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H λεγόμενη καθαρή έξοδος από τα μνημόνια που εξήγγειλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν 
συνοδεύτηκε από μέτρα αποκατάστασης των απωλειών των οκτώ μνημονιακών χρόνων. Η 
λεγόμενη «δίκαιη ανάπτυξη», στηρίζεται στη δραστική μείωση των μισθών και του εργασιακού 
κόστους. Η δέσμευση της χώρας σε πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% μέχρι το 2023 και 2% έως το 
2060, αναδιαμορφώνουν το πλαίσιο της σιδερένιας οικονομικής πολιτικής που επιβάλλεται από το 
μνημονιακό καθεστώς στον κόσμο της εργασίας. Είναι παραπλανητικό το αφήγημα της κυβέρνησης 
για την «οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018».  

Η αξιωματική αντιπολίτευση της ΝΔ υπόσχεται ήδη μηδενικούς διορισμούς στο δημόσιο, 
ιδιωτική ασφάλιση, ιδιωτικά πανεπιστήμια, αξιολόγηση παντού και επιχειρηματικά/αυτόνομα σχολεία 
με δυνατότητα επιλογής διδακτικού προσωπικού. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε την αξιολόγηση που 
προωθούσαν όταν ήταν στην κυβέρνηση και τους 2.000 «διαθέσιμους» απολυμένους 
εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας. 

  Η επίθεση ενάντια στην κοινωνία δεν έχει τέλος. Καθοδηγείται από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ 
καθώς και τα μεγάλα οικονομικά κέντρα. Ο αέναος κύκλος της καταβύθισης των δικαιωμάτων και 
των αναγκών μας δεν τελειώνει. 

Στην Εκπαίδευση 

  Α. Η νέα έκθεση ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση προωθεί ένα συνολικό πλαίσιο 
αντιεκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων με άξονες την αυτονομία της σχολικής μονάδας και τη 
λειτουργία της με όρους επιχείρησης, τη δυνατότητα των διευθυντών να επιλέγουν το διδακτικό 
προσωπικό, μόνιμο ή έκτακτο, τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση με επισκέψεις στις τάξεις 
διδασκαλίας, την προσαρμογή της σχολικής προσφοράς στις «τοπικές ανάγκες», την αναζήτηση 
τοπικών πόρων για τη χρηματοδότηση των σχολείων, την κατηγοριοποίησή των εκπαιδευτικών, την 
αντικατάσταση της «ανελαστικής σχέσης εργασίας» των αναπληρωτών με πενταετείς συμβάσεις 
μειωμένης απασχόλησης. Η προώθηση της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και της αυτοαξιολόγησης 
σχολικών μονάδων είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες της νέας έκθεσης του ΟΟΣΑ. 
Θεωρούνται θετικά τα βήματα που έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση και αναδεικνύεται ο άμεσος 
στόχος για διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης και αποδοχή της αξιολόγησης από το 
εκπαιδευτικό σώμα ως βασική προϋπόθεση για την προώθηση ενός πιο «ολοκληρωμένου μοντέλου 
αξιολόγησης» εκπαιδευτικών και σχολείων. 

  Β. Το νομοσχέδιο για την «αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των βασικών αντιδραστικών 
αντιεκπαιδευτικών κατευθύνσεων κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ – ΟΟΣΑ. Διαμορφώνει μια νέα, πιο 



σύνθετη, συγκεντρωτική και γραφειοκρατική δομή εποπτικού ελέγχου στα σχολεία αποδομεί την 
ειδική αγωγή, αλλάζοντας τον ρόλο των ΚΕΔΔΥ, μεταθέτοντας την ευθύνη στους εκπαιδευτικούς του 
γενικού σχολείου μέσα από παρεμβατικά προγράμματα την αντιμετώπιση και αξιολόγηση των 
μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Γ. Το αίτημα για άμεση θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και 
εκπαίδευσης, σε όλη τη χώρα, χωρίς διαφοροποιήσεις βρίσκεται στην αιχμή των διεκδικήσεων του 
εκπαιδευτικού κινήματος. Η νομοθέτηση με το άρθρο 33 του νόμου 4521/2018, σε βάθος τριετίας 
της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής, με τον τρόπο που θεσμοθετήθηκε και εφαρμόζεται δεν 
αποτρέπει το νηπιαγωγείο από παλιούς και νέους κινδύνους. Κι αυτό διότι δεν προωθείται από την 
κυβέρνηση  ο απαραίτητος σχεδιασμός για την καθολική εφαρμογή της σε όλη τη χώρα. Τίποτα δεν 
εξασφαλίζει ότι η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση θα εφαρμοστεί σε όλη 
την επικράτεια και δεν θα μείνει κενό γράμμα ενώ θα διαιωνίζεται η επικράτηση των voucher. Διότι 
για να γίνει αυτό απαιτούνται μια σειρά από παρεμβάσεις από μέρους του κράτους όπως η ενίσχυση 
των κτιριακών υποδομών και της υλικοτεχνικής υποδομής, υλοποίηση των απαραίτητων διορισμών, 
ίδρυση νέων νηπιαγωγείων. Απέναντι σε κυβέρνηση, ΚΕΔΕ, ιδιωτικά συμφέροντα, αγωνιζόμαστε 
για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλα τα 
παιδιά ηλικίας 4-6, σε όλη τη χώρα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και αποκλειστικά στο δημόσιο, 
δίχρονο, υποχρεωτικό, Νηπιαγωγείο  με όλες τις υποστηρικτικές Δομές σε πλήρη ανάπτυξη και 
κατάργηση των voucher. Απαιτούμε: 

-Ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική 
αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο. 

Άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη την 
επικράτεια και στα πλαίσια αυτά και στο Δήμο μας.  

Δ. Το εκπαιδευτικό κίνημα βρέθηκε αυτή τη χρονιά  στην πρώτη γραμμή του αγώνα και 
υπερασπίστηκε το δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη εργασία. Η ψήφιση του νόμου με το νέο 
σύστημα προσλήψεων, που οδηγεί σε απολύσεις, δεν μας σταματά. Οι ζωές μας δεν μετριούνται με 
ακαδημαϊκά κριτήρια ταξικού χαρακτήρα, αρνούμαστε την απαξίωση των πτυχίων και της 
προϋπηρεσίας μας. Όπως συλλογικά αγωνιστήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, μαζί με χιλιάδες 
συναδέλφους μας, συλλογικά θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε το δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη 
εργασία, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ένα δημόσιο δωρεάν σχολείο που θα υπηρετεί τις 
ανάγκες όλων των παιδιών.         

 Απαιτούμε: 

 -Κατάργηση του προσοντολόγιου του νόμου 4589/2019  

 -Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών. Άμεσος 
διορισμός/Μονιμοποίηση ΟΛΩΝ των αναπληρωτών αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και την 
προϋπηρεσία.  

 -Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά στους αναπληρωτές δικαιώματα–
προστασία της μητρότητας.              

 -Το εκπαιδευτικό μνημόνιο να μην εφαρμοστεί, όχι στην αύξηση ωραρίου και στις περικοπές. 

 -Δημιουργία οργανικών θέσεων για κάθε υπάρχουσα ειδικότητα. Κάλυψη ΟΛΩΝ των κενών 
με διορισμούς 



 Επιβεβαιώνουμε όλες τις μέχρι σήμερα αποφάσεις μας σχετικά με τους διορισμούς, τον 
τρόπο πρόσληψης, τα δικαιώματα των αναπληρωτών! 

  

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από τον Αγώνα και τη σύγκρουση 

  

Απέναντι στη «μία και μοναδική αλήθεια» των αναδιαρθρώσεων που θέλουν να επιβάλλουν 
κυβέρνηση -κεφάλαιο – ΕΕ – ΟΟΣΑ και όλο το μαύρο αστικό μπλοκ για το ξεπέρασμα της 
καπιταλιστικής κρίσης προς όφελός τους, εμφανίζοντάς τες ως «φυσικούς νόμους», είναι επιτακτική 
ανάγκη να αντιπαραθέσουμε Αγώνα μαζικό, γενικευμένο. Αγώνα για σύγκρουση και ανατροπή της 
πολιτικής και των μέτρων που έφεραν όλα τα μνημόνια και οι εφαρμοστικοί νόμοι. Αγώνα με 
κριτήριο και αιτήματα τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, με αποφασιστικότητα, διάρκεια και 
περιεχόμενο που να εξασφαλίζει την αγωνιστική ενότητα της βάσης των εργαζομένων, θα ενοποιεί 
και θα συντονίζει την πάλη τους, θα στηρίζεται στις μαζικές διαδικασίες και τη δημοκρατία τους, θα 
αποφασίζεται και θα είναι στα χέρια των ίδιων των εργαζομένων. 

  

Απέναντι στα νέα μνημόνια, απέναντι στα νέα αντιεκπαιδευτικά μέτρα, πρέπει να ανοίξει ένας νέος 
κύκλος αγώνων, ένας νέος κύκλος άνθισης των εκπαιδευτικών, των εργατικών και λαϊκών αγώνων 
και διεκδικήσεων. Γιατί ό,τι εφαρμόζεται δύσκολα ανατρέπεται, γιατί ό,τι χάνεται είναι κομμάτι της 
ζωής μας. Στη μνημονιακή οχταετία, μόνο η λαϊκή κινητοποίηση έφερε απονομιμοποίηση, ρωγμές, 
φραγμούς, καθυστερήσεις κι έστω κάποιες νίκες απέναντι στην επίθεση κυβερνήσεων, ΕΕ και ΔΝΤ.  
Στην εκπαίδευση το ξέρουμε καλά, με το μπλοκάρισμα της εφαρμογής της αξιολόγησης, τη νίκη του 
αγώνα των απολυμένων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας, την αποτροπή των υποχρεωτικών 
μετακινήσεων, την προσμέτρηση της ώρας σίτισης ως διδακτικής για όλους τους εκπαιδευτικούς. Να 
πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, να συγκροτήσουμε ένα πλατύ, ενωτικό, κοινωνικοπολιτικό και 
αγωνιστικό μέτωπο με στόχους και πρόγραμμα ανατροπής και διεκδίκησης όλων των δικαιωμάτων 
που μας έκλεψαν, στο μισθό, στην ασφάλιση, στην εργασία.  

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 

 Απεργία – Αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης. Μπλοκάρουμε 
στις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της 
σχολικής μονάδας. 
 Συμβολή σε πανεργατικό αγωνιστικό- απεργιακό συντονισμό σε ισότιμη βάση και με 
ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες, για την ανατροπή των αντεργατικών, αντιλαϊκών 
πολιτικών και στήριξη του κινήματος για την προάσπιση του δικαιώματος στη στέγη, την 
ενέργεια, το νερό. 
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ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.ΤΗΣ 6/6/2019 

Για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής  

 και εκπαίδευσης 

Διεκδικούμε -  απαιτούμε την άμεση και καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής 

προσχολικής αγωγής  και εκπαίδευσης σε όλους τους Δήμους της χώρας, με την άμεση  

υλοποίηση  της  ίδρυσης επιπλέον νηπιαγωγείων με κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές – 

κτήρια και  μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και την άμεση συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργείου Παιδείας – κυβέρνησης –  Ο.Τ.Α.). 

 

H θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλα τα νήπια 
4 έως 6 ετών, αποκλειστικά στο δημόσιο νηπιαγωγείο, με την ψήφιση του άρθρου 33 του ν 
4521/2018 αποτελεί μια σημαντική επιτυχία των αγώνων του εκπαιδευτικού κινήματος. Η άμεση 
εφαρμογή της όμως, απαιτεί ενίσχυση των κτηριακών υποδομών και της υλικοτεχνικής υποδομής, 
υλοποίηση των απαραίτητων μόνιμων διορισμών, ίδρυση νέων νηπιαγωγείων.  

Η πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους παρέχοντας την 
όποια επιπλέον χρηματοδότηση απαιτείται για να υλοποιηθεί η δημόσια υποχρεωτική δίχρονη 
προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.   

Στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, χρειάζεται αυξημένη προσπάθεια και πολιτική βούληση εφόσον το 
κτιριακό πρόβλημα είναι ήδη έντονο. Οι νέες εγγραφές του Μαΐου Ιουνίου του 2019, στα 11 
Νηπιαγωγεία της Νέας Σμύρνης αποκαλύπτουν ξανά το πρόβλημα:   
Θα φοιτήσουν στα 11 Νηπιαγωγεία μας 420 νήπια και υπάρχουν 153 αιτήσεις προνηπίων. 
Είναι φανερό ότι για να εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική δημόσια προσχολική αγωγή και 
εκπαίδευση στην περιοχή μας, χρειάζεται να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των νηπιαγωγείων 
μας. Θα πρέπει να «χωρέσουν» άλλα 350 παιδιά. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 13 επιπλέον 
αίθουσες.   
Ζητάμε να κατατεθεί άμεσα και να μας κοινοποιηθεί η πρόταση του Δήμου Νέας Σμύρνης για 
το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και 
εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία του Δήμου μας.  

Η πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους παρέχοντας την 
όποια επιπλέον χρηματοδότηση απαιτείται για να υλοποιηθεί η δημόσια υποχρεωτική δίχρονη 
προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο Δήμο Νέας Σμύρνης.  

Η καθολική δημόσια υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση θα είναι μεγάλη 
κοινωνική κατάκτηση και δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε για την εφαρμογή της. Καλούμε για το 
σκοπό αυτό, σε συστράτευση τους Συλλόγους Γονέων και την Ένωση Γονέων, για να καμφθούν οι 
όποιες αντιρρήσεις και κωλυσιεργίες. 

Σε αυτό το πλαίσιο απαιτούμε:  

 από το Δήμο Νέας Σμύρνης να μεριμνήσει άμεσα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για 

τις   υλικοτεχνικές υποδομές (αίθουσες, ενοικίαση κλπ) που χρειάζονται για την άμεση 

εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης από το 

Δημόσιο Νηπιαγωγείο από το σχολικό έτος 2019 – 2020. Να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία 

αναζήτησης και ενοικίασης κατάλληλων χώρων. 



 από τη Δ/νση Π. Ε. Δ΄ Αθήνας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (ιδρύσεις νέων 

Νηπιαγωγείων, ώστε να εγγραφούν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της περιοχής μας όλα τα 

νήπια και προνήπια ηλικίας 4 – 5 ετών το επόμενο σχολικό έτος.  

 από το ΥΠΠΕΘ και την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στους αναγκαίους διορισμούς 

Νηπιαγωγών και την εξασφάλιση πιστώσεων για την υλικοτεχνική υποδομή των 

Νηπιαγωγείων, ώστε να υπάρξει άμεση και  καθολική εφαρμογή  της δίχρονης 

υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης από το επόμενο σχολικό έτος.  

 Να δοθούν άμεσες λύσεις στο κτιριακό πρόβλημα των νηπιαγωγείων με ενοικίαση 

κατάλληλων χώρων και να προχωρήσει άμεσα σχεδιασμός/προγραμματισμός για εύρεση 

οικοπέδων και ανέγερση κτιρίων. Κανένα προκατ  στα υπερπλήρη προαύλια των σχολείων 

μας. 
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Διεκδικητικό πλαίσιο 

 

1. Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, στα χιλιάδες οργανικά κενά που υπάρχουν. Κατάργηση του Νόμου Γαβρόγλου για το 
σύστημα διορισμών.  

2. Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό, που οδηγεί όλους τους 
εκπαιδευτικούς να συνταξιοδοτούνται στα 67, λόγω των μειώσεων 40% που προβλέπει, και δεν 
αφήνει κανένα περιθώριο για προσλήψεις. Θέσπιση ειδικών διατάξεων για τα όρια ηλικίας 
αποχώρησης των εκπαιδευτικών. 

3. Αυξήσεις στους μισθούς μας. Αναγνώριση της διετίας 2016 – 2017 για τη μισθολογική μας 
εξέλιξη. Άμεση χορήγηση, με πολιτική απόφαση,  
του 13ου και του 14ου μισθού. Επανακαθιέρωση των δώρων και του επιδόματος αδείας. 

4. Ίδια δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

5. Άμεση κατάργηση της «εγκληματικής» ρύθμισης Γαβρόγλου για τη συνένωση του 
Π.Τ.Δ.Ε. Πατρών με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας  
Δυτ. Ελλάδος, που αλλοιώνει την ταυτότητα των Παιδαγωγικών Τμημάτων. 

6. Γενίκευση της Δίχρονης Υποχρεωτικής προσχολικής Αγωγής σε όλους τους δήμους. 

7. Επαναφορά του δασκάλου-υπεύθυνου του ολοήμερου.  

8. Στήριξη των Δ.Υ.Ε.Π., τόσο σε προσωπικό, όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή. Επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών που καλούνται να τις στελεχώσουν. 

9.  Όχι στο πρόγραμμα Σταθερότητας της κυβέρνησης, που προβλέπει μείωση των 
δαπανών για την Παιδεία από το 2019 ως το 2022. Γενναία αύξηση των δαπανών για την 
Παιδεία ΤΩΡΑ. 

10. Επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα 

11. Ειδική Αγωγή: Τμήματα ένταξης σε όλα τα σχολεία και νηπιαγωγεία 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

 

 

 

 



ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.ΤΗΣ 6/6/2019 

 

 

 

Για την έγκριση εισόδου εκπαιδευτικών  

στα πρατήρια του στρατού σε όλη την Ελλάδα. 

Μετά την αποδοχή από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

του σχετικού αιτήματος της ΟΛΜΕ, για έγκριση εισόδου εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα στρατιωτικά πρατήρια 

της χώρας, ζητάμε από το ΔΣ της ΔΟΕ να αναλάβει ανάλογες πρωτοβουλίες 

άμεσης εφαρμογή της απόφασης αυτής για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ. 
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