Αθήνα 27 Φλεβάρη 2013

Απόφαση της Συνδιάσκεψης της Π.Α.Σ.Κ./ΔΗ.ΣΥ.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Ο Υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος παρά την ομόθυμη αντίδραση των εκπαιδευτικών
Ομοσπονδιών και του συνόλου του εκπαιδευτικού κόσμου, προχωρά στη σύνταξη του Προεδρικού
Διατάγματος για την αξιολόγηση – χειραγώγηση των εκπαιδευτικών με στόχο την μισθολογική
καθήλωση των εκπαιδευτικών, την κατάργηση της παιδαγωγικής ελευθερίας και δημοκρατίας που
επικρατεί εδώ και τριάντα χρόνια στα σχολεία, μετά την κατάργηση του επιθεωρητή από την
κυβέρνηση του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου (1982), την κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών
και τελικά τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις.
Με το νέο, δε, πειθαρχικό δίκαιο, με το οποίο οδηγούνται σε αυτοδίκαιη αργία οι
εκπαιδευτικοί που θα υποπέσουν σε «πειθαρχικά παραπτώματα» όπως: απείθεια, αναξιοπρεπής
συμπεριφορά, κλπ. πριν καν εκδικασθεί η υπόθεσή τους και εκδοθεί η σχετική απόφαση
(καταργείται έτσι το τεκμήριο της αθωότητας , κεκτημένο από την εποχή της Γαλλικής
Επανάστασης) συμπληρώνεται ο αυταρχισμός της κυβέρνησης και του Υπ. Παιδείας. Ταυτόχρονα
το πλέγμα του αυταρχισμού κλιμακώνεται με τις ανακοινώσεις για αλλαγή του Ν.1264/82, του
δημοκρατικότερου και προοδευτικότερου Νόμου στην Ευρώπη για τα εργασιακά δικαιώματα και τις
συνδικαλιστικές ελευθερίες, που θα καταργεί, ουσιαστικά, το δικαίωμα στην απεργία.
Όλα τα παραπάνω, στόχο έχουν την τρομοκράτηση των εργαζόμενων, την εξάλειψη κάθε
μορφής αντίστασης και αντίδρασης απέναντι στα μέτρα της Τρόικας και της Κυβέρνησης που
εφαρμόζονται στη χώρα μας την τελευταία τριετία. Στόχο έχουν να κάμψουν το αγωνιστικό
φρόνημα των εργαζομένων και να δημιουργήσουν πολίτες – δούλους.
Η συνδιάσκεψη της ΠΑΣΚ/ΔΗ.ΣΥ, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 24 του Φλεβάρη
με τη συμμετοχή 250 αντιπροσώπων απ’ όλη τη χώρα, ομόφωνα αποφάσισε:
Λέμε ένα βροντερό όχι στο Π.Δ. του Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση –
χειραγώγηση και δηλώνουμε ότι θα αποτρέψουμε μαζί με ολόκληρο τον κλάδο την
εφαρμογή του.
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Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να συναντηθεί:

Με τα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα τη ΔΗ.ΜΑΡ και το ΠΑΣΟΚ (τους κυβερνητικούς
εταίρους) και να τους ζητήσει, αν τους έχει μείνει ακόμη ίχνος δημοκρατικής ευαισθησίας, να μη
συμφωνήσουν στο σχέδιο Π.Δ. του κ. Αρβανιτόπουλου.

Με την Π.Ε.Σ.Σ. ( Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων) και τους Δ/ντές των Σχολικών
Μονάδων ανά ΠΥΣΠΕ, τα δυο κύρια σώματα αξιολογητών και να ζητήσει να καταδικάσουν το
συγκεκριμένο σχέδιο Π.Δ. και να συζητήσουν με τον κλάδο (γιατί μέλη του κλάδου είναι και τα
στελέχη εκπαίδευσης) τρόπους μη εφαρμογής του στην πράξη, αν υπογραφεί.
Για τον πειθαρχικό αυταρχισμό που ψηφίστηκε στους Ν.4027/2012 και 4093/2012,
προτείνουμε την παρέμβαση της Δ.Ο.Ε. και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στους αρμόδιους Υπουργούς Παιδείας και
Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στην περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία δεν προχωρήσουν στην
αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ο κλάδος θα πρέπει να ζητήσει την αποχώρηση των αιρετών και
των διορισμένων μελών από όλα τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Τα θέματα της αξιολόγησης και του νέου πειθαρχικού «δικαίου» θα πρέπει να είναι
κυρίαρχα στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων και στη Γ.Σ. του κλάδου με στόχο την αποτροπή
εφαρμογής τους στην πράξη.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Ως Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση – Δημοκρατική Συνεργασία, δηλώνουμε πως όπως το
1982 είμαστε πρωτοπόροι στον αγώνα για την κατάργηση του επιθεωρητή και επί τριάντα χρόνια
αποτρέψαμε τα σχέδια όλων των Υπουργών Παιδείας (Σουφλιά, Αρσένη, Ευθυμίου, Γιαννάκου,
Διαμαντοπούλου) για την αξιολόγηση – χειραγώγηση, έτσι και ΤΩΡΑ θα μπούμε πρώτοι στον

ΑΓΩΝΑ για τη μη εφαρμογή των σχεδίων του Υπ. Παιδείας και της κυβέρνησης που καταργούν το
δημοκρατικό σχολείο, το σχολείο της παιδαγωγικής ελευθερίας και θέλουν υποτακτικούς τους
εκπαιδευτικούς.
Στον αγώνα αυτό δεν έχουμε την πολυτέλεια διαχωρισμού μεταξύ μας. καλούμε όλες τις
δυνάμεις του κλάδου να δώσουμε τον ΑΓΩΝΑ με ΕΝΟΤΗΤΑ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
Από την Π.Α.Σ.Κ./ΔΗ.ΣΥ.
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