεωρεί την παιδεία και τον πο-

λιτισμό, το φυσικό περιβάλλον, την υγεία και την

κοινωνική ασφάλιση δημόσια αγαθά τα οποία

οφείλει να εγγυάται το κράτος.

Για μας το κράτος και όχι η αγορά έχει την ευθύ-

νη για την ποιοτική εκπαίδευση, για την εξασφάλιση

σε όλους ίσων ευκαιριών στη μόρφωση,εφαρμόζοντας

παράλληλα προγράμματα αντισταθμιστικής αγωγής και

άμβλυνσης των ανισοτήτων που παράγονται από το

οικονομικό σύστημα.

Σήμερα το σχολείο μπροστά στον ωκεανό των γνώ-

σεων και των πληροφοριών δεν μπορεί να παραμένει

στον πληροφοριακό του χαρακτήρα. Κύριος στόχος

της εκπαιδευτικής – παιδαγωγικής προσπάθειας είναι

η διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων,

χειραφετημένων και όχι χειραγωγούμενων με δημι-

ουργική σκέψη που θα ανακαλύπτουν, θα αξιολογούν

και θα χρησιμοποιούν τη γνώση.

Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να εφοδιάζει

τους μαθητές – αυριανούς υπεύθυνους και ενερ-

γούς πολίτες – με υψηλού επιπέδου δεξιότητες, να

τους καλλιεργεί θετικές στάσεις και συμπεριφο-

ρές, να τους καθιστά ικανούς να σκέφτονται και

να στέκονται κριτικά απέναντι στα κέντρα οικο-

νομικής και πολιτικής εξουσίας, να αμφισβητούν,

να κατανοούν τον κόσμο και να αγωνίζονται για

να τον κάνουν καλύτερο.

Η ΠΑΣΚ μαζί με όλες τις συνεπείς, προοδευτικές

και αγωνιστικές δυνάμεις του εκπαιδευτικού κινήμα-

τος και γενικότερα του συνδ/κού κινήματος θα αντι-

μετωπίσει σθεναρά τα αντικοινωνικά και αντιεκπαι-

δευτικά μέτρα της νεοδεξιάς διακυβέρνησης, θα συ-

νεχίσει να αγωνίζεται ενάντια στην προσπάθεια επα-

ναφοράς αναχρονιστικών και αυταρχικών θεσμών στον

ευαίσθητο χώρο της παιδείας, ενάντια στην προσπά-

θεια αποδόμησης του σύγχρονου δημοκρατικού

σχολείου, στην επιχείρηση απαξίωσης της δημόσιας

εκπαίδευσης.

Η παράταξή μας με τη φερεγγυότητα της ιστο-

ρικής της διαδρομής, με ενισχυμένη την αξιοπιστία

και τη συλλογική της αυτοπεποίθηση μετά και από

τον περσινό μεγαλειώδη απεργιακό αγώνα των δυο

μηνών, περίπου, στον οποίο έπαιξε πρωταγωνι-

στικό ρόλο τόσο στη λήψη των αποφάσεων από

την ιστορική 75η Γεν. Συνέλευση της ΔΟΕ όσο και

στην οργάνωση του αγώνα και στο συντονισμό

όλων των δυνάμεων του κλάδου, θα συνεχίσει τον

αγώνα για την προάσπιση και αναβάθμιση της Δη-

μόσιας Εκπ/σης. Θα υπερασπίσει την αξιοπρέπεια

του εκπαιδευτικού και το συμφέρον του Δημόσι-

ου Σχολείου. Θα ηγηθεί νέων αγώνων για την αντι-

μετώπιση της νεοφιλελεύθερης επέλασης στην κοι-

νωνία και τους θεσμούς.

Ιδιαίτερα με τον περσινό πολυήμερο απεργιακό μας

αγώνα αναδείξαμε τα προβλήματα που απασχολούν

τη δημόσια εκπαίδευση και τους λειτουργούς της,απο-

καλύψαμε το σκληρό και ανάλγητο πρόσωπο της νε-

οδεξιάς διακυβέρνησης και την κρυφή ατζέντα των

νεοφιλελεύθερων επιλογών της, που είναι η αποδό-

μηση του κοινωνικού κράτους, η απαξίωση των δη-

μόσιων υπηρεσιών, η εμπορευματοποίηση των κοι-

νωνικών αγαθών, της παιδείας, της υγείας και της κοι-

νωνικής ασφάλισης.

Θέσαμε τις βάσεις για τη δημιουργία κινήματος παι-

δείας που λειτούργησε ως φορέας αντίστασης στα

αντιεκπαιδευτικά και αντικοινωνικά μέτρα της κυβέρ-

νησης και προσδοκούμε να λειτουργήσει και ως με-

ταρρυθμιστική δύναμη με όραμα κοινωνίας, γιατί με-

ταρρύθμιση χωρίς όραμα κοινωνίας και ένταξης της παι-

δείας σ’ αυτό δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί η σχέση κοι-

νωνίας και παιδείας είναι διαλεκτική και δυναμική.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. βέβαια, μπορεί να υπέκλε-

ψε τον όρο μεταρρύθμιση από το εννοιολογικό

οπλοστάσιο της Αριστεράς, αλλά οι παρεμβάσεις της

τόσο στην εκπαίδευση όσο και γενικότερα στην οι-

κονομία, στην κοινωνία και τους θεσμούς, δεν συνι-

στούν μεταρρύθμιση αλλά αντιμεταρρύθμιση,που ακυ-

ρώνει κατακτήσεις και κοινωνικά δικαιώματα.
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Για μας, που αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία δικαι-

οσύνης, συνοχής και αλληλεγγύης,η υπόθεση της παι-

δείας, της κατάκτησης της γνώσης δεν μπορεί να απο-

τελεί μόνο προσωπική υπόθεση, αφού η γνώση είναι

πρωτογενές αγαθό και όχι συμπληρωματικό για την ευ-

ημερία των πολιτών και των κοινωνιών.

Το όραμα για μια νέα ευημερία εκτός από το οι-

κονομικό της περιεχόμενο πρέπει να έχει ως

βάση την παιδεία και τον πολιτισμό.

Τώρα είναι η ώρα του πολιτικού μας φορέα, που

στην πολιτική του διαδρομή ταυτίστηκε με το με-

ταρρυθμιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών, να μετα-

τρέψει την κοινωνική δύναμη σε πολιτική, να βγει δυ-

νατά μπροστά και με τον προγραμματικό του λόγο να

πείσει την κοινωνία ότι αξίζει να επενδύσει στην εκ-

παίδευση, την παιδεία και τη γνώση, γιατί η γνώση

αποτελεί το πιο παραγωγικό κεφάλαιο του σύγ-

χρονου πολιτισμού, την πιο αποδοτική επένδυση που

συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη,στην πρόοδο και

την κοινωνική συνοχή.

Η ΠΑΣΚ εκπαιδευτικών Π.Ε. μαζί με όλους τους

εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές, τους εργαζό-

μενους στο Δημόσιο, μαζί με όλους τους πολίτες

που οραματίζονται μια δικαιότερη κοινωνία που

θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση,

στην εργασία, στην επαγγελματική εξέλιξη, που

θα προσφέρει πολλαπλές ατομικές και συλλογι-

κές επιλογές και δυνατότητες, για άλλη μια

φορά θα πρωταγωνιστήσει για την προώθηση συ-

νολικότερης κοινωνικής δυναμικής και αντί-

στασης απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης της

Δεξιάς.

Με τις θέσεις και τις προτάσεις μας και έχοντας συ-

νείδηση του ρόλου μας, της ιστορίας του εκπαιδευ-

τικού και γενικότερα του συνδικαλιστικού – εργατικού

κινήματος, προτάσσοντας τη συλλογική δράση

και διεκδίκηση ανοίγουμε προοπτικές ελπίδας για

ένα καλύτερο αύριο.

Αγωνιζόμαστε με αισιοδοξία και αυτοπεποί-

θηση. Λέμε όχι στη μοιρολατρία και τον εφησυ-

χασμό. Για μας κανένας αγώνας δεν είναι μάται-

ος, επειδή σήμερα δεν έχει φέρει χειροπιαστά απο-

τελέσματα, αντίθετα αποτελεί επένδυση για το μέλ-

λον. Τα αποτελέσματά του θα φανούν αύριο. Αργά

ή γρήγορα αυτή η ζοφερή πραγματικότητα θα ανα-

τραπεί. Στην ανατροπή της αρνητικής συγκυρίας ως

παραταξιακό σύνολο φιλοδοξούμε να έχουμε σημα-

ντική συμβολή, να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή του

αγώνα, που θα ανοίξει νέους δρόμους για τις προο-

δευτικές δυνάμεις του τόπου.

Η ΠΑΣΚ ως δυναμική συνιστώσα του συνδικαλι-

στικού κινήματος παρεμβαίνει με όρους κινηματικής

δράσης, ενισχύει τις διεκδικήσεις των εργαζομένων,

προωθεί αλλαγές, τομές και ανατροπές που στοχεύ-

ουν στην προοδευτική προοπτική της κοινωνίας, που

προάγουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματά μας,που

εξασφαλίζουν όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης και

βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας.

Ως συνδικαλιστική δύναμη, ιδεολογικής και πο-

λιτικής διεξόδου από τα σύγχρονα αδιέξοδα κα-

λούμε όλους τους εργαζόμενους σε μια πρωτο-

ποριακή – ριζοσπαστική συστράτευση, για να

συνδιαμορφώσουμε ένα νέο Συνδικαλιστικό και

Κοινωνικό Κίνημα με έμπνευση αγωνιστική,

οραματική, με προοδευτική ταυτότητα για να συ-

νεχίσουμε τον αγώνα με όλους μαζί, για όλους

τους εργαζόμενους, για όλους τους μη προνο-

μιούχους πολίτες, με όραμα μια κοινωνία αλλη-

λεγγύης, αξιοπρέπειας, ελευθερίας, ισότητας, δι-

καιοσύνης.
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1. Εργασιακές Σχέσεις των
Εκπαιδευτικών
Στο θέμα αυτό δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτε

διαφορετικό από όσα αναφέρει η απόφαση του 1ου Συ-

νεδρίου της παράταξης.Για το θέμα της εγγραφής των

ωρομισθίων στους τοπικούς Συλλόγους η θέση μας

ήταν να εγγράφονται ως μέλη όσοι ωρομίσθιοι έχουν

προοπτική μόνιμου διορισμού στην Πρωτοβάθμια

Εκπαίδευση (Δηλ. οι ειδικότητες που προβλέπει ο

Ν.1566/85: Αγγλικής Γλώσσας, Φ. Αγωγής, Καλλιτε-

χνικών Μαθημάτων).Το θέμα ταλανίζει τους τοπικούς

Συλλόγους και τη ΔΟΕ και θα πρέπει η παράταξη να

έχει ενιαία στάση σε όλη την Ελλάδα. Προτείνουμε:

Να γίνει καταστατικό συνέδριο τηςΔ.Ο.Ε. γι’ αυτό το

θέμα (77η Γ.Σ. του κλάδου) και να δοθεί η δυνατότη-

τα εγγραφής των ωρομισθίων στους τοπικούς Συλ-

λόγους με πλήρη δικαιώματα.

2. Μισθολογικά – Ασφαλιστικά –
Συνταξιοδοτικά

α. Μισθολογικά
Ο πολυήμερος απεργιακός αγώνας του Φθινοπώ-

ρου του 2006 είχε ως αιχμή το αίτημα:«Να ζούμε με

αξιοπρέπεια από το μισθό μας και μόνο», προσ-

διορίζοντας την οικονομική διεκδίκηση στα 1400€ κα-

θαρά στο νεοδιόριστο.

Παράλληλα,στην 75η Γ.Σ. του κλάδου ψηφίσαμε, την

καθιέρωση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε κλάδος θα διαπραγματεύ-

εται με την εκάστοτε κυβέρνηση τα οικονομικά του

ζητήματα.

Η θέση της παράταξής μας και του κλάδου ήταν

και είναι η καθιέρωση ενός ενιαίου μισθολογίου

Δ.Υ. με βάση τις προτάσεις της ΑΔΕΔΥ. Ένα μι-

σθολόγιο που θα θέτει τέρμα στις μισθολογικές ανι-

σότητες και θα καταργεί το αίσχος των ειδικών λο-

γαριασμών που ισχύει για πολλούς κλάδους στο

δημόσιο. Επειδή,όμως, η εφαρμογή ενός τέτοιου μι-

σθολογίου φαντάζει μακρινή,μέχρι την καθιέρωσή του

προτείνουμε για τα οικονομικά:

• Κυρίαρχος στόχος μας είναι η σύγκλιση των μισθών

μας με τους μισθούς των Ευρωπαίων συναδέλφων

μας,σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που δεν μπο-

ρεί να υπερβαίνει την πενταετία

• Διεκδικούμε: 1400€ καθαρά στο νεοδιόριστο και σχέ-

ση αποδοχών νεοδιοριζόμενου – αφυπηρετούντος

1:2 (1400€ – 2800€).

• Κατάργηση όλων των επιδομάτων και ενσωμάτωσή

τους στο βασικό μισθό

• Διπλασιασμό των οικογενειακών επιδομάτων

• Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη

• Σύνδεση των αποδοχών μας με την αύξηση του ΑΕΠ

• Διπλασιασμό της υπερωριακής αποζημίωσης για δι-

δακτικό έργο που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί πέ-

ραν του ωραρίου τους.

• Άμεσο διπλασιασμό της ωριαίας αποζημίωσης των

ωρομισθίων.

Όλα τα παραπάνω τα διεκδικούμε μέσα από μια γνή-

σια συλλογική σύμβαση εργασίας που θα υπογρά-

ψει ο κλάδος μας με την κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει

πως, μέχρι την καθιέρωση ενιαίου μισθολογίου Δ.Υ., η

διεκδίκηση θα είναι κλαδική.Εξάλλου, πολλοί κλάδου

Δ.Υ. έχουν, ήδη, καθιερώσει κλαδικές συμβάσεις

μέσω ειδικών λογαριασμών, με αποτέλεσμα να μην

υπάρχει κοινή βούληση προώθησης του αιτήματος

του ενιαίου μισθολογίου, εδώ και πολλά χρόνια.

β. Ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά
Η κυβέρνηση έχει,ήδη,ανοίξει το ζήτημα του ασφα-

λιστικού και προχωρά, παρά τις προεκλογικές δε-

σμεύσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, σε αύξηση

των ορίων ηλικίας, σε αύξηση των εισφορών και

σε μείωση των συντάξιμων αποδοχών.
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Η κατεδάφιση του ασφαλιστικού συστήματος στη

χώρα μας ξεκίνησε με τους Νόμους Σιούφα, οι οποίοι

τριχοτόμησαν τους εργαζόμενους (πριν το ’83, ’83-’93,

και μετά το ’93),καθιέρωσαν για πρώτη φορά εισφορά

στουςΔ.Υ.για σύνταξη 6,67% των αποδοχών,αύξησαν

τα όρια ηλικίας, υπολόγιζαν τη σύνταξη για τους διορι-

σμένους μετά το 93 σε πεντηκοστά και καθιέρωσαν συμ-

μετοχή 25% των εργαζομένων,για την αγορά φαρμάκων.

Είναι αλήθεια ότι το ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση των συ-

γκεκριμένων Νόμων Σιούφα στη Βουλή το 1993 είχε απο-

χωρήσει και είχε δηλώσει πως θα τους καταργήσει όταν

γίνει κυβέρνηση, κάτι που δεν έκανε.

Οι απαράδεκτες προτάσεις Γιαννίτση το 2001, για

το ασφαλιστικό,οδήγησαν σε σφοδρή σύγκρουση την

τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τους εργαζόμενους.

Γι’ αυτό η κυβέρνηση αναγκάστηκε να τις αποσύρει.

Ο Νόμος Ρέππα (Ν.3029/02) που ακολούθησε δεν

κατάργησε τους Νόμους Σιούφα, έχει, όμως, θετικές

και αρνητικές διατάξεις για τους εργαζόμενους:

Θετικές:

• Η επαναφορά υπολογισμού της σύνταξης σε τρια-

κοστά πέμπτα και όχι σε πεντηκοστά, όπως προέ-

βλεπαν οι Νόμοι Σιούφα.

• Η μείωση των ορίων ηλικίας για όλους τους εργα-

ζόμενους.

• Η καθιέρωση κρατικού πόρου 1% του ΑΕΠ κάθε χρό-

νο για τα Ταμεία.

• Η δυνατότητα σύνταξης των εκπαιδευτικών στα 30

χρόνια υπηρεσίας και όριο ηλικίας τα 55 για τους πριν

το ’83 και στα 30 χρόνια και 60 για τους μετά το ’93.

Αρνητικές:

• Η σταδιακή μείωση των συντάξεων κατά 1% (ανά

έτος) από 1-1-2008 (από 80%των αποδοχών δια-

μορφώνονται στο 70% μέσα σε μια δεκαετία). Βέ-

βαια ο Νόμος Σιούφα προέβλεπε για τους μετά

το 93 διορισμένους σταδιακή μείωση και δια-

μόρφωση του τελικού ποσοστού στο 60%.

• Ο υπολογισμός της σύνταξης με βάση το Μ.Ο των

αποδοχών της τελευταίας πενταετίας και όχι του τε-

λευταίου μισθού.

• Η δημιουργία των ταμείων επαγγελματικής ασφάλι-

σης που χρηματοδοτούνται από τους ειδικούς λο-

γαριασμούς.

Επειδή ο Νόμος Ρέππα περιλαμβάνει και θετικές

διατάξεις γι’ αυτό και η παράταξή μας δε συμφωνεί

με το αίτημα για κατάργησή στο σύνολό του που για

λόγους σκοπιμοτήτων θέτουν οι παρατάξεις που προ-

σπαθούν να εξισώσουν τις ευθύνες Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ

στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά προτείνει την κα-

τάργηση των αρνητικών διατάξεων του Νόμου

Ρέππα, για το ασφαλιστικό.

Με βάση τα παραπάνω αλλά και τις διαχρονικές θέ-

σεις του κλάδου για το ασφαλιστικό, προτείνουμε:

• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόμων και δια-

τάξεων. Καμιά αύξηση εισφορών και ορίων ηλικίας.

• Καμιά μείωση των συντάξεων.

• Πλήρη σύνταξη των εκπαιδευτικών στα 30 χρόνια

υπηρεσίας με 30/30.

• Αυτοδιαχείριση των Ταμείων.Η πλειοψηφία των δι-

οικήσεων να ανήκει στους εργαζομένους.

• Επιστροφή όλων των κλεμμένων στα Ασφαλιστικά

Ταμεία.

• Κατάργηση της διάταξης του Ν.3029/02 για μείωση

του ποσοστού της σύνταξης από 80% σε 70%.

• Κατάργηση της διάταξης του Ν.3147/03 που δεν επι-

τρέπει στους εκπαιδευτικούς να ασκήσουν το συ-

νταξιοδοτικό τους δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της

σχολικής χρονιάς.

• Ο εκπαιδευτικός να έχει δικαίωμα να εισπράξει τμή-

μα του εφάπαξ με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου

χρόνου υπηρεσίας, όπως ισχύει στον ευρύτερο

δημόσιο τομέα.

• Να θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης σε

περίπτωση θανάτου ή ολικής αναπηρίας, ανεξάρτη-

τα από τα χρόνια της υπηρεσίας, με κατώτερο όριο

σύνταξης στο ύψος του 80% των αποδοχών του νε-

οδιόριστου εκπαιδευτικού.

• Να αυξηθεί το ποσό των δανείων, να μειωθούν επι-

τόκια και να απλουστευτούν οι διαδικασίες που απαι-

τούνται για τη χορήγησή τους από το Ασφαλιστικά

Ταμεία.
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• Πλήρη ιατροφαρμακευτική και υγειονομική περί-

θαλψη. Κατάργηση της εισφοράς για τα φάρμακα.

Δωρεάν περίθαλψη για οδοντιατρικά και φυσιοθε-

ραπεία.Δωρεάν χορήγηση γυαλιών οράσεως και φα-

κών επαφής.

• Να καταργηθεί η εξαγορά της στρατιωτικής θητεί-

ας για όσους δε συμπλήρωσαν 25 έτη υπηρεσίας μέ-

χρι 31-12-1997.

• Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα τέκνα (αγό-

ρια, κορίτσια) για όσο χρόνο παραμένουν άνεργα,ανύ-

παντρα ή σπουδάζουν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

• Επέκταση και στο Δημόσιο καλύψεων που ισχύουν

στο ΙΚΑ.

3. Προσχολική Αγωγή
Πέρα από την απόφαση του 1ου Συνεδρίου, προ-

τείνουμε τα εξής:

• Άμεση κατάργηση της διάταξης του Ν.3577/07, που

δίνει τη δυνατότητα ίδρυσης τμημάτων Νηπιαγωγείων

στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, στα ιδιωτικά

Σχολεία και στους παιδικούς σταθμούς τωνΔήμων.

• Άμεση ανάκληση της εγκυκλίου της 20ης Ιουλίου 2007

η οποία καταστρατηγεί τα εργασιακά δικαιώματα των

Νηπιαγωγών, αυξάνοντας αυθαίρετα το ωράριο ερ-

γασίας τους.

• Θεσμοθέτηση διδακτικού ωραρίου Νηπιαγωγών

με βάση τα χρόνια υπηρεσίας.

4. Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης
Το θέμα της αξιοκρατικής επιλογής των στελεχών

της εκπαίδευσης έχει απασχολήσει πολλές φορές την

παράταξη και τον κλάδο.

Η παράταξή μας είχε πάντα ως θέση της πως τα στε-

λέχη εκπαίδευσης πρέπει να επιλέγονται με αντικει-

μενικά, μετρήσιμα και αξιοκρατικά κριτήρια. Είναι

ξεκάθαρο για μας ότι οι θέσεις είναι διοικητικές και όχι

πολιτικές (πλην, του περ.Δ/ντή εκπαίδευσης). Οι τε-

λευταίες επιλογές στελεχών εκπαίδευσης που έγιναν

κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από

το ΠΑΣΟΚ (2002) ήταν, κατά κοινή ομολογία, οι κα-

λύτερες που έγιναν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ., τόσο με τις επιλογές του

2004 όσο και μ’ αυτές του 2007, επιβεβαιώνει την πε-

ποίθησή μας ότι αντιμετωπίζει το κράτος ως κομμα-

τικό της λάφυρο και την εκπαίδευση ως φέουδό της.

Αφού ψήφισε έναν απαράδεκτο Νόμο (Ν.3467/05),με

τον οποίο φωτογράφισε τα «προσόντα» των δικών της

παιδιών,που είχε διορίσει το 2004, χρησιμοποίησε τη

συνέντευξη για να καταπατήσει κάθε έννοια αξιο-

κρατίας στην εκπαίδευση, αναβιώνοντας μνήμες της

περιόδου 90-93.

Εκατοντάδες είναι οι καταγγελίες που έφθασαν στη

ΔΟΕ,τόσο από Συλλόγους όσο και από συναδέλφους

οι οποίοι καρατομήθηκαν, στη διαδικασία της συνέ-

ντευξης. Το Πανελλαδικό Συμβούλιο της παράταξης κρί-

νει ότι στη σημερινή συγκυρία πρέπει να θεσμοθετηθεί

ένα σύστημα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης που θα

είναι,καταρχήν,αντικειμενικό και μετρήσιμο.Πρέπει να

γίνουμε αξιόπιστοι στους συναδέλφους της βάσης,

πως όλοι, ανάλογα με τα προσόντα τους έχουν τη

δυνατότητα επιλογής και κατάληψης συγκεκριμέ-

νης θέσης στελέχους και όχι ανάλογα με τις κομ-

ματικές ή συνδικαλιστικές προτιμήσεις τους.

Το Πανελλαδικό Συμβούλιο της παράταξης αφού

έλαβε υπόψη του όλη την εμπειρία των τελευταίων χρό-

νων προτείνει γι’ αυτό το θέμα:

1) Η επιλογή στελεχών Εκπαίδευσης (Δ/ντών

Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Γραφείων, Σχολικών

Συμβούλων) γίνεται από Συμβούλιο Επιλογής με ένα

μικτό σύστημα κριτηρίων ως εξής:

• 50% με βάση τα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτή-

ρια του κάθε υποψηφίου (επιστημονικά προσόντα,

χρόνια υπηρεσίας κλπ.).

• 40% με βάση αξιολογική διαδικασία σύμφωνα με

τις θέσεις του κλάδου.

• 10% με βάση τη συνέντευξη ενώπιον του συμβουλί-

ου επιλογής.Η συνέντευξη διεξάγεται με ερωτήσεις

συγκεκριμένες μέσα από τράπεζα ερωτήσεων και τη-

ρούνται πρακτικά.

Η διαδικασία της συνέντευξης προηγείται

της αξιολογικής διαδικασίας.
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2) Άμεση κατάργηση του Ν.3467/05 και των απο-

τελεσμάτων του. Θεσμοθέτηση ενός νέου αξιοκρα-

τικού συστήματος επιλογής, με βάση την παραπάνω

πρότασή μας.

3) Η Επιλογή των προϊσταμένων Γραφείων γίνεται

από τα ΑΠΥΣΠΕ της χώρας (πρόβλεψη που υπήρχε

στο Ν.2986/02).

4) Η θητεία των στελεχών είναι τετραετής. Όποι-

ος επιλέγεται στο ενδιάμεσο κατέχει τη θέση για το

υπόλοιπο της θητείας. Οι πίνακες ισχύουν για μια τε-

τραετία.

5. Αποκέντρωση και Εκπαίδευση
Και στο θέμα αυτό υπάρχουν αποφάσεις του 1ου Συ-

νεδρίου της παράταξης.

Επειδή,όμως από τη φετινή χρονιά τόσο η ΕΣΑΚ/Σ

όσο και οι ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ (όψιμα) προσπαθούν να δη-

μιουργήσουν σύγχυση σ’ αυτό το θέμα,επισημαίνουμε

τα εξής:

• Η παράταξή μας είναι υπέρ της αποκέντρωσης αρ-

μοδιοτήτων προς την περιφέρεια και κυρίως προς

τη σχολική μονάδα και την εκπαιδευτική κοινότητα

(π.χ. αποκεντρωμένο Π.Ι. και στις 13 περιφ. της χώ-

ρας, επιλογή προϊσταμένων Γραφείων από τα

ΑΠΥΣΠΕ, κλπ).

• Η αποκέντρωση, σε καμιά περίπτωση, δεν θα θίγει

τον ενιαίο Δημόσιο και Δωρεάν χαρακτήρα της

εκπαίδευσης.

• Σε καμιά περίπτωση η αποκέντρωση δεν μπορεί να

σημαίνει την υπαγωγή των σχολείων στους Οργα-

νισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνουμε, επίσης, πως σε καμιά του θέση

ο πολιτικός μας φορέας δεν προτείνει την υπαγω-

γή των σχολείων στους Δήμους και στις Νομαρχίες.

Οι Ν.2218 και 2240/94 που αναφέρονται στην απο-

κέντρωση εξαιρούν το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Μάλιστα η προσπάθεια παρέμβασης στην εκπαίδευση

που έκανε ο τότε Νομάρχης Βοιωτίας ακυρώθηκε με

την υπ.αριθμ.2592/99 απόφαση του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας στο οποίο προσέφυγε η Ομοσπονδία μας.

6. Ολοήμερο Σχολείο
Ο κλάδος μας πραγματοποίησε, για το ολοήμερο

δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο, δυο επιστημονι-

κά συνέδρια με διαφορά 10 χρόνων.Στο δεύτερο συ-

νέδριο, που έγινε το 2005 στο Ηράκλειο της Κρήτης

έγινε μια αποτίμηση της δεκαετούς εμπειρίας εφαρ-

μογής του θεσμού στη χώρα μας.Πρόσφατα,μάλιστα,

διεξήγαγε για το ολοήμερο σχολείο Πανελλήνια

έρευνα με ερωτηματολόγια (ΙΠΕΜ/ΔΟΕ – ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-

ΑΔΕΔΥ) τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινω-

θούν μέσα στο Φλεβάρη.

Με βάση τα πορίσματα του συνεδρίου, προ-

τείνουμε:

α. Γενίκευση του θεσμού

β.Διορισμό μόνιμων εκπ/κών στις θέσεις που δη-

μιουργούνται

γ. Μέχρι την πλήρη γενίκευση του θεσμού, λει-

τουργία των ολοήμερων τμημάτων με πρόγραμμα που

θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα

των μαθητών, με τη διασφάλιση της κατάλληλης υπο-

δομής, με μειωμένο αριθμό μαθητών ανά τμήμα (1:20

σταΔημοτικά, 1:15 στα Νηπιαγωγεία) και με μόνιμο εκ-

παιδευτικό προσωπικό

δ. Πλήρη κάλυψη των δαπανών των ολοήμερων

σχολείων από τον κρατικό προϋπολογισμό.Άμεσο δι-

πλασιασμό των επιχορηγήσεων προς τα σχολεία

που έχουν ολοήμερα τμήματα

ε.Τα νέα διδακτήρια που χτίζονται πρέπει να αντα-

ποκρίνονται στις ανάγκες των ολοήμερων σχολείων,

να έχουν χώρους για σίτιση, ξεκούραση, άθληση, αι-

σθητική αγωγή, ξένη γλώσσα, βιβλιοθήκη κλπ.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του εκπ/κού έργου

η παράταξή μας ασχολήθηκε διεξοδικά στο 1ο Συνέδριό της

και κατέληξε σε συγκεκριμένες αποφάσεις στις οποίες

επιμένουμε. Διατυπώνουμε για μια ακόμη φορά τη θέση ότι

είμαστε εναντίον κάθε μορφής αξιολόγησης που έχει ως

στόχο τη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών.

Η προσπάθεια εφαρμογής της αξιολόγησης από τα ήδη

υπηρετούντα στελέχη της εκπαίδευσης θα βρει απέναντι την

παράταξή μας και ολόκληρο τον κλάδο.
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στ.Πρόσληψη του απαραίτητου βοηθητικού προ-

σωπικού

ζ.Όλα τα γνωστικά αντικείμενα του ολοήμερου σχο-

λείου διδάσκονται από ειδικότητες εκπαιδευτικών που

προβλέπει ο Ν.1566/85.

7. Δαπάνες για την Παιδεία
Η άμεση αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο

5%, τουλάχιστον, του ΑΕΠ αποτελεί απαραίτητη προ-

ϋπόθεση για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευ-

σης. Επιβάλλεται, επίσης,να γίνει ορθολογική κατανομή

των πόρων του 2ου και 3ου ΕΠΕΑΕΚ. Κυρίως να δια-

τεθούν σε προγράμματα σχολικής στέγης και εκπαι-

δευτικών μέσων, καθώς και σε προγράμματα επιμόρ-

φωσης των εκπαιδευτικών της Π.Ε.

8. Επιμόρφωση - Μετεκπαίδευση
α. Επιμόρφωση

Η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,με

πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό,απουσιάζει

παντελώς από την εκπαίδευση. Η επιμόρφωση γίνε-

ται αποσπασματικά με χρήματα από την Ε.Ε. και αφο-

ρά ελάχιστους εκπαιδευτικούς.

Ο ΟΕΠΕΚ (Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευ-

τικών) που ιδρύθηκε με τη σύμφωνη γνώμη των εκ-

παιδευτικών ομοσπονδιών, δεν επιτελεί το ρόλο του

γιατί η κυβέρνηση τον υποβαθμίζει συνεχώς,αφού δεν

έχει εκδώσει ούτε καν τα ΠροεδρικάΔιατάγματα για

τη λειτουργία του.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι για μας κα-

θοριστικής σημασίας ζήτημα. Η επιμόρφωση αφο-

ρά, κυρίως, στην αλλαγή της καθημερινότητας του

σχολείου καθώς και στη φυσιογνωμία και το ρόλο

που αυτό θα διαδραματίσει στην κοινωνία του μέλ-

λοντος. Πρέπει να είναι συνεχής, εξακτινωμένη,

κοντά στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών.

Διεκδικούμε:
• Εισαγωγική επιμόρφωση, που θα απευθύνεται

στους εκπαιδευτικούς,που για πρώτη φορά πρόκειται

να αναλάβουν υπεύθυνα μια τάξη.

• Περιοδική επιμόρφωση, που θα στοχεύει στη διαρ-

κή βελτίωση της διδακτικής ικανότητας των εκπαι-

δευτικών και θα εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της

επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους (τρίμηνης, εξά-

μηνης, ετήσιας διάρκειας με απαλλαγή από τα δι-

δακτικά καθήκοντα).

• Ενδοσχολική επιμόρφωση.

β. Μετεκπαίδευση
Υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης της μετεκπαίδευσης

των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συ-

γκεκριμένα προτείνουμε:

• Να ιδρυθούν Διδασκαλεία μετ/σης και στα υπόλοι-

πα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας (όπως προ-

βλέπει ο Ν.2327/95), όπου θα μετεκπαιδεύονται και

οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων.

• Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. να ενθαρρύνει, στηρίζοντας με κάθε

τρόπο, (οικονομική ενίσχυση,Διδακτικό Προσωπι-

κό με μόνιμα μέληΔΕΠ,υλικοτεχνική υποδομή κ.α.)

τα Π.Τ. προς την κατεύθυνση αυτή.

• Η μετ/ση να διατηρήσει και να διευρύνει το μαζικό

της χαρακτήρα με αύξηση του αριθμού των εισα-

γομένων στα διδασκαλεία αλλά και με ουσιαστική

συμμετοχή των μετεκπαιδευόμενων στην κατάρτι-

ση των προγραμμάτων.

• Η μετ/ση να παραμείνει μία και ενιαία, τόσο για τους

πτυχιούχους Π.Α.,όσο και για τους πτυχιούχους Π.Τ.

και να αποτελεί ενδοϋπηρεσιακή υπόθεση δηλα-

δή να είναι δικαίωμα των εν ενεργεία Εκπ/κών.

• Να δίνεται η δυνατότητα στα πλαίσια των μαθημά-

των που διδάσκονται οι μετ/νοι, για έρευνες, εργα-

σίες και δραστηριότητες, με στόχο την παρέμβαση

στην Εκπ/κή πράξη και την εφαρμογή καινοτόμων

ιδεών στο χώρο της Εκπ/σης.

• Απαιτείται αναβάθμιση της μετ/σης, τόσο ως προς

το επίπεδο των σπουδών με τη δημιουργία κατευ-

θύνσεων (οργάνωση καιΔιοίκηση της Εκπ/σης – Ει-

δική Αγωγή – Νέες τεχνολογίες στην Εκπ/κη δια-

δικασία – Παιδαγωγική – Ψυχολογία) όσο και ως

προς τον χορηγούμενο τίτλο (μεταπτυχιακός).

• Η διαδικασία επιλογής των Εκπ/κών για τη μετ/ση να
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πραγματοποιείται με αδιάβλητο διαγωνισμό, με ευ-

θύνη του ΥΠ.Ε.Π.Θ.σε συνεργασία με τα Π.Τ. τους

τοπικούς Συλλόγους και τη Δ.Ο.Ε.

9. Ειδική Αγωγή
Οι θέσεις μας για την Ε.Α. θα πρέπει να εξετάζο-

νται με ακρίβεια και αξιοποίηση των μέχρι τώρα δε-

δομένων:

Στο χώρο της Ε.Α.υπήρξαν θετικά βήματα ν.2817/00

και αρνητικά με ψήφιση διατάξεων όπως π.χ. στο ν.

3194/03.

Η πραγματικότητα στις ΣΜΕΑ δεν γίνεται αντιλη-

πτή από τους νομοθετούντες γιατί έχουν απομακρυνθεί

από τη ζώσα πραγματικότητα και θέλουν να «βοη-

θήσουν» διαφόρους κλάδους εργαζομένων στην ΕΑ

νομίζοντας έτσι ότι βοηθούν το υποκείμενο της ΕΑ:

τα παιδιά.

Η πραγματικότητα στο χώρο της ΕΑ αποτυπώνει

ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει βήματα για την ανύψωση

της παρεχόμενης ειδικής αγωγής και μάλιστα με την

πραγματοποίηση σεμιναρίων 400 και 600 ωρών για την

εξειδίκευση των εργαζομένων στην ειδική αγωγή.Η θε-

σμοθέτηση των ΚΔΑΥ και των ΕΕΕΕΚ (ν. 2817/00) εί-

ναι πρωτοποριακή ενέργεια που ανακουφίζει γονείς και

παιδιά με αναπηρία ενώ η απουσία μετά το 22ο έτος

ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής,μηδενίζει την

όποια προσπάθεια και μελαγχολεί εκ νέου τους γονείς.

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί

από την πρώτη της θητεία ότι θα φέρει προς ψήφι-

ση νέο Νόμο για την Ειδική Αγωγή,το νομοσχέδιο που

έχει συνταχθεί επί Υφυπουργίας κ. Καλού παραπέμ-

φθηκε στις καλένδες.

Στο νόμο 3194/03 θεσμοθετείται η απαξίωση του

πτυχίου του μετεκπαιδευόμενου ή κατόχου μετα-

πτυχιακού τίτλου στην Ειδική Αγωγή εκπαιδευτικού,

καθώς και εκείνου που έχει προϋπηρεσία σ’ αυτήν,

προς όφελος πτυχιούχων άσχετων τμημάτων – π.χ.Πα-

νεπιστημίου Μακεδονίας Τμήματος Κοινωνικής και

Εκπαιδευτικής Πολιτικής – στους οποίους δίνεται η δυ-

νατότητα από τον ίδιο νόμο να εργαστούν και ως Νο-

σηλευτές, ή και κατόχων μεταπτυχιακών στην Ειδική

Αγωγή, των οποίων το κύριο πτυχίο τους είναι άσχε-

το με το λειτούργημα του εκπ/κού.

Προτείνουμε, για το άρθρο 2 παρ. 7 εδ. (δ) του

Ν.3194/03, να τροποποιηθεί ως εξής:

αα) Τίτλο διετούς Πανεπιστημιακής μετεκπαίδευ-

σης στην Ειδική Αγωγή ή Πτυχίο Ειδικής Αγωγής Πα-

νεπιστημίου της ημεδαπής (ή αναγνωρισμένο και ισό-

τιμο τίτλο της Αλλοδαπής) ή τίτλο Μεταπτυχιακών

Σπουδών στην Ειδική Αγωγή .

ββ) Πτυχίο πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ανα-

γνωρισμένο και ισότιμο τίτλο πανεπιστημίου της αλ-

λοδαπής, και μεταπτυχιακές σπουδές με εξειδίκευση

σε μια κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

γγ) Πτυχίο πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ανα-

γνωρισμένο και ισότιμο τίτλο πανεπιστημίου της αλ-

λοδαπής και σεμινάριο εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης

στην Ειδική Αγωγή τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας,που

πραγματοποιήθηκαν από πανεπιστήμιο της ημεδαπής

και πενταετή θητεία σε Σ.Μ.Ε.Α

Επίσης προτείνουμε:

• Την επαναφορά στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Π.Ε. όλων

των αρμοδιοτήτων θεμάτων υπηρεσιακής κατά-

στασης. Κατάργηση των Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

• Κατάργηση του εδ. (στ) της παρ.7 του άρθρου 2 που

αφορά διορισμό ή τοποθέτηση σε κενές θέσεις

Κ.Δ.Α.Υ. μόνο επιτυχόντων του Α.Σ.Ε.Π.

Τροποποίηση του εδ. (ζ) της παρ. 7 του άρθρου 2

που αφορά τον ορισμό προϊσταμένου Κ.Δ.Α.Υ.έτσι ώστε

Προϊστάμενος να ορίζεται μόνο εκπαιδευτικός….».

Διεκδικούμε:
• Την αναβάθμιση των τμημάτων ένταξης και των

θεσμών για τη στήριξη των παιδιών στο σπίτι

• Την οριοθέτηση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής

Αγωγής με ξεκάθαρα ηλικιακά όρια

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΟΛΩΝ

ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
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• Άμεση πρόβλεψη για Αναλυτικά Προγράμματα

στην Ειδική Αγωγή.

• Ξεκάθαρους όρους μετάθεσης εκπαιδευτικού

προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού

• Ξεκάθαρους όρους απόσπασης στις ΣΜΕΑ (να

αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση αυτή τα εξειδι-

κευμένα σεμινάρια ΕΠΕΑΕΚ που υλοποίησε το

ΥΠ.Ε.Π.Θ. )

• Νέες θέσεις όλων των ειδικοτήτων εκπαιδευτικού,

ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού

• Στήριξη της λειτουργίας των ΚΔΑΥ με χορήγη-

ση ουσιαστικών ¨εργαλείων¨ διάγνωσης και υπο-

στήριξης

• Διορισμό στην ειδική εκπαίδευση των αποφοίτων του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – τμήμα Ειδικής αγωγής

• Άμεσο καθορισμό καθηκοντολογίου και ωραρί-

ου του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

• Ουσιαστική στήριξη της λειτουργίας των ΕΕΕΕΚ

με οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού.

Πρόβλεψη για επέκταση φοίτησης των ατόμων με

αναπηρία σε εξειδικευμένες σχολικές μονάδες και

μετά το 22ο έτος της ηλικίας τους.

• Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 – ειδικής Αγωγής , να κατα-

λαμβάνουν οργανική θέση στα ΕΕΕΕΚ κατ΄ αναλο-

γία με τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης,στα πλαίσια της ενιαίας αντιμετώπισης

των εκπαιδευτικών.

• Κατάργηση της ωρομισθίας και από τις Μονάδες

Ειδικής Αγωγής.

• Την επαναφορά προκήρυξης για άμεση στελέ-

χωση των ΣΜΕΑ με ειδικό εκπαιδευτικού και ει-

δικό βοηθητικό προσωπικό.

• Διαβαθμισμένους τίτλους σπουδών

• Σύνδεση των μονάδων ειδικής αγωγής με την

αγορά εργασίας.

10. Διορισμοί – Μεταθέσεις –
Αποσπάσεις

α. Διορισμοί
Με τους αγώνες του κλάδου μας και κυρίως με την

ανάπτυξη του ολοήμερου σχολείου πετύχαμε το διο-

ρισμό όλων των δασκάλων που αποφοιτούν σήμερα

από τα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας. Για να μην

υπάρξει αντίστοιχο πρόβλημα αδιοριστίας δασκάλων

στο μέλλον προτείνουμε τον εξορθολογισμό του αριθ-

μού των εισακτέων στα Π.Τ. της χώρας, σε συνδυα-

σμό με τις ανάγκες που έχει η εκπαίδευση.Ουσιαστικά

για τους δασκάλους ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ δεν έχει,

πλέον, κανένα νόημα.

Μεγάλο πρόβλημα αδιοριστίας υπάρχει στους

Νηπιαγωγούς και στις άλλες ειδικότητες εκπαι-

δευτικών.

Για την αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου και

την αντιμετώπιση της αδιοριστίας προτείνουμε:

• Τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα (1:20)

• Τη διετή υποχρεωτική προσχολική αγωγή

• Την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα όλων των παι-

διών, που σήμερα είναι εκτός σχολείου

• Την πλήρη εφαρμογή του θεσμού του ολοήμερου

δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου

• Την εφαρμογή συστηματικής ενισχυτικής διδασκαλίας

• Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (επιμόρφωση

τρίμηνης, εξάμηνης ή και ετήσιας διάρκειας με

απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα).

• Τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών στα 30

χρόνια υπηρεσίας με πλήρη σύνταξη

• Την εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης του

αναλφαβητισμού και εκπαίδευσης ενηλίκων.

β. Μεταθέσεις – Αποσπάσεις
• Μεταθέσεις: Να τεθεί σε ισχύ νέο ΠροεδρικόΔιά-

ταγμα για τις μεταθέσεις.Να γίνει αναμοριοδότηση

των σχολικών μονάδων.

• Αποσπάσεις: Να αντικειμενικοποιηθεί και να μοριο-

δοτηθεί το σύστημα αποσπάσεων με έμφαση στους

κοινωνικούς λόγους και στους λόγους υγείας.Οι απο-

σπάσεις των εκπαιδευτικών σε οποιαδήποτε υπηρεσία

να γίνονται από το ΚΥΣΠΕ,τα ΑΠΥΣΠΕ ή τα ΠΥΣΠΕ.

• Στα πενταμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια ο κλάδος

(ΚΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ) των εκπαιδευτικών να εκ-

προσωπείται από τρία αιρετά μέλη.
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11. Ειδικότητες
ΤοΔ.Σ. τηςΔ.Ο.Ε., υλοποιώντας απόφαση της 70ης

Γ.Σ. του κλάδου πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη

το Νοέμβρη του 2003 ημερίδα με θέμα: «Τα προ-

βλήματα των ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια

Εκπαίδευση». Τα πορίσματα της ημερίδας έγιναν θέ-

σεις του κλάδου.Τόσο η παράταξη μας όσο και ηΔΟΕ

έδωσαν και δίνουν μάχη για την επίλυση των ιδιαίτε-

ρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ειδικότητες.

Για τις ειδικότητες προτείνουμε:

• Αύξηση των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών

ειδικοτήτων.

• Επέκταση του μαθήματος της Μουσικής στην Α’ και

Β’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

• Ισότιμη αντιμετώπιση των ειδικών μαθημάτων στη σύ-

νταξη των ωρολογίων προγραμμάτων.

• Συνέχιση προγραμμάτων ολυμπιακής παιδείας.

• Μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που μετακι-

νούνται για εκτέλεση διδακτικού έργου σε άλλο σχο-

λείο μακριά από την οργανική τους θέση.

• Καθιέρωση Θεατρικής Αγωγής στο αναλυτικό πρό-

γραμμα

• Ενίσχυση του θεσμού της περιβαλλοντικής εκπαί-

δευσης με επιμορφωτικά σεμινάρια στην περιφέρεια

και στήριξη του Θεσμού Αγωγής Υγείας.

• Διδασκαλία από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων των

αντίστοιχων μαθημάτων και στα ολιγοθέσια σχολεία.

• Δημιουργία και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδο-

μής στα δημοτικά σχολεία για την καλύτερη διδα-

σκαλία των μαθημάτων φυσικής αγωγής, ξένης

γλώσσας και καλλιτεχνικών μαθημάτων.

• Δυνατότητα απόσπασης και των ειδικοτήτων στα

σχολεία του εξωτερικού.

• Αποζημίωση και εργασιακή κάλυψη των εκπαιδευ-

τικών που μετακινούνται για εκτέλεση διδακτικού έρ-

γου σε άλλο σχολείο μακριά από την οργανική τους

θέση.

• Μοριοδότηση και των σχολείων στα οποία γίνεται

“συμπλήρωση ωραρίου”.

• Πρόβλεψη και κάλυψη θέσεων μουσικών και γυ-

μναστών στα σχολεία ειδικής αγωγής.

• Ίδρυση Γραφείου Φυσικής Αγωγής Π.Ε. σε κάθεΔι-

οικητική Περιφέρεια.

• Επέκταση της Μετεκπαίδευσης των Διδασκαλείων

στους συναδέλφους Ειδικοτήτων.

• Ίδρυση θέσεων Σχολικών Συμβούλων Ειδικοτήτων και

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε αναλογία 1 προς

100 (1 Σχολικός Σύμβουλος προς 100 εκπαιδευτικούς

συγκεκριμένης ειδικότητας). Στην περιφέρεια η

αναλογία να είναι 1 προς 50. Να γίνει πλήρωση των

θέσεων αυτών με επιλογή υποψήφιων εκπαιδευτικών

της συγκεκριμένης ειδικότητας που ανήκουν οργα-

νικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,και εφόσον δεν

υπάρχουν υποψήφιοι, να γίνει η πλήρωση με μετά-

ταξη από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια

Εκπαίδευση.

• Αναγνώριση ως εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας του

χρόνου κατά τον οποίο γυμναστές εργάστηκαν σε

σχολεία μέσω προγραμμάτων της Γ.Γ.Α. (περίοδος

86-89).

12. Κανονισμός Λειτουργίας
Σχολείων

Από το 1985 που ψηφίστηκε ο νόμος 1566, μέχρι

σήμερα, πολλά ζητήματα, που έχουν σχέση με τη δι-

οίκηση και την οργάνωση της σχολικής μονάδας,δεν

ρυθμίστηκαν επειδή δεν εκδόθηκαν ποτέ τα αντίστοιχα

Προεδρικά Διατάγματα. Τα Π.Δ. (200/98, 201/98) για

την οργάνωση των σχολείων αφήνουν πολλά κενά με

αποτέλεσμα να δημιουργούνται πάρα πολλά προ-

βλήματα και τριβές μεταξύ των συναδέλφων.

Προτείνουμε:
Σήμερα είναι απαραίτητη η σύνταξη ενός κανονι-

σμού λειτουργίας σχολείων που θα ενισχύει την αυ-

τοδιοίκηση σε επίπεδο σχολικής μονάδας και θα οριο-

θετεί τις αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων σε το-

πικό και Νομαρχιακό επίπεδο.Τα βασικά ζητήματα που

πρέπει να αντιμετωπίσει ένας σύγχρονος κανονισμός

λειτουργίας Σχολείων είναι:
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1. Η σαφής οριοθέτηση της ευθύνης των εκπαι-

δευτικών, χωρίς δυνατότητα παρερμηνείας, σε

σχέση με την ασφάλεια των μαθητών και το ωρά-

ριο εργασίας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι μα-

θητές μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μετα-

φοράς.

2. Η αντιμετώπιση του ζητήματος της αναπλήρω-

σης των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν για

οποιοδήποτε λόγο από το σχολείο (κανονικές

άδειες, αναρρωτικές, συνδικαλιστικές, κλπ.).

3. Η θεσμοθέτηση θέσης Υποδιευθυντή σε 6θέσια

και πάνω σχολεία.

Προτείνουμε,επίσης, την κατάργηση του ισχύοντος

καθηκοντολογίου.

13. Νέα βιβλία
Από το 2000-2001 έχουμε Νέα αναλυτικά προ-

γράμματα και από το Σχολ. έτος 2006-2007 Νέα βι-

βλία στο Δημοτικό Σχολείο και στο Νηπιαγωγείο.

Η κυβέρνηση της Ν.Δημοκρατίας και η πολιτική

ηγεσία του ΥΠΕΠΘ,παρά το γεγονός ότι παρέλαβαν

το 2004 σχεδόν ολοκληρωμένα τα Νέα Βιβλία,από την

προηγούμενη κυβέρνηση δεν μπόρεσαν να εφαρμό-

σουν ένα σχέδιο ομαλής εισαγωγής τους στο σχολείο.

Για τα νέα βιβλία:
• Δεν υπήρξε στάδιο πιλοτικής εφαρμογής τους, έτσι

ώστε να επισημανθούν τα λάθη και οι αδυναμίες τους

και να διορθωθούν πριν γενικευθεί η εφαρμογή τους.

• Υπήρξε παντελής απουσία επιμόρφωσης των εκ-

παιδευτικών, οι οποίοι είδαν για πρώτη φορά τα νέα

βιβλία μαζί με τους μαθητές, το Σεπτέμβρη του 2006.

Τα παραπάνω δημιούργησαν σύγχυση και ανατα-

ραχή τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μα-

θητές και στους γονείς.

Ο χειρισμός δε της «απόσυρσης» του βιβλίου της

Ιστορίας από το νέο Υπουργό Παιδείας ήταν εντελώς

απαράδεκτος.

Είναι γεγονός ότι τα Νέα Βιβλία παρουσιάζουν ση-

μαντικά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά επιση-

μάνθηκαν και στην ημερίδα που διοργάνωσε η ΔΟΕ

το Μάη του 2007 στα Τρίκαλα.Θέση δική μας δεν εί-

ναι, βεβαίως,η απόσυρση των Νέων Βιβλίων.Θέση μας

είναι να αξιολογηθούν όλα τα νέα βιβλία από τους εκ-

παιδευτικούς της πράξης και να διορθωθούν.

Επίσης θεωρούμε απαραίτητη τη δημιουργία βι-

βλιοθηκών και αναγνωστηρίων, σε κάθε σχολική

μονάδα, όπου ο μαθητής, πέρα από τη μονομέρεια

του ενός βιβλίου, θα έχει τη δυνατότητα πρό-

σβασης και μελέτης και σε άλλα βιβλία.

14. Εκπαίδευση Ελληνοπαίδων
Εξωτερικού

Προτείνουμε:
• Να διαμορφωθεί, άμεσα και με τη συμμετοχή τηςΔ.

Ο. Ε. και των συλλόγων του εξωτερικού, αναλυτικό

πρόγραμμα για την εκπαίδευση ελληνοπαίδων εξω-

τερικού.

• Να γίνεται ειδική επιμόρφωση των αποσπασμένων

εκπαιδευτικών.

• Να δίνεται η δυνατότητα μετάθεσης από νομό σε

νομό κατά τη διάρκεια της απόσπασης.

• Αύξηση του επιμισθίου στους εκπαιδευτικούς που

υπηρετούν σε σχολεία του εξωτερικού και εξίσωσή

τους με τους άλλους Δ.Υ.

• Αποζημίωση για τη μεταφορά της οικοσυσκευής.

• Άμεση λύση του θέματος της ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης (σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ε: γι’

αυτό το θέμα).

• Δικαίωμα παράτασης της απόσπασης πέραν της πε-

νταετίας, χωρίς επιμίσθιο, των Ελλήνων εκπαιδευτι-

κών που είναι παντρεμένοι με μόνιμο κάτοικο και υπή-

κοο της Χώρας απόσπασης.

• Από τις γραπτές εξετάσεις να μην εξαιρούνται όσοι

έχουν διάφορα πτυχία ξένων γλωσσών.

• Να διαχωριστεί η διοίκηση της Εκπαίδευσης και η

παιδαγωγική καθοδήγηση στο Εξωτερικό, όπως

ισχύει και στη Χώρα μας.

• Σύσταση Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
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(Ε.Υ.Σ.Π.Ε.) για τις χώρες όπου δεν υπάρχει, το οποίο

θα εξετάζει όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκ-

παιδευτικών που αποσπώνται στο εξωτερικό (το-

ποθετήσεις – μετακινήσεις κ.λπ.).

• Αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας στα παροι-

κιακά σχολεία ως πραγματικού χρόνου Δημόσιας

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

• Αύξηση του επιμισθίου και τιμαριθμική αναπρο-

σαρμογή του, όπως προβλέπεται και για το επίδο-

μα των άλλων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξω-

τερικό (προξενικοί υπάλληλοι).

• Επίλυση του προβλήματος της καθυστέρησης της μι-

σθοδοσίας που παρατηρείται τους μήνες Ιανουάριο

και Φεβρουάριο κάθε έτους.

15. Μειονοτική – Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση

α. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός αλλοδαπών μα-

θητών στο ελληνικό σχολείο επιβάλλει τη λήψη ιδι-

αίτερων μέτρων, τα οποία από τη μια μεριά θα στη-

ρίξουν τον αλλοδαπό μαθητή μέχρι να ενταχθεί στο

ελληνικό περιβάλλον κι από την άλλη θα σεβαστούν

την πολιτισμική και ενδεχομένως θρησκευτική διαφορά

από τους ντόπιους μαθητές.

Προτείνουμε:

• Να δοθούν κίνητρα για τη συνεχή συνεργασία των

διαπολιτισμικών σχολείων με τα παιδαγωγικά τμή-

ματα των Πανεπιστημίων, πάνω σε εξειδικευμένα

προγράμματα του τομέα της διαπολιτισμικής αγω-

γής.

• Να λειτουργήσουν στα σχολεία αυτά πιλοτικά

ολοήμερα σχολεία σύμφωνα με τις θέσεις του

Κλάδου.Να εγκριθούν και να ενισχυθούν οικονομικά

από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικά προ-

γράμματα και τακτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών

των διαπολιτισμικών σχολείων σε πανελλαδικό επί-

πεδο.

• Να συνεχιστούν τα προγράμματα για μαθητικούς

πληθυσμούς τσιγγανοπαίδων, μουσουλμανοπαίδων,

παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών.

• Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε ιδιαίτερα

πολιτισμικά χαρακτηριστικά των αλλοδαπών μαθη-

τών τους και γενικότερα σε θέματα διαπολιτισμικής

αγωγής.

• Επιμορφωτικά σεμινάρια που θα απευθύνονται σε μα-

θητές, εκπαιδευτικούς και γονείς προκειμένου να ενη-

μερώσουν και να τονίσουν τη δυνατότητα συνύ-

παρξης ατόμων με διαφορετικά πολιτισμικά χαρα-

κτηριστικά.

• Νέα αναλυτικά προγράμματα στα διαπολιτισμικά σχο-

λεία,

• Δυνατότητα αποσπάσεων από τα διαπολιτισμικά σχο-

λεία.

• Έμπρακτη κατοχύρωση της ελεύθερης πρόσβασης

και της ισότιμης συμμετοχής όλων των παιδιών στο

σχολείο.

• Κοινωνική μέριμνα για τους μαθητές που προέρχο-

νται από ασθενείς οικονομικά και προβληματικές οι-

κογένειες.

β. Μειονοτική Εκπαίδευση

Προτείνουμε:

• Κατάργηση του Νόμου 2341/95.

• Επαναφορά των διοικητικών θεμάτων με τα οποία

ασχολείται το ΥΣΜΕ στα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ,με τη

συμμετοχή αιρετού μουσουλμάνου όταν συζητού-

νται θέματα μουσουλμάνων εκπαιδευτικών.

• Ίδρυση στη Θράκη επιστημονικού συμβουλίου για

εκπαιδευτικά θέματα των σχολείων της περιοχής.

• Ένταξη της ΕΠΑΘ στα Παιδαγωγικά Τμήματα.

• Νέα Αναλυτικά Προγράμματα και προσαρμογή των

βιβλίων στην πραγματικότητα των μειονοτικών σχο-

λείων.

• Επέκταση του πιλοτικού προγράμματος Διαπολιτι-

σμικής Εκπαίδευσης και εφαρμογή του ολοήμερου

σχολείου.

• Συνεχή επιμόρφωση των υπηρετούντων Εκπαιδευ-

τικών σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής.
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� 1. Το Δημόσιο Σχολείο στον 21ο αιώνα –

το ολοήμερο σχολείο

� 2. Εργασιακές σχέσεις

� 3. Μόρφωση – επιμόρφωση εκπαιδευτικών

� 4. Αποκέντρωση και εκπαίδευση

� 5. Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης

� 6. Οικονομικά – ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά

� 7. Ειδική Αγωγή

Συντρόφισσες, σύντροφοι

Οι παραπάνω εισηγήσεις του Πανελλαδικού Συμβουλίου πρέπει να συζητηθούν

στις τοπικές ΠΑΣΚ όχι μόνο με τη συμμετοχή των μελών και των φίλων της

παράταξης, αλλά και όλων των συναδέλφων των σχολείων που επιθυμούν να

συμμετέχουν.

Στις περιφερειακές συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 20/2/08 έως

21/3/08, επειδή είναι αδύνατο να συζητηθούν όλα τα θέματα, προτείνουμε η κάθε

περιφέρεια να επιλέξει ένα ή το πολύ δυο από τα παρακάτω θέματα και να

ασχοληθεί διεξοδικά μ’ αυτό.

Οι περιφερειακές συσκέψεις μπορούν να πάρουν και τη μορφή ημερίδων στις

οποίες να κληθούν και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να κάνουν εισηγή-

σεις.

Εξυπακούεται πως και στις περιφερειακές συσκέψεις πρέπει να κληθούν

και όλοι οι συνάδελφοι των σχολείων να λάβουν μέρος.

Παρακαλούμε τους συντονιστές των περιφερειών να επικοινωνήσουν με το Γραμ-

ματέα της παράταξης μέχρι τις 15 Φλεβάρη, για να ορισθούν οι περιφερειακές συ-

σκέψεις και η θεματολογία τους.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΩΝ




