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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (3/6/2014)
Η μαζική προσέλευση των συναδέλφων στη Συνέλευση‐ που σημειωτέον ήταν η πρώτη
χωρίς άδεια στο πλαίσιο του αυταρχισμού και περιορισμού των συνδικαλιστικών μας
ελευθεριών‐ αποτελεί ελπιδοφόρο μήνυμα για την αποφασιστικότητα και μαχητικότητα
των εκπαιδευτικών του Συλλόγου μας να αντισταθούν και να αγωνιστούν ενάντια στην
Αυτοαξιολόγηση‐Αξιολόγηση και την επερχόμενη θύελλα μέτρων που μας ετοιμάζουν.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ!
1. ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 83ης Γ.Σ ΔΟΕ
‐ Το Ν/Σ για την Ειδική Αγωγή ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ! Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν
αναβαθμισμένη Ειδική αγωγή. Καμιά επιχειρηματική δράση στο χώρο της Ε.Α‐της
πρώιμης διάγνωσης, παρέμβασης και αποκατάστασης. Μόνιμοι διορισμοί για την
στελέχωση της Ειδικής Αγωγής.
‐ Κατάργηση των Ν.4093/2012 (υποπαρ Ζ3) και 4057/13 για τις διώξεις Δημ.
Υπαλλήλων (ποινική δίωξη= αυτοδίκαιη αργία) και ΑΠΟΣΥΡΣΗ της εγκυκλίου
Φ277/412/14476/Δ2‐19/11/2012 που καταργεί το «τεκμήριο αθωότητας». Να
απαγορευτεί η δυνατότητα επιστράτευσης (Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου).
‐ Επικαιροποίηση της περυσινής απόφασης για μείωση της συνδρομής.
2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ Η.Δ ΤΗΣ Γ.Σ
‐ Καμιά σύμπτυξη‐συγχώνευση‐κατάργηση σχολείων και τμημάτων. Μαζικοί
διορισμοί για την κάλυψη όλων των κενών. Μονιμοποίηση όλων των
συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
‐ 15 νήπια‐προνήπια ανά νηπιαγωγό και δάσκαλο/λα Α και Β τάξης. 20
μαθητές/τριες ανά δάσκαλο και καθηγητή στις υπόλοιπες τάξεις. Εξασφάλιση
ασφαλούς μεταφοράς για όλα τα παιδιά. Κατοχύρωση ωραρίου της Νηπιαγωγού
‐ Να μην εφαρμοστεί ο θεσμός της Τράπεζας θεμάτων, οι προαγωγικές εξετάσεις
να είναι στην αποκλειστική ευθύνη της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών.
3. ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΟ‐ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Α.Ε.Ε
«Οι εκπαιδευτικοί του ………………………… αντιμετωπίζουμε, στην καθημερινή προσπάθεια για τη
διαπαιδαγώγηση και τη μόρφωση των μαθητών μας, πολλά και οξυμμένα προβλήματα που αφορούν
συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας της εκπαίδευσης.
Είναι προφανές ότι η αξιολόγηση και οι σχετικές διαδικασίες της, π.χ. απαντήσεις σε ερωτηματολόγια,
βαθμολόγηση δεικτών κ.λπ., μάλιστα με εντολή (!), δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην ανάδειξη και
κυρίως στη λύση των προβλημάτων της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.

Για τα προβλήματα του σχολείου και συνολικά της εκπαίδευσης, που είναι αποτέλεσμα της
αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, καταγεγραμμένα και γνωστά στο Υπουργείο Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί είτε
ως άτομα είτε ως σύλλογος είτε μέσα από το Σύλλογο, είτε από κοινού με τους γονείς, έχουμε καταθέσει,
προφορικά ή γραπτά, τις απόψεις μας και τα αιτήματά μας στη διοίκηση και στο Υπουργείο Παιδείας
χωρίς καμία ανταπόκριση.
Κοινή διαπίστωση είναι ότι τα σχολεία λειτουργούν χάρη στο φιλότιμο, στην προσπάθεια και την
προσφορά των εκπαιδευτικών που, εκτός από τα διδακτικά καθήκοντα, αναλαμβάνουν και
διεκπεραιώνουν πλήθος άλλων εργασιών και δραστηριοτήτων.
Οι εκπαιδευτικοί και ο σύλλογος διδασκόντων θα συνεχίσουν, όπως έκαναν μέχρι τώρα στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους, να συμβάλλουν στη λειτουργία του σχολείου και ταυτόχρονα, μέσα από το
σωματείο, ν’ αγωνίζονται για ένα σχολείο Δημόσιο Δωρεάν για όλους, χωρίς φραγμούς και διακρίσεις.
Ο σύλλογος διδασκόντων του ……………………., συνεπής με την προηγούμενη απόφασή του να μην ορίσει
ομάδες εργασίας αυτοαξιολόγησης και με βάση τις αποφάσεις Συλλόγου και ΔΟΕ, αποφασίζει, σχετικά
με την «Έκθεση της γενικής εκτίμησης της σχολικής μονάδας», την «Έκθεση αξιολόγησης» και
τα «Σχέδια δράσης», ότι δεν μπορεί να εγκρίνει οποιαδήποτε εισήγηση‐έκθεση στο πλαίσιο της
αυτοαξιολόγησης».
4. ΨΗΦΙΣΜΑ-ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΟΥ
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
«Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στις απολυμένες καθαρίστριες του Υπ.
Οικονομικών και στον πολύμηνο αγώνα τους για την αποκατάστασή τους και την
επαναπρόσληψή τους. Παρά την δικαίωσή τους απ΄ τα ελληνικά δικαστήρια, οι εργαζόμενες
καθαρίστριες παραμένουν σε αγωνιστική κινητοποίηση, διότι η συγκυβέρνηση αρνείται να
εφαρμόσει τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Θεωρούμε απαράδεκτη την τακτική της
κυβέρνησης να κάνει πράξη αυτό που σε δημοκρατικά πολιτεύματα είναι αυτονόητο, την
εφαρμογή των διακαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν τις καθαρίστριες και απαιτούμε την
άμεση επαναπρόσληψή τους».
Ο πρόεδρος της Γ. Σ- Θ. Βαρυτιμιάδης.

Η Γραμματέας της Γ. Σ - Α. Ζαχαριά.
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