
http://users.sch.gr/dimitrako 

http://users.sch.gr/dimitrako 
 

 

         

Απόφαση – εισήγηση για το 
∆ιεκδικητικό και Αγωνιστικό πλαίσιο του κλάδου 

 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. στη συνεδρίασή του στις 14/09/2010, αφού έλαβε υπόψη 

του: 

• Τις αποφάσεις της 79ης Γ.Σ. για τα θέµατα Η.∆. του κλάδου, καθώς και τα 

διεκδικητικά πλαίσια, όπως αυτά διαµορφώθηκαν από την 75η Γ.Σ. και τις αποφάσεις 

της ∆ΟΕ, 

• Το γεγονός ότι χρόνο µε το χρόνο τα προβλήµατα της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης 

αντί να επιλύονται οξύνονται, 

• Το γεγονός ότι όλες οι κατακτήσεις των εργαζοµένων βρίσκονται στο 

στόχαστρο εθνικών και υπερεθνικών επιλογών, αφού, µε πρόσχηµα την οικονοµική 

κρίση, επιχειρούν µε βίαιο τρόπο να σαρώσουν ό,τι θετικό κατακτήσαµε µε αγώνες 

χρόνων και να διαµορφώσουν ένα σκηνικό όπου θα κυριαρχεί η ανασφάλεια και ο 

φόβος.  Οι πολιτικές της κυβέρνησης και της Τρόικας (∆ΝΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) είναι σκληρές, άδικες και αντικοινωνικές. Την κρίση 

δεν πληρώνουν οι ΕΧΟΝΤΕΣ και ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ, αλλά για µια ακόµη φορά οι 

µισθωτοί και οι συνταξιούχοι, τα χαµηλότερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα της 

πατρίδας µας. 

Αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής είναι: 

• Η µείωση των µισθών µας,  µέσω του παγώµατός τους και της περικοπής όλων των 

επιδοµάτων κατά 20% , 

• Η περικοπή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόµατος αδείας, τα οποία  

µετατρέπονται σε φιλοδώρηµα των 500 και 250 ευρώ.  
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• Η µείωση των διορισµών µονίµων εκπαιδευτικών κατά 50% που θα διογκώσει την 

ελαστική εργασία και θα οδηγήσει σε συµπτύξεις τµηµάτων και στην παραπέρα 

υποβάθµιση της εκπαίδευσης, 

• Η αύξηση των έµµεσων και άµεσων φόρων (ΦΠΑ από 19% σε 23%).  Ιδιαίτερα οι 

αυξήσεις στα καύσιµα έχουν εκτοξεύσει αυτόµατα τις τιµές σε όλα τα είδη λαϊκής 

κατανάλωσης,  

• Οι σαρωτικές αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση µε την ψήφιση του ασφαλιστικού 

νοµοσχεδίου µε: 

o Αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και εξίσωση προς τα πάνω των ορίων 

ανδρών-γυναικών 

o ∆ραµατική χειροτέρευση του τρόπου υπολογισµού της σύνταξης 

Στο χώρο της εκπαίδευσης, η ψήφιση του Ν. 3848/2010 και η  υποχρηµατοδότηση της 

παιδείας έχουν φέρει τα πρώτα δυσµενή αποτελέσµατα: 

• Οι σχολικές Επιτροπές  δεν έχουν χρήµατα ούτε για τις  στοιχειώδεις δαπάνες 

των Σχολείων. 

• 60.000 προνήπια βρίσκονται εκτός δηµόσιου νηπιαγωγείου.  

• Οι νεοδιόριστοι θα παραµένουν τρία, τουλάχιστον, χρόνια στη θέση τους. 

• Συµπτύξεις και υποβιβασµοί σχολείων µειώνουν τις θέσεις εργασίας, 

περικόπτονται οι εκπαιδευτικές άδειες και ανακαλούνται εκπαιδευτικοί από το 

εξωτερικό πριν τη συµπλήρωση της πενταετίας. 

• Το αναµορφωµένο πρόγραµµα των 800 ολοήµερων σχολείων έγινε µε ελλιπή 

επιστηµονική τεκµηρίωση και µε βιασύνη.  Ο στόχος του κλάδου µας για λειτουργία 

του ολοήµερου σχολείου, για όλα τα παιδιά, µε βάση τις ψηφισµένες θέσεις του, απέχει 

πολύ από το να γίνει πραγµατικότητα.  

• Το  ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. έχει  εκφράσει την  αντίθεσή του στην προσπάθεια του 

Υπουργείου Παιδείας να επιβάλλει την εφαρµογή της «αυτοαξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου της σχολικής µονάδας», µιας διαδικασίας που η φιλοσοφία και η 

πρακτική της µπορεί να αποτελέσει το δούρειο ίππο για την αξιολόγηση-

χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, αφού  όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 παρ.7 του 

Πολυνοµοσχεδίου που ψηφίστηκε πρόσφατα: «Την αξιολόγηση της δράσης των 

σχολικών µονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ακολουθεί η 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις... (Ν.2986/2002 τις διατάξεις του οποίου δεν έχει αποδεχθεί ο 

κλάδος)...». Υπενθυµίζουµε ότι ο κλάδος µας έχει ψηφισµένες θέσεις για την 
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αξιολόγηση τις οποίες και έχει καταθέσει τόσο στο ΣΠ∆Ε, όσο και στην πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Θέσεις που θέτουν το ζήτηµα στη βάση της 

πραγµατικής βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου κι όχι στη στοχοποίηση και 

χειραγώγηση του εκπαιδευτικού που επιχειρείται.  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

Μας καλούν να πληρώσουµε την κρίση, τη στιγµή που είµαστε οι µοναδικοί που δεν 

έχουµε καµία απολύτως ευθύνη γι’ αυτή. 

Τα  µέτρα που προσπαθούν να µας επιβάλουν αλλάζουν δραµατικά το 

εργασιακό τοπίο. Τίποτε δε θα είναι ίδιο αν περάσουν και είναι βέβαιο ότι η αδηφάγα 

οικονοµική ελίτ και η κερδοσκοπία των διεθνών αγορών θα ζητάει συνεχώς όλο και 

περισσότερα.  

∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι χρειάζεται µαχητικά, µαζικά κι αποφασιστικά 

να αντιπαλέψουµε τις προωθούµενες αντιδραστικές αλλαγές. Ο µοναδικός δρόµος για 

να αποτρέψουµε τα σχέδια που απεργάζονται σε βάρος µας είναι να βγούµε στο δρόµο 

του αγώνα.  Να βγούµε στο προσκήνιο, να γίνουµε επικίνδυνος αντίπαλος, να 

ανατρέψουµε τα άδικα µέτρα του µνηµονίου  

 

Με βάση τα παραπάνω, το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε., χωρίς να απεµπολεί κανένα από τα 

διαχρονικά αιτήµατα του κλάδου, στην παρούσα φάση, προτείνει: 

Α΄  ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

∆ιεκδικούµε: 

� ∆απάνες για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ 

� Οικονοµική αναβάθµιση των εκπαιδευτικών. Καµία µείωση µισθών. 

� Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόµων. 

� Κατάργηση του Ν.3848/2010. 

� Ολοήµερο σχολείο σύµφωνα µε τις θέσεις του κλάδου. 

� Άµεση κάλυψη των κενών µε επιπλέον µόνιµους διορισµούς, προσλήψεις 

αναπληρωτών, διορισµούς στην Ειδική Αγωγή. 

� Άµεση κάλυψη των οικονοµικών αναγκών των σχολείων µε χορήγηση όλων των 

απαραίτητων κονδυλίων. 

� Εισαγωγική επιµόρφωση πριν την έναρξη των µαθηµάτων. 

� Να πληρωθούν τώρα οι συνάδελφοι που έχουν δουλέψει υπερωριακά και 

παραµένουν απλήρωτοι.  
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Β΄ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Με βάση τα παραπάνω, το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε.: 

• Θα συναντηθεί µε το ∆.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. στο πλαίσιο της οικοδόµησης του 

πανεκπαιδευτικού µετώπου µε στόχο το συντονισµό της δράσης µας για την 

καλύτερη διεκδίκηση λύσεων στα αιτήµατά µας 

• Θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου για τα προβλήµατα που υπάρχουν στα 

σχολεία κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.  

• Θα οργανώσει περιφερειακές συσκέψεις µέχρι τις 24 του Σεπτέµβρη µε τα 

συνδικαλιστικά στελέχη και τους συναδέλφους, σ’ ολόκληρη τη χώρα. 

• Προτείνει την πραγµατοποίηση πανεργατικού - πανυπαλληλικού 

Συλλαλητηρίου στις 29 του Σεπτέµβρη. 

• Καλεί τα ∆.Σ. των Συλλόγων να πραγµατοποιήσουν τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ. 

από 27 του Σεπτέµβρη µέχρι 8 του Οκτώβρη, προκειµένου να αποφασίσουν 

για το διεκδικητικό και αγωνιστικό πλαίσιο του κλάδου. Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. 

εκτιµά ότι τα χρόνια προβλήµατα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών 

µπορούν να επιλυθούν µόνο µέσα από δυναµικούς αγώνες και σε συντονισµό 

µε ολόκληρο το εκπαιδευτικό και εργατικό κίνηµα.  

• Στην παρούσα φάση προτείνει για έγκριση στις Γενικές Συνελεύσεις την 

πραγµατοποίηση 48ωρης προειδοποιητικής απεργίας, στο δεύτερο 

δεκαήµερο του Οκτώβρη, µαζί µε την Ο.Λ.Μ.Ε. και άλλους φορείς του 

∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα. 

• Συγκαλεί  Ολοµέλεια Προέδρων στην Αθήνα, στις 11 /10 / 2010.  

 

 

 Για το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε.  

              Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γενικός Γραµµατέας 

 

        Μπράτης ∆ηµήτρης                                                         Οικονόµου Τριαντάφυλλος 

 

 

 


