Τα 5 μέλη της

Π.Α.Σ.Κ.

Αθήνα 6/11/2007

στο ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή τη συνεδρίαση του ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε.
Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. στη σημερινή του συνεδρίαση συζήτησε τα παρακάτω
θέματα:
• Πρόγραμμα δράσης του κλάδου
• Προσφυγή της ∆.Ο.Ε. στο Συμβούλιο Επικρατείας
• Επιλογή ∆/ντών Σχολικών Μονάδων
Για το πρόγραμμα δράσης του κλάδου, τα 5 μέλη της ΠΑΣΚ στο ∆.Σ. της
∆.Ο.Ε. κατέθεσαν την παρακάτω πρόταση:
Α. ∆ιεκδικητικό Πλαίσιο
• Προτάσσουμε τα αιτήματα των Νηπιαγωγών και τα προβλήματα
των Νηπιαγωγείων που αναφέρονται: στο ωράριο, στην κατάργηση
της τροπολογίας του Ν.3577/07, στη μείωση του αριθμού των
Νηπίων ανά τμήμα στο 1:15, στη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική
αγωγή, στις υποδομές, στην πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού, στις
ιδρύσεις νέων Νηπιαγωγείων, στην κάλυψη των εκπ/κών αναγκών
όλων των παιδιών 4-6 χρονών για εκπαίδευση, ασφάλεια, κλπ.
• Αυτούσια τα αιτήματα της περσινής απεργιακής κινητοποίησης του
κλάδου που δεν ικανοποιήθηκαν και είχαν την καθολική στήριξη των
συναδέλφων της βάσης.
Β. Αγωνιστικό πλαίσιο
• Να γίνουν Γενικές Συνελεύσεις στους Συλλόγους Εκπαιδευτικών
Π.Ε., από 7 έως και 16 Νοεμβρίου, με πρόταση για 24ωρη
προειδοποιητική απεργία στις 26 Νοεμβρίου μαζί με την ΟΛΜΕ
• Ολομέλεια Προέδρων στις 19 Νοεμβρίου
• Νέες Γενικές Συνελεύσεις στους Συλλόγους με Ολομέλεια Προέδρων
μέχρι τις 20 ∆εκεμβρίου με πρόταση από τη ∆.Ο.Ε. για
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επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις (ανάλογες με τις
περσινές) με διάρκεια και προοπτική από το νέο έτος, σε
συνεργασία με τις άλλες εκπ/κές Ομοσπονδίες.
Η παραπάνω πρότασή μας πήρε 5 ψήφους στο ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. και δεν έγινε
απόφαση της Ομοσπονδίας.
2. Προσφυγή της ∆.Ο.Ε. στο Συμβούλιο Επικρατείας
Η παράταξή μας έφερε για τρίτη φορά στο ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. την
πρόταση να προσφύγει η Ομοσπονδία (όπως και το 1995) στο Συμβούλιο
Επικρατείας για να ακυρώσει την τροπολογία του Ν.3577/07 για τα
Νηπιαγωγεία.
Η πρότασή μας αυτή τη φορά υπερψηφίστηκε με 9 ψήφους υπέρ
και 2 κατά.
∆εν την ψήφισαν η ΕΣΑΚ/Σ και οι ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ.
3. Επιλογή ∆/ντών Σχολικών Μονάδων
Με αφορμή τις καταγγελίες εκατοντάδων συναδέλφων που
«καρατομήθηκαν» κατά τις πρόσφατες κρίσεις των ∆/ντών Σχολικών
Μονάδων, η παράταξη της ΠΑΣΚ έφερε το θέμα στο ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε.
προκειμένου να καταδικαστούν και να καταγγελθούν οι συγκεκριμένες
πρακτικές που μέσω της συνέντευξης κατέλυσαν κάθε έννοια αξιοκρατίας,
προσβάλλοντας την προσωπικότητα των υποψηφίων.
Οι
παρατάξεις
της
∆ΑΚΕ,
της
ΕΣΑΚ/Σ
και
των
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ δεν συμφώνησαν με την καταγγελία και το ∆.Σ. της
∆.Ο.Ε. δεν κατέληξε σε απόφαση.
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