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1. Δ.Σ ΔΟΕ 
2. Μέλη του Συλλόγου 

 

Απόφαση Δ.Σ. του Συλλόγου για την τοποθέτηση στην  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
ΠΡΟΕΔΡΩΝ, στις 9/03/2012 

1.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:  
Η αξιολόγηση του νέου σχολείου έχει σχέση με το πόσο υποταγμένος - υπηρέτης των 
εντολών του Υπουργείου και της Ε.Ε. θα είναι ο εκπ/κός, για να εφαρμόσει το «νέο 
σχολείο» της αμάθειας, των δεξιοτήτων, της γνώσης –εμπόρευμα. 
Εκπαιδευτικός και σχολική μονάδα θα «αυτοαξιολογούνται» και θα 
αξιολογούνται συνεχώς (ν. 3848/10, 4024/11) με κριτήρια του τύπου: εξεύρεση και 
χρήση πόρων, σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία (βλ. με επιχειρήσεις και 
δήμους), προγράμματα ευέλικτα κι ευρωπαϊκά, διδακτικές μέθοδοι, συνεργασία, επίδοση 
μαθητών...!  Οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται για να περάσουν από κλιμάκιο σε κλιμάκιο 
κι από βαθμό σε βαθμό. Στην κυριολεξία πρόκειται για εφιαλτικό τοπίο, για πλήρη 
κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών και σχολείων πολλά από τα οποία θα οδηγούνται στο 
κλείσιμο και οι εκπαιδευτικοί στην απόλυση! Απαιτούμε: 
 Καμία αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση - καμία απόλυση. 
 Καμία σύμπτυξη- συγχώνευση κατάργηση σχολείων και οργανικών θέσεων. 
 Όχι στο «νέο» σχολείο της αγοράς - Ενιαία  δημόσια και δωρεάν παιδεία για 
όλους. 

ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ πλειοψηφίας της ΔΟΕ που 
ουσιαστικά  προτείνει τρόπους στο Υπουργείο για να γίνει πιο εύκολα αποδεκτή από τους 
εκπαιδευτικούς  η Αξιολόγηση, στο σημείο που λέει ότι «για να εφαρμοστεί και ιδιαίτερα 
να πετύχει ένα σύστημα αξιολόγησης, πρέπει να συζητηθεί και να τύχει της αποδοχής 
τόσο από την πλευρά των αξιολογητών, όσο και των αξιολογούμενων. Από το  προϊόν 
της αξιολογικής διαδικασίας πρέπει να προκύπτει όφελος, ποιότητα και αναβάθμιση της 
ίδιας της εκπαίδευσης». Να συνεργαστούν δηλαδή οι εκπαιδευτικοί με αυτούς που τους 
βάζουν τη θηλιά στο λαιμό, που τους έχουν κάνει τη ζωή κόλαση, που τους οδηγούν στην 
απόλυση! 
Πρόγραμμα δράσης: Προτείνουμε εδώ και τώρα να παρθεί απόφαση να ακυρώνουμε 
στην πράξη τα σφαγεία των «επιμορφώσεων» σχολικών συμβούλων-
διευθυντών. 

 Κανένας εκπαιδευτικός στις επιμορφώσεις της σφαγής. Με το που θα 
καλέσουν τους εκπαιδευτικούς στο πρώτο σεμινάριο επιμόρφωσης για την 
αξιολόγηση, την ίδια μέρα, κατά τόπους πραγματοποιούμε 24ωρη Απεργία με ευθύνη 
των Συλλόγων (με απόφαση Γενικής Συνέλευσης). Απαιτούμε από τη ΔΟΕ κήρυξη 



απεργίας στο νομό που ξεκινάνε τα σεμινάρια των εκπαιδευτικών για την 
αξιολόγηση. 
  Δεν έχουν θέση στα σωματεία και στον κλάδο όσοι διευθυντές 
πρωτοστατήσουν ή συνεργήσουν στη διαδικασία της αξιολόγησης (εκπαιδευτικών 
και σχολικής μονάδας) και των απολύσεων. 

 Να συνεδριάσουν και να αποφασίσουν οι σύλλογοι διδασκόντων. 
2.Κούρεμα ταμείων:  

 Κανένα «κούρεμα» στα ομόλογα. Πλήρης κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό 
και την εργοδοσία των ελλειμμάτων των ταμείων.  

 Επιστροφή όλων των λεηλατημένων αποθεματικών στα ταμεία       κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης. 

 Άμεση χορήγηση του εφάπαξ.  
 Καμιά μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων, ανάκληση όλων των μειώσεων 
που έχουν 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ της ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ κατά τη 

συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του ΤΠΔΥ με θέμα την συμμετοχή ή όχι του 
ταμείου στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, στις 5/03/2012. Στο ταμείο αυτό την 
πλειοψηφία έχουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, μέσω των εκπροσώπων τους (6 στους 11). 

Η συνειδητή και σκόπιμη απουσία τριών συνδικαλιστών, 2 εκπροσώπων 
της ΑΔΕΔΥ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) και 1 εκπρόσωπου (ΠΑΣΚΕ) της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) έδωσε 
την δυνατότητα στη διοίκηση του ταμείου να πάρει απόφαση για «κούρεμα» 
των ομολόγων του.  

Έτσι έβγαλαν την συγκυβέρνηση από τη δύσκολη θέση και δεν χρειάστηκε να 
μετατρέψει την διαδικασία ανταλλαγής ομολόγων από «εθελοντική» σε υποχρεωτική…, 
ούτε βέβαια να αποζημιώσει τα ασφαλιστικά ταμεία για το «κούρεμα», όπως κάνει με τις 
τράπεζες, που τις ενισχύει με δισεκατομμύρια.  
      Πρόκειται για έγκλημα σε βάρος των ταμείων, για προδοτική επιλογή σε 
βάρος των εργαζομένων. 

Δεν χωρά καμιά δικαιολογία. Όλοι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έπρεπε 
να είναι εκεί και να υπερασπιστούν την περιουσία του ταμείου, δηλ. των 
εργαζομένων. Να μην αφήσουν κανένα περιθώριο να λεηλατηθεί ο ιδρώτας και 
το αίμα των εργαζομένων. Εξάλλου όλοι έχουν αντικαταστάτες. 

 
3.Καταγγέλλομε την πλειοψηφία της ΠΟΕ-ΟΤΑ που σέρνει στα δικαστήρια τα 

σωματεία που έχουν εγγράψει ως μέλη τους συμβασιούχους. Ενέργειες αυτής της 
πρακτικής είναι διασπαστικές , αντισυναδελφικές και επικίνδυνες. Στηρίζουμε το δικαίωμα 
όλων των συμβασιούχων ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας. Όλοι οι εργαζόμενοι να είναι 
ισότιμα μέλη των σωματείων-μακριά από συντεχνιακές σκοπιμότητες. Η εργατική τάξη να 
απαντά ως τάξη –ενιαία.    

 
Για το Δ.Σ. 

 

 
Η Πρόεδρος                                        Η Γραμματέας 
Κυριακή Καμαρινού                       Χριστίνα Αγγελονίδη 


