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Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης του 
Συλλόγου «Ο Θουκυδίδης», στις 30/05/2012 

1) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ «ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» 

 Η πλειοψηφία της ΔΟΕ με απόφασή της πάνω στο θέμα της 
αξιολόγησης προτείνει τρόπους στο Υπουργείο για να γίνει πιο 
εύκολα αποδεκτή από τους εκπαιδευτικούς!!! 

 Ανοίγει δρόμους στην κυβέρνηση του μαύρου μετώπου για την 
εφαρμογή της αξιολόγησης της σφαγής, των απολύσεων και του 
σχολείου Α.Ε. 

Να τι λέει η ίδια η ανακοίνωση της ΔΟΕ: 

«Ο Κλάδος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 
αποφάσεις των Γενικών του Συνελεύσεων έχει ταχθεί καθαρά υπέρ της 
αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού και της αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού έργου…Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους 
και ιδιαίτερα από τα εμπλεκόμενα μέρη είναι, 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» (5/3/2012). 

Δηλαδή, η ΔΟΕ όχι μόνο τάσσεται υπέρ της αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, στόχος εδώ και δεκαετίες 
των μονοπωλίων, των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ‐ΝΔ, της Ε.Ε και του ΟΟΣΑ,  
αλλά θέτει και τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε αυτή να έχει την 
αποδοχή των εκπαιδευτικών, να εφαρμοστεί και να πετύχει! 

Η στάση της αυτή, για μια ακόμα φορά, ισοδυναμεί με ξεπούλημα, με 
προδοσία! 



Η ΔΟΕ έχει, άλλωστε, εδώ και χρόνια, «λερωμένη τη φωλιά της» 

Κι’ αυτό παρά το γεγονός ότι στην πρόσφατη Ολομέλεια των Προέδρων 
(9/3/2012) δεν βρέθηκε ούτε ένας πρόεδρος Συλλόγου από όλη την 
Ελλάδα, που να στηρίξει τη θέση της πλειοψηφίας της ΔΟΕ! 

Κι όμως η ΔΟΕ συνεχίζει να βάζει πλάτη στην αντιλαϊκή πολιτική 

και στην προώθηση της αξιολόγησης! 

Δεν πάει άλλο με αυτή τη συνδικαλιστική ηγεσία. Καμιά εμπιστοσύνη! 
Είναι μέρος του προβλήματος! Υπονομεύει την ανάπτυξη των αγώνων, 
αφοπλίζει ιδεολογικά‐πολιτικά τους εκπαιδευτικούς, μας παραδίδει 
δεμένους για σφαγή! Θα μας βρουν μπροστά τους! 

Αναγκαία προϋπόθεση για να έχουμε ένα κίνημα μαζικό, ενωτικό, 
ταξικό, που θα βάζει εμπόδια στη βάρβαρη πολιτική του κεφαλαίου, 
της Ε.Ε. και των Μνημονίων, που θα χτίζει συμμαχία με εργαζόμενους‐
γονείς και ταυτόχρονα θα παλεύει για την προοπτική ενός άλλου 
σχολείου, του σχολείου των λαϊκών αναγκών είναι: το κάθε σωματείο, 
ο κάθε καλοπροαίρετος συνδικαλιστής, ο κάθε εκπαιδευτικός, να 
πάρει διαζύγιο από αυτή την ηγεσία. Να την πολεμήσει με όλες του 
τις δυνάμεις, να την απομονώσει, να την ανατρέψει. Καμία 
συμπόρευση, καμιά ενότητα με αυτούς που στηρίζουν τα μέτρα της 
λαϊκής σφαγής. 

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. 

 Δεν έχουν θέση στον κλάδο και στα σωματεία όσοι διευθυντές 
γίνουν το εργαλείο της αξιολόγησης στα σχολεία! 

Η αξιολόγηση‐σφαγείο να μην περάσει. Να μείνει στα χαρτιά! 

 

2) ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΔΟΕ‐ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ. 

Η Γ.Σ αποφασίζει ότι το ύψος της συνδρομής στη ΔΟΕ είναι υπερβολικά 
μεγάλο, σε μια περίοδο που οι εκπαιδευτικοί έχουν κυριολεκτικά 
τσακιστεί από τη  αντεργατική θύελλα. Αποτελεί πρόκληση μια 
Ομοσπονδία, με τόσο εύρωστο ταμείο, όσο η ΔΟΕ, να διατηρεί τη 
συνδρομή στα σημερινά επίπεδα.  

Η συνδρομή πρέπει να μειωθεί στα 20 Ευρώ συνολικά για τους 
μόνιμους και αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, 10 Ευρώ στους 
αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και για τους ωρομίσθιους στα 
5Ευρώ. Τα χρήματα αυτά πρέπει να τα μοιράζονται εξίσου ΔΟΕ και 
τοπικός Σύλλογος. 

Επίσης, η απόδοση της συνδρομής δηλώνει την απόφαση του 
εργαζόμενου να είναι συνδικαλισμένος και να παλέψει συλλογικά για τα 
δικαιώματά του. Δεν μπορεί να γίνεται υποχρεωτικά και μάλιστα μέσω 
της ενιαίας αρχής πληρωμών (ΕΑΠ), δηλαδή μέσω του κράτους, που μας 
οδηγεί στην εξαθλίωση! 

Για το πώς θα κρατείται η συνδρομή αποτελεί υπόθεση που πρέπει να 
απασχολήσει το Πρωτοβάθμιο σωματείο και μόνο, στο οποίο άλλωστε ο 
εκπαιδευτικός είναι μέλος. 

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ απαιτείται να περιορίσει τις δαπάνες του 

‐να καταργήσει τις μέχρι τώρα παροχές με χρήματα του κλάδου προς 
τα μέλη του Δ.Σ. και τους αιρετούς του ΚΥΣΠΕ (αντιμίσθιο, υπερβολικά 
μεγάλες αποζημιώσεις για τη συμμετοχή σε περιοδείες και συνέδρια 
κ.α).Τα καθημερινά πραγματικά τους έξοδα τα μέλη του Δ.Σ να τα 
παίρνουν από το ταμείο της ΔΟΕ μόνο με υποβολή αποδείξεων. Ενοίκιο 



να δίνεται σε συναδέλφους που δε ζουν μόνιμα στην Αθήνα και με την 
προϋπόθεση της κατάθεσης συμβολαίου και αποδείξεων(!) 

‐να μειωθούν οι δαπάνες συνεδρίων, περιοδειών, δημοσίων σχέσεων. 
Προσανατολισμός και προτεραιότητα στην οργάνωση των αγώνων και 
στήριξη των απεργιακών κινητοποιήσεων. 

3)ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. 

Η Γ.Σ καταδικάζει τη γενικότερη αντιλαϊκή‐αντιεκπαιδευτική πολιτική και 
υποβαθμίζει όλο και περισσότερο την Προσχολική Αγωγή. Απαιτούμε: 

‐Όχι στη σχολειοποίηση‐εντατικοποίηση της Π.Α. Η Προσχολική Αγωγή 
πρέπει να απαντά ολοκληρωμένα στις ανάγκες των παιδιών αυτής της 
ηλικίας για ψυχοσωματική και νοητική ανάπτυξη, καθώς και στην 
κοινωνικοποίησή τους. 

‐Άμεση εξασφάλιση της αναγκαίας κατάλληλης υποδομής για την Π.Α 
σε κτηριακό, παιδαγωγικό ,εποπτικό και υλικοτεχνικό επίπεδο. Οϋτε ένα 
ευρώ από την τσέπη των γονιών και των νηπιαγωγών για τη λειτουργία 
του Νηπιαγωγείου. 

‐Νομοθετική κατοχύρωση του ωραρίου της/του Νηπιαγωγού με βάση 
το αίτημα: Εξίσωση του ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών Π.Ε με το 
ωράριο των εκπαιδευτικών της Δ.Ε. Επομένως –καμιά επέκταση του 
ωραρίου λειτουργίας των Νηπιαγωγείων, πέραν του 8:15 π.μ‐
12:15μ.μ.για τα κλασικά και 8.00π.μ‐3:45μ.μ.για τα Ολοήμερα. Να μην 
εφαρμοστεί η Πρωινή ζώνη 7π.μ‐9π.μ. Να μην εφαρμοστεί το Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Π.Α. 

‐15 παιδιά ανά τμήμα. Ίδρυση τμημάτων Ένταξης ανά συγκρότημα και 
όσων ειδικών Νηπιαγωγείων χρειάζονται, για να απορροφηθούν όλα τα 
νήπια‐προνήπια με ειδικές ανάγκες.  

‐Πλήρη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Μονιμοποίηση όλων 
των συμβασιούχων νηπιαγωγών (αναπληρωτών) χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις. Μαζικοί διορισμοί Νηπιαγωγών για την κάλυψη όλων 
των πραγματικών κενών με μοναδικό κριτήριο το πτυχίο. Κατάργηση του 
ΑΣΕΠ. Κατάργηση του θεσμού του αναπληρωτή και κάθε ελαστικής 
σχέσης εργασίας. Διορισμός μόνιμου βοηθητικού προσωπικού 
(τραπεζοκόμων και καθαριστριών) 

‐Καθιέρωση ενιαίας αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν Δίχρονης 
Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής για όλα τα παιδιά, στα Δημόσια 
Νηπιαγωγεία, με την αποκλειστική εποπτεία του Υπουργείου 
Παιδείας. Όχι στην «αποκέντρωση» παιδείας –Υγείας –Πρόνοιας. 



Κατάργηση των νόμων 2218 και 2210 και του Καλλικράτη. Απαγόρευση 
κάθε επιχειρηματικής δράσης στον ευαίσθητο χώρο της Π.Α και σε όλη 
την εκπαίδευση. Ενιαίο 12/χρονο βασικό υποχρεωτικό σχολείο για όλα 
τα παιδιά.  

‐Κατάργηση του νόμου 4024/2011 για το νέο μισθολόγιο‐
βαθμολόγιο.2000Ευρώ μεικτά για το /τη νεοδιόριστο/η 
εκπαιδευτικό/Νηπιαγωγό. Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια δουλειάς ή στα 
55 για τη γυναίκα και στα 60 για τον άνδρα. 

‐Το επίδομα θέσης των προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων να είναι στο 
ύψος του επιδόματος που παίρνει ο/η υποδιευθυντής/τρια του 
Δημοτικού 

‐Όχι στο νέο σχολείο της αγοράς και της ημιμάθειας. Καμιά 
αξιολόγηση –κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών , μαθητών 

4) ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

‐ Κανένας εφησυχασμός, καμιά αυταπάτη ότι υπάρχει 
«φιλολαϊκή λύση» στο πλαίσιο της Ε.Ε., όσες θυσίες και αν ζητούνται 
για τη σωτηρία της. Όσο η καπιταλιστική κρίση θα βαθαίνει, θα 
τσακίζονται ζωές και δικαιώματα, για τη σωτηρία της ευρωζώνης, για να 
στηριχθεί η κερδοφορία των μονοπωλίων. 

‐ Βασικό κριτήριο για την ανάπτυξη του κινήματος είναι το ποιο 
κίνημα μπορεί να τους εμποδίσει, να τους σταματήσει, να αποτελέσει 
το αντίπαλο δέος στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, να αλλάξει τα 
πράγματα προς όφελος των εργαζομένων. 

‐ Ανάπτυξη ταξικών αγώνων παντού‐στους χώρους δουλειάς, 
στα εργοστάσια, στα γραφεία ,στα σχολεία κ.α. Να ΑΠΟΡΡΙΨΟΥΜΕ:  

 Διλήμματα, ιδεολογήματα, εκβιασμούς, όπως ευρώ ή 
δραχμή, Ευρωπαϊκή Ένωση ή χάος! Το χάος το 
ζούμε..είναι ο ευρωμονόδρομος και οι μισθοί των 
400 ευρώ! Όσο η εξουσία θα βρίσκεται στα χέρια της 
πλουτοκρατίας είτε με ευρώ είτε με δραχμή η ζωή 
μας θα χειροτερεύει με ακόμη μεγαλύτερη ανεργία, 
εξαθλίωση, φτώχεια, πείνα, ανυπαρξία υποδομών 
υγείας, χωρίς φάρμακα και γιατρούς κτλ 

 Το συμβιβασμό, τα παζαρέματα και την ανοχή στην 
υπάρχουσα κατάσταση που καλλιεργούν χρόνια 
τώρα οι συνδικαλιστικές ηγεσίες στη ΓΣΕΕ‐ΑΔΕΔΥ‐
ΔΟΕ‐ΟΛΜΕ. Πρέπει οι εργαζόμενοι να απαλλαγούν, 



να τις ξεπεράσουν, να αλλάξουν τους συσχετισμούς, 
ώστε από το τιμόνι της ΔΟΕ, αλλά και των 
Πρωτοβάθμιων σωματείων να φύγουν οι 
πλειοψηφικές ηγεσίες των ΠΑΣΚ‐ΔΑΚΕ. Οι ηγεσίες 
αυτές έχουν συμβιβαστεί με την καπιταλιστική κρίση, 
με την υπάρχουσα κατάσταση‐είναι μέρος του 
προβλήματος. Όλα αυτά τα χρόνια «σήκωσαν τα 
μανίκια» για να περάσει η αντιλαϊκή πολιτική. 
Έκατσαν σε τραπέζια «κοινωνικού» διαλόγου 
παζαρεύοντας πόσα θα χάσουν οι εργαζόμενοι, 
υπέγραψαν μειώσεις μισθών, δέχτηκαν απολύσεις 
εργαζομένων στις ΔΕΚΟ και οργανισμούς που 
καταργήθηκαν. 

 Στη ΔΟΕ, εχουν συμφωνήσει με το «νέο σχολείο» της 
αγοράς και της επιχειρηματικότητας, με την προώθηση 
των ελαστικών σχέσεων εργασίας, με την επιλογή των 
μάνατζερ‐στελεχών εκπαίδευσης. Η ΠΑΣΚ  μιλούσε για 
αύξηση των αποδοχών μας με το νέο μισθολόγιο! Η 
πλειοψηφία της ΔΟΕ όχι μόνο έχει αποδεχθεί την 
αξιολόγηση , μα προτείνει και τρόπους στο Υπ. Παιδείας 
για να γίνει πιο εύκολα αποδεκτή από τους 
εκπαιδευτικούς. ΠΑΣΚ‐ΔΑΚΕ σε ΟΛΜΕ‐ΔΟΕ καταψήφισαν 
ακόμη και την πάλη ενάντια στα χαράτσια! 

‐ Εδραίωση στις συνειδήσεις των εργαζομένων εκείνου του 
ελπιδοφόρου διεκδικητικού‐ταξικού  κινήματος, που θα 
παλεύει για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, για την 
αποδέσμευση της χώρας από τη Ε.Ε, την ανατροπή του 
μνημονίου και της δανειακής σύμβασης, τη μονομερή 
διαγραφή του χρέους, το λαό στο τιμόνι της εξουσίας και της 
φιλολαϊκής διακυβέρνησης.  

Εμπρός για ένα κίνημα που θα διακηρύσσει σε όλους τους 
τόνους: «Χωρίς εσένα γρανάζι δε γυρνά, ΕΡΓΑΤΗ μπορείς χωρίς 
αφεντικά! Όλη η Ελλάδα μια Χαλυβουργία!» 

 

                                                                                             Για το 
Δ.Σ 

                                      Η Πρόεδρος                                                                      
Η Γραμματέας 



                                      Κ. Καμαρινού                             

             Χ. Αγγελονίδη 

 


