Το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών Ν. Σερρών, χαιρετίζει τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην
τακτική συνέλευση του συλλόγου, ιδιαίτερα όμως χαιρετίζει αυτούς που επέλεξαν και τίμησαν
με την ψήφο τους, το ψηφοδέλτιο της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών», στις
εκλογές της 31ης Μαΐου για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΔΟΕ.
Απαράδεκτη θεωρούμε τη θέση της ΔΑΚΕ, η οποία αρνήθηκε πρόταση των άλλων
παρατάξεων να μπορέσουν οι συνάδελφοι αναπληρωτές να συμμετέχουν στην
εκλογική διαδικασία, έχοντας βέβαια εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η
άρνηση αυτή της ΔΑΚΕ είχε ως αποτέλεσμα να έρθουν συνάδελφοι αναπληρωτές το
απόγευμα της Τετάρτης να ψηφίσουν και να μη μπορέσουν τελικά γιατί δεν ήταν γραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους. Το γεγονός αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει
ιδιαίτερα τους συναδέλφους αναπληρωτές.
Επίσης πρέπει να προβληματίσει όλους τους συναδέλφους η εμμονή της ΑΕΕΚΕ στη
λεγόμενη καλή αξιολόγηση. Η ΑΕΕΚΕ κατά τη διάρκεια της συνέλευσης αρνήθηκε να
στηρίξει απόφαση της ΔΟΕ, η οποία καλεί τους συναδέλφους σε απεργία – αποχή από
τη διαδικασία αξιολόγησης των διευθυντών από τους συλλόγους διδασκόντων. Εμείς
κάναμε ένα βήμα μπροστά καλώντας και τους αιρετούς του συλλόγου να να μη γίνουν
αξιολογητές, να βάλουν δηλαδή παύλα (-) στη συνέντευξη, να παραβρίσκονται στη
διαδικασία από τη σκοπιά της καλύτερης αποκάλυψης – ελέγχου – καταγγελίας. Αυτή η
πρόταση, δεν έγινε δεκτή ούτε από τη ΔΑΚΕ.
Ένα από τα συμπεράσματα της εκλογικής διαδικασίας δείχνει πως υπάρχουν αρκετοί
συνάδελφοι που δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν το κάλπικο επιχείρημα για “ακομμάτιστα” και
“ανεξάρτητα” ψηφοδέλτια.
Η επανεκλογή όμως, ενός αντιπροσώπου από το ψηφοδέλτιό μας, αποδεικνύει τη
σταθερή πορεία και την απήχηση των θέσεών μας. Συνεχίζουμε, τιμώντας τη
εμπιστοσύνη που μας δείξατε, τον αγώνα για αλλαγή πορείας, για αλλαγή των συσχετισμών
στη ΔΟΕ, για ανασύνταξη του εκπαιδευτικού κινήματος.
Θεωρούμε, ότι είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε, η ανάγκη για την ανασύνταξη του
κινήματος. Απαραίτητη η αλλαγή των συσχετισμών και η ισχυροποίηση των συνεπών ταξικών
δυνάμεων. Απαραίτητο όμως βήμα σ’ αυτή την κατεύθυνση είναι η απαλλαγή από τον παλιό,
αλλά και το νεόκοπο κυβερνητικό συνδικαλισμό. Οι δυνάμεις αυτές όλα αυτά τα χρόνια
έπαιξαν και παίζουν το παιχνίδι της εκάστοτε κυβέρνησης. Δεν μπορούν να
συγκροτήσουν κίνημα αποτροπής των αντιεκπαιδευτικών μέτρων γιατί απλά δεν
θέλουν, συμφωνούν με τον πυρήνα της πολιτικής που η οικονομία βρίσκεται στην
υπηρεσία του κεφαλαίου, των επιχειρήσεων, του ανταγωνισμού.
Επειδή λοιπόν, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, δεν πρέπει κανείς να πιστέψει σε ατομικές
λύσεις, ο αγώνας πρέπει να είναι ενιαίος, εργάτες, υπάλληλοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
νέοι, άνεργοι κ.α., μόνο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να να διεκδικήσουμε μια άλλη κοινωνία
διαφορετική, πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να
διεκδικήσουμε ένα σχολείο που να καλύπτει τις σύγχρονες λαϊκές μορφωτικές ανάγκες,
κόντρα στο «νέο σχολείο» της αγοράς- ζούγκλας, της Ε.Ε. και των επιχειρηματικών
ομίλων.

Προτείναμε και έγιναν δεκτά από το σώμα τα παρακάτω ψηφίσματα :
1. Για τους μεταταγμένους από τη δευτεροβάθμια συναδέλφους .
Διεκδικούμε:
 Σύσταση οργανικών θέσεων πριν από την οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα των
μετατάξεων, ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία των συναδέλφων για πάγιες και διαρκείς
ανάγκες της Υπηρεσίας.
 Να δοθεί η δυνατότητα ανάκλησης μετάταξης για όσους συναδέλφους το
επιθυμούν.
 Ενιαία μοριοδότηση (ανά περιοχή μετάθεσης) όσων μεταταγμένων επιθυμούν να
μείνουν στην Π.Ε. και όσων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας υπέβαλαν αίτηση
μετάθεσης το 2013 και το 2014. Να συμπεριληφθούν και όσοι έκαναν αίτηση για
μετάταξη το 2013, αλλά αυτή απορρίφθηκε. Να γίνει έλεγχος των μορίων και να
συνταχθούν πίνακες με βάση τα μόριά τους.
 Στις περιπτώσεις που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι υπάρχουν μεταταγμένοι
που έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία, να ακυρωθεί αυτόματα η μετάταξη.
 Για τις μη κοινές ειδικότητες (ΠΕ05 Γαλλικών, ΠΕ07 Γερμανικών, ΠΕ08
Καλλιτεχνικών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής και ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών) που
αποτελούν την πλειοψηφία των μεταταγμένων συν/φων (2.346 συνάδελφοι) να δοθεί
οργανική θέση και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία άμεσα.
 Για τις κοινές ειδικότητες (Αγγλικών, Μουσικής, Γυμναστών) να δοθεί μια δίκαιη
λύση που να εξασφαλίζει και τους εκπαιδευτικούς της Α’ βάθμιας που αιτούνται
μετάθεσης και τους εκπαιδευτικούς της Β’ βάθμιας που έχουν μεταταχθεί ήδη. Καμία από
τις δυο κατηγορίες εκπαιδευτικών δεν ευθύνεται για τα προβλήματα που
δημιουργήθηκαν. Το ΥΠΟΠΑΙΘ έχει ήδη τα αριθμητικά στοιχεία στα χέρια του και μπορεί
να δώσει λύση. Άνοιγμα τόσων οργανικών σε κάθε περιοχή ώστε να μην αδικηθεί καμία
κατηγορία και να μην πρυτανέψουν η διάσπαση και οι συντεχνιακές λογικές.
 Για τις ειδικότητες αυτές προτείνουμε να πάρουν μετάθεση αναδρομικά και όσοι
συνάδελφοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είχαν κάνει αίτηση το 2013 και το
2014 και είχαν περισσότερα μόρια από τον τελευταίο συνάδελφο που πήρε
μετάταξη (στην ίδια περιοχή). Επιπλέον να εγκριθούν όλες οι αιτήσεις μετάθεσης για
τον τόπο συμφερόντων του αιτούντος εκπαιδευτικού. Η τοποθέτηση στις οργανικές για
τις προϋπάρχουσες ειδικότητες (μεταταγμένοι και αναδρομικής μετάθεσης) να γίνει με
βάση τα μόρια.
 Άμεση υλοποίηση αυτής της διαδικασίας, ώστε να προχωρήσει ομαλά και η διαδικασία
των φετινών μεταθέσεων και τοποθετήσεων καθώς και των διορισμών.
 Διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στις εναπομείνασες κενές οργανικές
θέσεις
Καλούμε το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. να εγκαταλείψει την τακτική του “Πόντιου Πιλάτου” και να
δρομολογήσει άμεσα λύσεις στην κατεύθυνση της ανατροπής της μνημονιακής πολιτικής που
δημιούργησε τα συγκεκριμένα προβλήματα και της ικανοποίησης των αναγκών της δημόσιας
εκπαίδευσης και των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εκπαιδευτικών της.
ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ
ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΧΘΕΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΔΙΚΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ!

2. Για τους μαθητές στο Ρέθυμνο που καταδικάστηκαν επειδή, οργάνωσαν κινητοποιήσεις,
διεκδικώντας το αυτονόητο. Να έχουν δηλαδή, ένα σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα,
μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών, σύγχρονες υποδομές και εργαστήρια.
ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ!
Με μια απαράδεκτη απόφαση το Δικαστήριο Ανηλίκων καταδίκασε τρεις μαθητές του 1ου
Γυμνασίου Ρεθύμνου επειδή στην αρχή της χρονιάς μπήκαν μπροστά στις κινητοποιήσεις του
σχολείου τους. Οι μαθητές από την αρχή της χρονιάς οργάνωσαν κινητοποιήσεις στο Ρέθυμνο,
όπως και σε πολλές πόλεις της χώρας, διεκδικώντας το αυτονόητο. Να έχουν ένα σχολείο που
θα μορφώνει ολόπλευρα, για μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών, για σύγχρονες υποδομές και
εργαστήρια, για να μην πληρώνουν οι γονείς τους ένα σκασμό λεφτά στα φροντιστήρια. Για την
αγωνιστική επιλογή τους αυτή, οι μαθητές σύρθηκαν στο δικαστήριο.
Η παραπομπή σε δίκη έγινε μετά από καταγγελία του διευθυντή του σχολείου, με το
δικαστήριο να αποφασίζει επιβολή ποινής κοινωνικής εργασίας 80 ωρών ως αναμορφωτικό
μέτρο. Ταυτόχρονα κατηγορήθηκαν και οι γονείς των παιδιών για παραμέληση εποπτείας
ανηλίκου.
Οι διώξεις και τα μαθητοδικεία που πραγματοποιούνται σήμερα γίνονται με την ανοχή και με
ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ παρά την “επικοινωνιακή” κατάργηση της διαβόητης
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Αρσένη. Ο στόχος παραμένει και είναι ένας και
μοναδικός, η κάμψη του μαθητικού κινήματος, μέσα από την τρομοκράτηση των μαθητών, η
απρόσκοπτη εφαρμογή των αντιλαϊκών – αντιεκπαιδευτικών πολιτικών κυβερνήσεων – ΕΕ –
κεφαλαίου.
Με τη καταδίκη αυτή αποδεικνύεται περίτρανα ότι η μόνη πολιτική που θέλει η
κυβέρνηση να μπαίνει μέσα στους χώρους που ζει, εργάζεται και μορφώνεται η νεολαία,
είναι αυτή που υπερασπίζεται το σφαγιασμό των δικαιωμάτων του λαού και της
νεολαίας.
Εμείς οι εκπαιδευτικοί δίνουμε την μάχη για την μόρφωση των παιδιών μας κάθε μέρα μέσα
στην τάξη, Στηρίζουμε πολύπλευρα τη νέα γενιά και γνωρίζουμε ότι καθήκον μας είναι να
βρισκόμαστε δίπλα στους αγωνιζόμενους μαθητές.
Οι εισαγγελείς, η αστυνομία, οι χειροπέδες, τα δικαστήρια ανηλίκων και τα αναμορφωτήρια
δεν έχουν θέση στο σχολείο. Ούτε έχουν θέση στο σχολείο και στα συνδικάτα μας εκείνοι που
γίνονται καταδότες – μηνυτές των μαθητών τους. Αυτές οι ενέργειες παραβιάζει κάθε έννοια
ηθικής τάξης και κάθε έννοια εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής πρακτικής. Η ετυμηγορία του
κλάδου πρέπει να είναι αμείλικτη.
 Καλούμε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, τα σωματεία και τις Ομοσπονδίες, όλο
το λαό να καταδικάσει αυτές τις πρακτικές. Να δώσουν απάντηση απέναντι στην
τρομοκρατία που εξαπολύει η ίδια η κυβέρνηση σε 15χρονα παιδιά που αγωνίζονται για
την μόρφωση που αξίζουν. Να πάρουν θέση δίπλα στους μαθητές , που υπερασπίζονται
και δικά μας αιτήματα, όπως οι μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών.
Απαιτούμε:
 Να μην περάσουν οι διώξεις και η τρομοκρατία σε βάρος των μαθητών. Με ευθύνη της
κυβέρνησης να απαλλαγούν από κάθε κατηγορία.
 Να καταργηθεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο αναφοράς, που επικαλείται το Υπουργείο,
ενάντια στις μαθητικές κινητοποιήσεις.
 Να σταματήσει η τιμωρία των αγώνων και η καταστολή τους από κυβερνήσεις –
διοικήσεις της εκπαίδευσης.

Η λύση στον αυταρχισμό της κυβέρνησης και του υπουργείου απέναντι σε
οποιονδήποτε σηκώνει κεφάλι είναι ο κοινός οργανωμένος αγώνας εκπαιδευτικών,
γονιών και μαθητών.
Καλούμε τους εργαζόμενους, τη νεολαία μέσα από τους μαζικούς τους φορείς να
δώσουν απάντηση απέναντι στην τρομοκρατία. Δεν θα τους περάσει!
Ο λαός μας έχει αποδείξει ότι όσα μέτρα καταστολής και να πάρουν, δεν
τρομοκρατείται.

