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Η ςυνδικαλιςτική γραφειοκρατία ςε όλο τησ το μεγαλείο!!
Με απόφαςη τησ πλειοψηφίασ του Δ τησ ΔΟΕ (ΔΑΚΕ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ, Εκκίνηςη και ΕΡΑ), θ
διαδικαςία που κα ακολουκείται για τα ερωτιματα υλλόγων εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ, προσ τθ νομικι ςφμβουλο τθσ ΔΟΕ, κα είναι θ ακόλουκθ:


Σο ερϊτθμα του υλλόγου κα αποςτζλλεται ςτθ νομικι ςφμβουλο για να εκφράςει τθ
γνϊμθ τθσ, μετά τθν παρζλευςθ 24 ωρϊν από τθ ςτιγμι που κα υποβλθκεί. Σο χρονικό
διάςτθμα αυτό κα υπάρχει για το ενδεχόμενο κάποιο μζλοσ του Δ τθσ ΔΟΕ να εκφράςει
διαφωνία για το αν το ερϊτθμα πρζπει να πάει ςτθ νομικι ςφμβουλο. ε περιπτϊςεισ που
μζλοσ ηθτιςει και μεγαλφτερο χρόνο (πζραν του 24ϊρου) αφοφ τεκμθριϊςει τουσ λόγουσ
που τον ηθτάει, κα τον ζχει.



ε περίπτωςθ που υπάρχει ζνςταςθ από μζλοσ του Δ τθσ ΔΟΕ, το οποίο κα υποςτθρίηει ότι
το ερϊτθμα δεν κα πρζπει να ςταλεί, κα αποφαςίηει το Δ τθσ ΔΟΕ αν το ερϊτθμα τελικά κα
ςταλεί ςτθ νομικι ςφμβουλο (μπορεί εφκολα να γίνει αντιλθπτό τι ςθμαίνει χρονικά αυτό).



Αν το Δ τθσ ΔΟΕ κρίνει, παρά τθ διαφωνία μζλουσ ι μελϊν, πωσ το ερϊτθμα πρζπει να
ςταλεί ςτθ νομικι ςφμβουλο, μόλισ θ γνωμοδότθςθ γίνει, κα πρζπει να εγκρικεί από το Δ
τθσ ΔΟΕ (μπορεί εφκολα να γίνει αντιλθπτό τι ςθμαίνει χρονικά αυτό), εάν κα πρζπει να
ςταλεί ςτον φλλογο εκπαιδευτικϊν ι όχι.



ε περιπτϊςεισ που θ νομικι ςφμβουλοσ τθσ ΔΟΕ (ακόμα και αν δεν υπάρχει ζκφραςθ
αντίρρθςθσ από κάποιο μζλοσ του Δ) κρίνει πωσ υπάρχει κάποιο ηιτθμα ςχετικό με τθ
γνωμοδότθςθ, κα ενθμερϊςει τουσ Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματζα τθσ ΔΟΕ
και κα ηθτιςει ζγκριςθ για το αν πρζπει να προχωριςει ςτθν ζκδοςθ γνωμοδότθςθσ επί του
ερωτιματοσ. Σα τρία μζλθ του Προεδρείου προφανϊσ ςτθ ςυνζχεια κα πρζπει να
απευκυνκοφν ςτο Δ τθσ ΔΟΕ, προκειμζνου να αποφαςίςει αν κα δϊςει τθν ζγκριςθ ςτθ
νομικι ςφμβουλο για να προχωριςει (μπορεί εφκολα να γίνει αντιλθπτό τι ςθμαίνει χρονικά
αυτό).



Σο Δ τθσ ΔΟΕ κα ζχει τθ δυνατότθτα να κρίνει για όλεσ τισ γνωμοδοτιςεισ εάν κα πρζπει να
δθμοςιοποιθκοφν.



ε περιπτϊςεισ που το Δ τθσ ΔΟΕ, κρίνει πωσ μια γνωμοδότθςθ δεν πρζπει να
δθμοςιοποιθκεί απλά κα ενθμερϊνει τθλεφωνικά (μζςω του Γραμματζα τθσ ΔΟΕ) τον
φλλογο που υπζβαλε το ερϊτθμα.



Κανζνασ περιοριςμόσ δεν μπικε ςχετικόσ με τον χρόνο μζςα ςτον οποίο κα πρζπει το
ερϊτθμα ενόσ υλλόγου να απαντθκεί. Μια υπόκεςθ κα μπορεί να "ςζρνεται" για άπειρο
χρονικό διάςτθμα(!!)

Όλα τα παραπάνω εφαρμόςτηκαν ήδη από την πλειοψηφία του Δ τησ ΔΟΕ (ΔΑΚΕ,
ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ, Εκκίνηςη και ΕΡΑ), ςε ερϊτημα του υλλόγου Μεραμβζλλου-Οροπεδίου του
Νομοφ Λαςιθίου. Η πλειοψθφία του Δ, μετά το πζραςμα 40 περίπου θμερϊν(!!) και παρά τισ
ζντονεσ ζγγραφεσ διαμαρτυρίεσ του Δ του υλλόγου, ζκρινε ότι δεν χρειάηεται θ νομικι ςφμβουλοσ
να γνωμοδοτιςει εγγράφωσ(!!) και αρνικθκε να απαντιςει το Δ τθσ ΔΟΕ εγγράφωσ ςτο φλλογο (ο

οποίοσ εγγράφωσ απευκφνκθκε ςτθ ΔΟΕ δφο φορζσ), γνωςτοποιϊντασ τουσ λόγουσ και ηθτϊντασ
ζςτω μια ςυγγνϊμθ για τθν τεράςτια κακυςτζρθςθ και ανζκεςε ςτον Γραμματζα τθσ ΔΟΕ να
ενθμερϊςει τθλεφωνικά. Σθν απόφαςθ δεν ψιφιςαν θ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ και το ΠΑΜΕ.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ, κεωρεί πωσ το θζμα δεν προςφζρεται για ςυνδικαλιςτικζσ
αντιπαραθζςεισ, όμωσ δεν μπορεί να μην αναδείξει την γραφειοκρατική αντίληψη των τριϊν
παρατάξεων που αποτελοφν την πλειοψηφία του Δ, ςτην λήψη του ςυνόλου ςχεδόν των
αποφάςεων τησ ΔΟΕ. Αυτοί που κάποτε κατθγοροφςαν τουσ πάντεσ για τα πάντα αναδεικνφονται
ςε τεράςτιουσ γραφειοκράτεσ και ζχουν βολευτεί μια χαρά ςτα νζα "πλειοψθφικά" τουσ κοςτοφμια,
ανεξάρτθτα αν δεν τα απζκτθςαν εκλογικά, κακϊσ θ εκλογικι τουσ δφναμθ μειϊκθκε αιςκθτά ςτθν
τελευταία εκλογικι αποτφπωςθ τθσ βοφλθςθσ των εκπαιδευτικϊν.
Η πρόταςθ τθσ Παράταξθσ μασ για το κζμα είναι θ εξισ:


Οι προτάςεισ των υλλόγων πηγαίνουν άμεςα για γνωμοδότηςη ςτη νομική ςφμβουλο,
εκτόσ από αυτζσ που ζχουν ιδθ απαντθκεί ςτο παρελκόν, ι θ απάντθςι τουσ είναι
προφανισ.



Η νομική ςφμβουλοσ απαντά εντόσ τριϊν εργάςιμων ημερϊν. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ
για ςφνκετα ηθτιματα θ απάντθςθ να δίνεται ςε διάςτθμα 7 θμερϊν. Γνωμοδοτιςεισ μετά
από μεγάλα χρονικά διαςτιματα δεν ζχουν καμία αξία πολλζσ φορζσ. Άλλωςτε ο ετιςιοσ
αρικμόσ των γνωμοδοτιςεων ςε ερωτιματα υλλόγων είναι πολφ μικρόσ (κατά μζςο όρο
τθν τελευταία εξαετία, 8 περίπου γνωμοδοτιςεισ ςε ερωτιματα υλλόγων τον χρόνο).



Σο Δ τησ ΔΟΕ θα μπορεί να κρίνει αν κάποια γνωμοδότηςη δεν πρζπει να
δημοςιοποιηθεί, επειδή πιθανόν θα ζρχεται ςε αντίθεςη με ψηφιςμζνεσ θζςεισ του
κλάδου. ε αυτι τθν περίπτωςθ κα πρζπει άμεςα να ενθμερϊνει τον φλλογο
εκπαιδευτικϊν που ζκανε το ερϊτθμα, ϊςτε να μθν υπάρχουν εντάςεισ.
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