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Θέμα: Καμιά απολύτως σχέση με κρατικές επιχορηγήσεις, κρατική χρηματοδότηση, προγράμματα ΕΣΠΑ, χορηγίες και οτιδήποτε
δύναται να εμπλέξει το συνδικάτο με πολιτικά και οικονομικά σχέδια του κράτους και της Ε.Ε. ενάντια στους εργαζόμενους!

H πλειοψηφία του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε, τροποποίησε το καταστατικό του ΙΠΕΜ – ΔΟΕ με στόχο την μετα-

τροπή του σε μηχανισμό απορρόφησης κονδυλίων ΕΣΠΑ και κάθε είδους κονδυλίων για εκπόνηση προ-

γραμμάτων (επιμορφωτικών κ.λπ.) που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς – μέλη του συνδικάτου. 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το ΙΠΕΜ – ΔΟΕ, το ερευνητικό κέντρο της Ομοσπον-

δίας, από την ίδρυση του το 1997 είχε ως σκοπό την έρευνα για ζητήματα παιδαγωγικού χαρακτήρα και

την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων της ΔΟΕ. Δυστυχώς, το ΙΠΕΜ – ΔΟΕ σταδιακά έχασε αυτό το χα-

ρακτήρα και μετατράπηκε σε προπαγανδιστή των θέσεων της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής για την

Παιδεία. Η λεγομένη τεκμηρίωση θέσεων στην πράξη μετατράπηκε σε «τεκμηρίωση» αντιεκπαιδευτικών

πολιτικών. 

Είναι αλήθεια ότι, ο προσανατολισμός και το περιεχόμενο της μελετητικής δουλειάς του ΙΠΕΜ –

ΔΟΕ δεν ήταν ποτέ ουδέτερος. Εξέφραζε, από την αρχή της δημιουργίας του, την πολιτική και συνδικαλι-

στική λογική των δυνάμεων που διαχρονικά πλειοψηφούσαν στο Δ.Σ. της ΔΟΕ, δηλαδή την αποδοχή του

σημερινού σχολείου και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. Θυμίζουμε πως το ΙΠΕΜ – ΔΟΕ  πρωτοστάτησε στον

εξωραϊσμό των σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα το 2010, δηλαδή στην προώθηση του σχο-
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λείου της αγοράς. Έβγαλε κυριολεκτικά «λάδι» τα σχολικά βιβλία του 2006 που σηματοδότησαν ένα νέο

γύρο αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης και προσπάθησε να συμβάλλει

στην αποδοχή τους παρά το γεγονός ότι είχαν καταδικαστεί από νωρίς στη συνείδηση εκπαιδευτικών, γο-

νιών και μαθητών!

Τα τελευταία χρόνια όμως το ΙΠΕΜ – ΔΟΕ άλλαξε πλήρως φυσιογνωμία. Μετατράπηκε σε μηχανι-

σμό άντλησης Ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε «δομή» προσδεδεμένη σφιχτά με το κράτος, το Υπουργείο Παι-

δείας και την Ε.Ε. στα πρότυπα του «αμαρτωλού» Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ. Αποφασιστικό ρόλο σε αυτή

την εξέλιξη διαδραμάτισε η πιστοποίησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό να διαχειρίζεται για τις

έρευνες προγράμματα ΕΣΠΑ και να πραγματοποιεί επιμορφώσεις.

Είναι φανερό ότι η χρηματοδότηση του συνδικάτου μέσω αυτών των προγραμμάτων είναι μο-

χλός συναίνεσής του στις εφαρμοζόμενες αντιλαϊκές – αντιεκπαιδευτικές πολιτικές κυβερνήσεων και

Ε.Ε. καθώς  ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την μετατροπή του ΙΠΕΜ σε φορέα διαχείρισης προγραμμάτων

εκατομμυρίων ευρώ χωρίς την συμμετοχή  άλλων φορέων με στόχο την εκμετάλλευση της ζήτησης από

την πλευρά των συναδέλφων για επιμόρφωση, η οποία θα έπρεπε να παρέχεται δωρεάν σε όλους τους

εκπαιδευτικούς από την πολιτεία και το ΥΠΑΙΘ και να αποτελεί αυτό και προμετωπίδα στις διεκδικήσεις

του συνδικάτου μας, ιδιαίτερα από την  στιγμή που από το 2009 έχει σταματήσει, με το κλείσιμο της διε-

τούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Π. Ε. (Μαράσλειο Διδασκαλείο) αλλά και με την αναστολή λει-

τουργίας των ΠΕΚ, κάθε είδους δωρεάν παροχή επιμορφωτικού χαρακτήρα από το ΥΠΑΙΘ προς τους εκ-

παιδευτικούς. 

Ουσιαστικά με τις τροποποιήσεις του καταστατικού του ΙΠΕΜ, το ΙΠΕΜ και κατ’ επέκταση το ίδιο το

συνδικάτο (ΔΟΕ)  επιχειρείται να μετατραπεί  ακόμα περισσότερο σε κοινωνικό εταίρο μιας πολιτικής

που το περιεχόμενο και ο προσανατολισμός της στρέφεται ενάντια στην δημόσια παιδεία με ανοιχτά

εχθρικό τρόπο, επιδιώκοντας την μετατροπή της σε εμπόρευμα.

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι δεν θα επιτρέψουμε να συνεχίζεται ο κατήφορος του συνδικαλισμού.

Αποτελεί ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη  για το συνδικάτο το γεγονός ότι η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΔΟΕ με

τέτοιου είδους αποφάσεις της εμπλέκει ανοιχτά και με αμοιβή πλέον, το συνδικάτο στα αντιεκπαιδευτι-

κά σχέδια κυβερνήσεων και Ε.Ε.  Το Δ.Σ. της ΔΟΕ δε νομιμοποιείται να προχωρεί σε αποφάσεις που σχετί-

ζονται με την διαχείριση εκατομμυρίων ευρώ μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ υιοθετώντας τις κατευθύνσεις

και τις πολιτικές τις Ε.Ε., αλλά και τις πρακτικές των αμαρτωλών και  ιδιαίτερα κοστοβόρων για τους εργα-

ζόμενους ΜΚΟ.  



Καλούμε το Δ.Σ. της ΔΟΕ να πάρει πίσω, να ακυρώσει ΑΜΕΣΑ τις αντιδραστικές καταστατικές αλ-

λαγές στο ΙΠΕΜ -ΔΟΕ. Να σταματήσει κάθε χρηματοδότηση του ΙΠΕΜ – ΔΟΕ από Ευρωπαϊκά Προγράμ-

ματα. Να μην νομιμοποιήσουν με την στάση τους τις αρνητικές αυτές εξελίξεις.

                                                                   

                                                                          Για το ΔΣ

                         Η Πρόεδρος                                                                Η Γραμματέας

                    Μηλιάδου Ανθή                                                            Γεωργιάδη Σοφία


