
 

 

 

 

 

 
 
 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 
 

 Άμεση απόσυρση της Υπουργικής απόφασης και όλων των εγκυκλίων και τροπολογιών 
για τα νηπιαγωγεία, την ειδική αγωγή, την κατάργηση ενισχυτικής διδασκαλίας 

 Μαζικούς , μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών. Με βάση την 
προϋπηρεσία και την ημερομηνία λήψης πτυχίου. Πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά και 
ασφαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές. 

 Δημιουργία οργανικών θέσεων για τις ειδικότητες εκπαιδευτικών. Εξασφάλιση πιστώσεων 
τώρα για προσλήψεις. Κατάργηση του ν. 3848/2010 του «νέου σχολείου» της 
Διαμαντοπούλου, του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και του ν. 4186/2013, του Αρβανιτόπουλου. 
Όχι στην ελαστική εργασία. 

 Καμιά απόλυση - κανένας αναπληρωτής χωρίς δουλειά. Διορισμός όλων των 
αναπληρωτών. 

 Μείωση της αναλογίας των μαθητών ανά τμήμα Καμιά συγχώνευση - κατάργηση 
τμήματος σχολείου και νηπιαγωγείου  

 Υπερασπιζόμαστε τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό 
πτυχίο. Υπερασπιζόμαστε την ενότητα των εκπαιδευτικών και των εργασιακών τους 
δικαιωμάτων. 
 Λέμε όχι στο μνημονιακό σχολείο είτε με την παλιά είτε με τη νέα του μορφή. Όχι στο 
φθηνό και ευέλικτο σχολείο της αγοράς, του κατακερματισμού της γνώσης και των 
αντικειμένων, των ταξικών φραγμών. 

 Έκτακτη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης για διορισμούς, προσλήψεις, ουσιαστική 
αντιμετώπιση των εξόδων των σχολείων, για σίτιση,  υγεία, μεταφορά των μαθητών. Ειδικά 
μέτρα για τη μόρφωση των παιδιών προσφύγων – μεταναστών, μέσα στα σχολεία. Κανένα 
προσφυγόπουλο-μεταναστόπουλο έξω από το δημόσιο  σχολείο. Ένταξη όλων των 
παιδιών στο σχολείο με την δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών και την 
πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων μόνιμων διορισμών.  
 
 Αυξήσεις τώρα στους μισθούς. Όχι στη σύνδεση μισθού – «προσόντων» – αξιολόγησης. 
Όχι στη διαγραφή εργασιακού χρόνου.  Κανένας «κόφτης» στο μισθό μας. Όχι στη 
φοροληστεία. 

 Κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου - λαιμητόμου. Έκτακτες κρατικές 
επιχορηγήσεις για τα ταμεία – πίσω τα κλεμμένα. Θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
στα 25 χρόνια υπηρεσίας για όλους.  Πλήρης σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας και 60 έτη 
ηλικίας. 
 Κατάργηση της τροπολογίας για τα τμήματα ένταξης- ενίσχυση της παράλληλης 
στήριξης και των τμημάτων ένταξης, δημιουργία νέου τμήματος μετά τα 12 παιδιά. 
 Καμιά μείωση οργανικών θέσεων – οργανικές τοποθετήσεις για όλους τους 
εκπαιδευτικούς. Καμιά υποχρεωτική μετακίνηση  εκπαιδευτικού.  
 
Ούτε βήμα πίσω από αξιοπρεπή εργασία και ζωή - εκπαίδευση δημόσια και 
ουσιαστική για όλα τα παιδιά.  Διεκδικούμε σ’ αυτή την κατεύθυνση: 
 Επαγγελματικά δικαιώματα στους τίτλους σπουδών. Όχι στην κερδοσκοπία των 
πιστοποιήσεων. 
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 Επαναλειτουργία με ουσιαστικούς  όρους της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και 
της Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε όλα τα σχολεία, με διορισμούς εκπαιδευτικών και 
προσλήψεις αναπληρωτών. 

 Κάλυψη των αναγκών σε υποδομές, εκπαιδευτικούς, ειδικό προσωπικό κλπ της ειδικής 
αγωγής 
 Αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση στο  5% του ΑΕΠ - 15% του προϋπολογισμού 

 Να καταργηθεί όλο το αυταρχικό – αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο της 
αξιολόγησης, εσωτερικής, εξωτερικής, σχολείων και εκπαιδευτικών.  Κατάργηση της 
ΑΔΙΠΔΕ. Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική προαγωγή για όλους τους εργαζομένους. 
Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο σχολείο. Ετήσια επιμόρφωση όλων των 
εκπαιδευτικών. 

 Σε κοινό βηματισμό με όλους τους εργαζόμενους συνεχίζουμε την οργάνωση 
αντιπολεμικών κινητοποιήσεων και δράσεων αλληλεγγύης για πρόσφυγες – 
μετανάστες. Παλεύουμε ενάντια στη φορολεηλασία, τα χαράτσια, τις ιδιωτικοποιήσεις, το 
ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα σε δημόσια και δωρεάν 
κοινωνικά αγαθά. Παιδεία - υγεία - ασφάλιση -ρεύμα και νερό για όλο το λαό!  

 Αγωνιζόμαστε για δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και ενιαίο δημόσιο 
δωρεάν υποχρεωτικό δωδεκάχρονο σχολείο, για το σχολείο των όλων, των ίσων και 
των διαφορετικών. Με στόχο τη βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση, την καλλιέργεια της 
κριτικής σκέψης κόντρα στις δεξιότητες και τον κατακερματισμό της γνώσης. Με δυνατότητα 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, συνεργατικής διδασκαλίας και συνδιδασκαλίας, 
με αντισταθμιστική εκπαίδευση (ενισχυτική διδασκαλία, Τάξεις υποδοχής, Τμήματα 
Ένταξης, παράλληλη στήριξη). Με τη λειτουργία δημιουργικών δραστηριοτήτων (χορωδία, 
αθλητική, εικαστική, θεατρική ομάδα, εργαστήριο πληροφορικής κ.ά.) ώστε να καλύπτονται 
ολόπλευρα οι ανάγκες των μαθητών και όλοι οι εκπαιδευτικοί να μείνουν στο σχολείο, να 
αποκτούν ουσιαστική σχέση με αυτό και με τους μαθητές του. 
 

Οι απολύσεις των αναπληρωτών και οι υποχρεωτικές μετακινήσεις των εκπαιδευτικών 
είναι για μας αιτία πολέμου! 

 

 Το επόμενο διάστημα και πριν την απόλυση των συναδέλφων αναπληρωτών, 
προχωράμε σε αγωνιστικές  κινητοποιήσεις (απεργίες, διαδηλώσεις, καταλήψεις 
διευθύνσεων, τοπικές δράσεις, γράμμα σε γονείς, κά.)   
 

 Οργανώνουμε ενημερώσεις γονέων και κοινές δράσεις. Καλούμε τους διευθυντές 
των σχολείων και τους συλλόγους διδασκόντων να κάνουν δεκτές όλες τις 
αιτήσεις των γονέων για το ολοήμερο και την πρωινή ζώνη. Πραγματοποιούμε 
κινητοποιήσεις σε διευθύνσεις και περιφέρειες. Απαιτούμε από τους διευθυντές 
εκπαίδευσης και τους περιφερειακούς διευθυντές να εγκρίνουν τη δημιουργία 
τμημάτων ολοήμερου και της ζώνης 7-8 με βάση όλες τις αιτήσεις . 
 
 

 Στις  Τακτικές Γενικές μας Συνελεύσεις προτείνουμε απεργιακές αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις διάρκειας με επαναλαμβανόμενες μορφές  ξεκινώντας από τις 
αρχές Σεπτέμβρη. Με διαδηλώσεις, καταλήψεις, τοπικές δράσεις και 
συστράτευση με β/θμια, με γονείς και συνολικά το εκπαιδευτικό κίνημα. Με 
πολύμορφες κινητοποιήσεις μπλοκάρισμα Διευθύνσεων, Περιφερειών 
Εκπαίδευσης. 
  


