
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δίχρονη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεχίζουμε και σήμερα να λέμε όχι 

στην αξιολόγηση – χειραγώγηση. Κι 

επειδή η αξιολόγηση που προβλέπει ο 

Ν.4024/2011 είναι ό,τι χειρότερο για την 

εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ στην αξιολόγηση του Ν. 

4024/2011 και ζητούμε την κατάργησή 

του. ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ. 

ΛΕΜΕ ΝΑΙ στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου με στόχο την 

ανατροφοδότησή του μέσω της 

επιμορφωτικής διαδικασίας.  

Στηρίζουμε τις θέσεις του κλάδου για την 

αξιολόγηση, όπως περιγράφονται στις 

αποφάσεις των Γενικών του Συνελεύσεων 

και του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

 

Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα 

παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών, στα Δημόσια 

Νηπιαγωγεία.  

Κατοχύρωση του διδακτικού ωραρίου των 

Νηπιαγωγών. 

Οι Διευθύντριες των Νηπιαγωγείων να επιλέγονται με 

τα ίδια κριτήρια που επιλέγονται και οι Διευθυντές 

των Δημοτικών Σχολείων. 

Ειδική μέριμνα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα Νηπιαγωγεία. 

 Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και  διορισμός των 

απαιτούμενων Νηπιαγωγών. 

 

Ζητούμε την κατάργηση του Μισθολογίου – φτωχολογίου των Δ.Υ. που ισοπέδωσε τους μισθούς μας (Ν. 

4024/2011).  

Διεκδικούμε: 

Άμεση οικονομική αναβάθμιση των νέων συναδέλφων μας με ουσιαστικές αυξήσεις στα εισαγωγικά 

κλιμάκια 

Μισθούς αξιοπρεπούς διαβίωσης για τον εκπαιδευτικό. 

Απόσυρση όλων των μνημονιακών περικοπών. 

Αφορολόγητο στα 12.000€. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Διεκδικούμε 

ΕΑΕΠ όλα τα      σχολεία της χώρας. 

Δημιουργία των απαιτούμενων 

οργανικών θέσεων      εκπαιδευτικών 

ειδικοτήτων για τη λειτουργία τους. 

Άμεση επίλυση όλων των 

προβλημάτων υποδομών. 

Έγκαιρη πρόσληψη του εκπαιδευτικού 

και      βοηθητικού προσωπικού 

 

Διεκδικούμε 

Νέο Π.Δ. για τις μεταθέσεις 

Αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων (1-12) 

Διόρθωση των αδικιών που υπάρχουν στις 

αποσπάσεις 

Ολοκλήρωση των αποσπάσεων μέχρι τις αρχές 

Αυγούστου κάθε έτους 

Κανένας διορισμός αναπληρωτή σε περιοχές όπου 

δεν εγκρίθηκαν οι αιτήσεις απόσπασης 

 

Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των οργανικών κενών. Άμεση έναρξη του 

διαλόγου για το πλαίσιο κάτω από το οποίο θα πραγματοποιούνται οι μόνιμοι διορισμοί. 

Ξεκλείδωμα των πινάκων μετά τις 30/6/2010 και υπολογισμός όλης της προϋπηρεσίας των 

αναπληρωτών, χωρίς διπλασιασμό μορίων για τα δυσπρόσιτα (από 1-9-2010 έως 30-6-2014). 

Πρόσληψη των αναπληρωτών σε μια φάση για να μην υπάρχουν αδικίες και να μην 

καταστρατηγούνται οι πίνακες των αναπληρωτών. Σταθερές ημερομηνίες πρόσληψης αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών. 

Κατάργηση της «ποινής» για διαγραφή από τους πίνακες των αναπληρωτών σε περίπτωση παραίτησης 

τους. Άμεση ψήφιση της σχετικής διάταξης του πολυνομοσχεδίου. 

Διεύρυνση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών για άδειες ασθένειας, κύησης, λοχείας και ανατροφής. 

Ενιαίο πλαίσιο αδειών για μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 

Προσμέτρηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη 

μισθολογική τους κατάταξη. 

Αλλαγή της διάταξης που «παγώνει» τη μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών μετά 

τα 7 έτη αναπλήρωσης. 

Συμμετοχή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης και ίδια 

δικαιώματα επιμόρφωσης με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Διεύρυνση και ψήφιση της διάταξης-

τροπολογίας για τις επιμορφωτικές άδειες. 

 


