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ΓΙΑΤΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ;
Ως ΠΑ∆Ε∆-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στηρίζουµε την πρόταση της
Γραµµατείας της ΠΟΕ∆ για µηνιαία σύγκληση της Συνεδρίας Προσωπικού. Το έγγραφο που απέστειλε η Οργάνωση στον υπουργό Παιδείας αποτελεί ένα βήµα προς
τα µπρος για τον κλάδο και ταυτόχρονα ανοίγει δρόµους
για περαιτέρω διεκδικήσεις και κατακτήσεις. Υπάρχει µια
αναβάθµιση τόσο του ∆ιευθυντή και του Βοηθού ∆ιευθυντή στη σχολική µονάδα, όσο και του ίδιου του δασκάλου! Είναι αδιανόητο να γυρίζουµε τη πλάτη στον εκσυγχρονισµό ζητηµάτων που για τόσα χρόνια εκφράζουµε
έντονους προβληµατισµούς και επιφυλάξεις.
Η ΠΟΕ∆ έστειλε επιστολή στο ΥΠΠ µε την οποία και
εξηγεί τους λόγους του αιτήµατός της. Ανάµεσα σ΄
άλλα, η ΠΟΕ∆ αναφέρει:
(·) Ο περιορισµός των Συνεδριάσεων Προσωπικού σε
µηνιαία βάση, σε καµιά περίπτωση δεν δυσχεραίνει το
διοικητικό έργο του σχολείου, αφού µε τις ανάλογες
ρυθµίσεις µπορούν να διεκπεραιώνονται και να αποπερατώνονται οι συντονιστικές υποχρεώσεις του προσωπικού.
(‚) Η φυσιογνωµία των εργασιακών σχέσεων στα
∆ηµοτικά Σχολεία είναι τέτοια η οποία επιτρέπει τον

καθηµερινό συντονισµό µεταξύ στελεχών και δασκάλων
και την άµεση αντιµετώπιση διοικητικών προτεραιοτήτων.
(Á) Τα δεδοµένα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και πληροφορικής έχουν περιορίσει την αναχρονιστική ανάγκη
για φυσικό κοινό χρόνο.
(‰) Συγκριτικό επιχείρηµα αποτελούν και οι όροι συνεδρίασης στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης. Με πολλαπλάσιο προσωπικό µεγάλης ανοµοιογένειας και µε
πολύ µεγαλύτερο αριθµό τµηµάτων, η Συνεδρία
Προσωπικού συγκαλείται µια φορά το µήνα, χωρίς ποτέ
αρµοδίως να έχει εντοπιστεί διοικητικό έλλειµµα ως
προς τη συγκεκριµένη πρακτική.
(Â) Η Συνεδρίαση σε τακτή εβδοµαδιαία βάση αποτελεί
έναν αναχρονισµό, ο οποίος εδράζεται σε παλαιότερες
και ξεπερασµένες πραγµατικότητες συγκρότησης και
λειτουργίας του διδασκαλικού συλλόγου.
(ÛÙ) Η ανταπόκριση στο αίτηµά έχει µηδενικό οικονοµικό κόστος για το κράτος ενώ αποτελεί εκσυγχρονιστική
χειρονοµία αποφόρτωσης του προσωπικού των
∆ηµοτικών Σχολείων χωρίς καµιά ποιοτική έκπτωση.
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Σειρά από εισηγήσεις κατέθεσε η Οργάνωσή µας για
πρακτική διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας της διεξαγωγής της µηνιαίας συνεδρίας προσωπικού. Το αίτηµα για συνεδρία προσωπικού µια φορά το µήνα (οι λόγοι
αυτού του αιτήµατος συνοψίζονται σε άλλο άρθρο
παραπλεύρως) έγινε αποδεκτό από το ΥΠΠ µετά από
δήλωση του Υπουργού στο πρόσφατο συνέδριο της
ΠΟΕ∆. Οι εισηγήσεις αυτές, που κατάθεσε η ΠΟΕ∆
είναι:
1. Η τακτική µηνιαία συνεδρία προσωπικού θα γίνεται
σε σταθερή ηµεροµηνία µια φορά το µήνα (π.χ. την
πρώτη Τετάρτη κάθε µήνα), µε ηµερήσια διάταξη η
οποία θα ενηµερώνεται µέχρι δύο µέρες πριν από τη
Συνεδρίαση.
∆ικαίωµα εγγραφής θεµάτων έχουν όλα τα µέλη του
προσωπικού.
2. Η συνεδρία θα χωρίζεται σε δύο µέρη: Στο πρώτο
µέρος θα αντιµετωπίζονται τα λειτουργικά ζητήµατα
του σχολείου, τα οποία απαιτούν συλλογική λήψη απόφασης για υλοποίηση µέχρι την επόµενη συνεδρία. Το
δεύτερο µέρος της Συνεδρίας θα αφιερώνεται σε θέµατα εκπόνησης Σχεδίου ∆ράσης, Ανάπτυξης της
Σχολικής Μονάδας και Επιµόρφωσης, που θ’ ανταποκρί-

νεται σε ανάγκες του προσωπικού και του Σχολείου.
3. Σ’ ό,τι αφορά στην ανάγκη διανοµής της πληροφορίας και κοινοποίησης εγγράφων, αναµένεται όπως η
∆ιευθυντική οµάδα αξιοποιήσει τις δυνατότητες των
Τ.Π.Ε., την κυκλοφορία διοικητικών σηµειωµάτων, εξαγγελτήρια, τοµείς ευθύνης και συντονιστικές αρµοδιότητες για τη διασφάλιση της πρόσβασης του προσωπικού
στην πληροφόρηση.
4. Κατά την εκπόνηση – οργάνωση των ωρολογίων προγραµµάτων στην αρχή του χρόνου, θα καταβληθεί προσπάθεια τοποθέτησης κοινού, µη διδακτικού χρόνου για
τους δασκάλους των τµηµάτων της ίδιας τάξης, για σκοπούς συντονισµού.
5. Τα µέλη της ∆ιευθυντικής Οµάδας, τα οποία αναλαµβάνουν συντονιστές τάξεων, θα πρέπει, όπως συµβαίνει και σήµερα, να βρίσκονται σε διαρκή επαφή µε
τους δασκάλους των τάξεων και να ενεργοποιούν τις
διάφορες οµάδες του Σχολείου, οι οποίες συγκροτούνται για συγκεκριµένα θέµατα.
6. Στα πλαίσια καλών πρακτικών, ζητήµατα τα οποία
αφορούν την καθηµερινότητα του σχολείου (π.χ.
Εκδροµές), θα συζητούνται στις αντίστοιχες επιτροπές
και όχι στη Συνεδρία Προσωπικού.

7. Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου διατηρεί το δικαίωµα,
για πολύ σοβαρούς και απρόβλεπτους λόγους, να
συγκαλεί έκτακτα τη συνεδρία, σε χρόνο του διαλείµµατος, αφού µεριµνήσει κατάλληλα για την παιδονοµία
και την ασφάλεια των παιδιών. Νοείται πως το ίδιο δικαίωµα για σύγκληση έκτακτης συνεδρίας προσωπικού
έχει και το προσωπικό του σχολείου, αν ζητηθεί κάτι
τέτοιο από την πλειοψηφία των µελών του.
8.Ενδέχεται η ∆ιευθυντική Οµάδα του Σχολείου να
προσυσκέπτεται (σε µη διδακτικό χρόνο) για την προετοιµασία της Συνεδρίας.
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ΚΟΒΟΥΝ ΧΟΡΗΓΊΑ ΚΑΙ ΕΠΊ∆ΟΜΑ
Με ανακοίνωσή της στον τύπο, η Παγκύπρια ∆ηµοκρατική Έπαλξη ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών (ΠΑ∆Ε∆
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ) εκφράζει τη σφοδρή αντίθεσή της στα
µέτρα που εισηγείται η κυβέρνηση για αντιµετώπιση
των οικονοµικών ελλειµµάτων, δηλαδή την περικοπή
της Φοιτητικής Χορηγίας και του Επιδόµατος Τέκνου.
Γιατί ξεκάθαρα, τα µέτρα στοχεύουν τα επιδόµατα και
τους µισθούς όσων είναι σωστοί απέναντι στο κράτος
και καταβάλλουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Για άλλη µια φορά διαφάνηκε ότι µια σπάταλη κυβέρνηση, χωρίς να πάρει οποιαδήποτε µέτρα για το θέµα της
φοροδιαφυγής, χωρίς να περιορίσει τις σπατάλες της,
προχώρησε στην εξαγγελία των δήθεν στοχευµένων
«κοινωνικών παροχών». Είναι ολοφάνερη η επιδίωξη
των κυβερνώντων να βάλουν χέρι στα «σίγουρα» και
να µην ενοχλήσουν αυτούς που κρύβουν τις απολαβές
και τα κέρδη τους.

Αφού πέταξε στον πίθο το ∆αναΐδων της Γιουροσύπρια 35 εκ. Ευρώ, και άλλα εκατοµµύρια για αγορά
πολυτελών αυτοκινήτων και κτίσιµο µεγάρων πολιτισµού, η δήθεν φιλολαϊκή κυβέρνησή µας ήρθε να κάνει
επιδροµή στη Φοιτητική Χορηγία και στο επίδοµα
τέκνου. ∆υο κοινωνικές παροχές, που παραχωρήθηκαν
από την κυβέρνηση Κληρίδη εδώ και µια δεκαετία σχεδόν και οι οποίες στόχευαν στη στήριξη των οικογενειών και ιδιαίτερα των νέων µας, που αποτελούν το πιο
ζωντανό κοµµάτι της κοινωνίας µας.
Εµείς ως ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ όχι µόνο καταδικάζουµε της προσπάθειες αυτές της κυβέρνησης, αλλά
στηρίζουµε τις θέσεις των νέων και των Φοιτητών µας
και θα στηρίξουµε τις οποιεσδήποτε προσπάθειές τους
για αποτροπή εφαρµογής των αντιλαϊκών αυτών
µέτρων που προωθεί η δήθεν λαϊκή κυβέρνησή µας.
Ταυτόχρονα χαιρετίζουµε και στηρίζουµε τις ενέργειες

της ηγεσίας της ΠΟΕ∆, που από κοινού µε τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις του δηµόσιου και ηµιδηµόσιου τοµέα συντονίζονται για αποτροπή των αντιλαϊκών µέτρων των κυβερνώντων.
Ως ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ καλούµε τέλος τη Βουλή
να µην προχωρήσει στην έγκριση αυτών των µέτρων
που στόχο έχουν τους φοιτητές µας και όλους γενικά
τους νέους µας.

