
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 27-11-2019 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. Της 27/11/19 

 
ΑΜΕΣΟ Αγωνιστικό Πρόγραμμα δράσης  

Άμεσο πρόγραμμα δράσης 

• Μαζική στήριξη του κοινού κειμένου 63 Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ για απεργία-αποχή 
από την αξιολόγηση. Έκδοση κοινής αφίσας Συλλόγων ΠΕ – ΕΛΜΕ με βάση το 
παραπάνω κείμενο. Συμμετοχή του Συλλόγου μας σε κοινή αφίσα  

Κινητοποίηση στις 29 Νοεμβρίου, στο Υπουργείο Παιδείας στη 1μμ με 3ωρη 
διευκολυντική και σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις 
στην υπόλοιπη Ελλάδα για όλα τα ανοιχτά ζητήματα της εκπαίδευσης. Κάλεσμα σε ΔΟΕ – 
ΟΛΜΕ για 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση την ίδια μέρα. και οργανώνουμε νέα 
κινητοποίηση 12/12 

• Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου Συμμετέχουμε στη  Πανεργατική κινητοποίηση για 
εργασιακά ζητήματα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 12μμ, στην πλ. Κοραή και 
νωρίτερα Συγκέντρωση για το ασφαλιστικό με τις συνταξιουχικές οργανώσεις 10.30πμ στα 
Προπύλαια  

• Πέμπτη 5/12 κινητοποίηση για την προστασία της μητρότητας και την 
εξίσωση των δικαιωμάτων των ελαστικά εργαζόμενων στο Υπ. Εργασίας μαζί με 
σωματεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 

• Παρασκευή 6/12 συμμετοχή στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και στα 
συλλαλητήρια ενάντια στην κρατική και αστυνομική βία και καταστολή, στην επέτειο 
της δολοφονίας του Α. Γρηγορόπουλου 

• Πανεκπαιδευτική κινητοποίηση στα μέσα του Δεκέμβρη στο κέντρο της 
Αθήνας. 

• Συμμετέχουμε με απεργία και στάση εργασίας στη διακλαδική απεργία που 
οργανώνουν για τις 19 Μάρτη τα σωματεία του ιδιωτικού τομέα και ενεργά στις  
διαδικασίες συντονισμού τους  

• Συμμετέχουμε στις διαδηλώσεις ενάντια στον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον 
φασισμό τον Μάρτιο, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα (21 Μαρτίου) 

Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”, 
κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν τα παρακάτω ψηφίσματα από  πενήντα 
επτά (57) μέλη  του Συλλόγου. 
 



• Συμμετέχουμε στις αντιφασιστικές διαδηλώσεις ενάντια στη φασιστοσυναξη 
για τα Ίμια 

• Συμμετέχουμε στην Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων δημόσιου κι 
ιδιωτικού τομέα, στο Συντονιστικό Αναπληρωτών/Αδιορίστων, στην Πρωτοβουλία 
Αναπληρωτών, στο Συντονιστικό των Νηπιαγωγών, στον Συντονισμό για το 
Προσφυγικό μεταναστευτικό Εργατικών Σωματείων, Φοιτητικών Συλλόγων και 
Συλλογικοτήτων, σε Συντονισμό με τα εκπαιδευτικά σωματεία που έχουν 
παραπλήσιες θέσεις και εξασφαλίζεται η ισοτιμία και η καταγραφή όλων των 
απόψεων, στο συντονισμό με τα σωματεία που οργανώνουν τη διακλαδική απεργία 
τον Μάρτη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. Της 27/11/19 

Για προσοντολόγιο και διορισμούς 

Το εκπαιδευτικό κίνημα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την υπεράσπιση του 
δικαιώματος στη σταθερή και μόνιμη εργασία όχι μόνο για τον εκπαιδευτικό αλλά και για 
όλο τον λαό. Υπερασπίζεται το δημόσιο δωρεάν σχολείο για όλους. 
Η ψήφιση του νόμου Γαβρόγλου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (4589/2019) με το νέο σύστημα 
προσλήψεων, που οδηγεί σε απολύσεις και οι μηδενικοί διορισμοί που συνεχίζει η 
Κεραμέως και η κυβέρνηση της ΝΔ δεν μας σταματά. Ο αγώνας μας ενάντια στο 
προσοντολόγιο, για μαζικούς μόνιμους διορισμούς/μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών 
με βάση πτυχίο-προϋπηρεσία, παραμένει ανυποχώρητος!  
Η ανακοίνωση και η ανάγνωση των προσωρινών πινάκων της ειδικής αγωγής 
έρχεται να επισφραγίσει μπροστά στα μάτια όλων των συναδέλφων τη σκληρή 
«κανονικότητα» που ευαγγελίζονται κυβερνήσεις, Υπουργοί, κεφάλαιο, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, 
ΟΟΣΑ, ΕΕ και όλη η νέο-φιλελεύθερη κουστωδία των δελτίων.  
Οι ανακατατάξεις του πίνακα (γεμάτοι και από λάθη που για να «διορθωθούν» απαιτείται 
υποβολή ένστασης συνοδευόμενη από παράβολο αξίας είκοσι ευρώ) είναι πολύ μεγάλες 
και οι πρώτες απορρίψεις – απολύσεις είναι πλέον γεγονός καθώς τους πίνακες 
συνοδεύουν και οι «απορριπτέοι». Συνάδελφοι έχουν πέσει από 500 μέχρι και 2.000 
θέσεις! Η πιο σκληρή αξιολόγηση εμφανίζεται με τη μορφή αυτών των πινάκων και 
βάζει τους εκπαιδευτικούς να συγκρίνονται, να αναμετριούνται και να ανταγωνίζονται 
ο ένας τον άλλον για μια θέση… αναπλήρωσης! Αν δεν ανατραπεί, οι πίνακες αυτοί θα 
σημαδέψουν την επόμενη εποχή αναπλήρωσης που θα γίνεται με αυτό το βάρβαρο 
τρόπο: ο κάθε ένας θα πρέπει να τρέχει να πάρει με το αζημίωτο όσα περισσότερα χαρτιά 
μπορεί, που ποτέ δεν θα φτάνουν και να αναμετρηθεί με τους άλλους για μια θέση 
επισφάλειας που δεν θα ξέρει αν θα την έχει την επόμενη χρονιά!  

 Η Κεραμέως και η κυβέρνηση της ΝΔ ψάχνει να προσθέσει μια ακόμα αξιολογική 
κρισάρα. Ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ καταργεί το αυτονόητο επαγγελματικό προσόν που 
παρέχει το πτυχίο μια και το αποτέλεσμα της κατάταξης στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ είναι 
αυτό που καθορίζει αν δικαιούται ο εκπαιδευτικός να είναι στους πίνακες προσλήψεων 
αναπληρωτών και μονίμων. Το προσοντολόγιο και ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ επιδιώκουν 
να αναιρέσουν την πεποίθηση του αναπληρωτή και του πτυχιούχου ότι τους αναλογεί μια 
θέση εργασίας στην εκπαίδευση και να διαμορφωθεί μια νέα συλλογική συνείδηση 
υποψηφίου, που δεν θα θεωρεί ότι "δικαιούται" οποιαδήποτε πρόσβαση στην εκπαίδευση 
παρά μόνο υπό την προϋπόθεση συγκέντρωσης προσόντων και επιτυχίας σε 
διαγωνισμούς με ατομική ευθύνη. Γι’ αυτό είμαστε ενάντια και στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. 
Απαιτούμε: 
-Κατάργηση του νόμου 4589/2019 που περιλαμβάνει το νέο σύστημα προσλήψεων 
-Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών. 
Άμεσος διορισμός/Μονιμοποίηση ΟΛΩΝ των αναπληρωτών που έχουν έστω και μία 
σύμβαση ΤΩΡΑ αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία. Όχι στον 
διαγωνισμό του ΑΣΕ 
-Να προσμετρηθεί όλη η προϋπηρεσία όλων των ετών που δεν έχει προσμετρηθεί.  
-Όχι στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 
-Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο και την 
προϋπηρεσία 
-Κατάργηση του ν.3848/2010 (Διαμαντοπούλου) και του ν.4186/2013 (Αρβανιτόπουλου). 
-Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα–προστασία της 
μητρότητας.  



-Το εκπαιδευτικό μνημόνιο να μην εφαρμοστεί, όχι στην αύξηση ωραρίου και στις 
περικοπές. 
-Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα, καμία συγχώνευση/κατάργηση, μείωση του ορίου 
συνταξιοδότησης. 
-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! 
Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να αγωνιστεί για αυτά τα αιτήματα και να τοποθετηθεί καθαρά. 
Στο διεκδικητικό πλαίσιο σχετικά με το προσοντολόγιο (ν.4589/19) στην 88η ΓΣ 
αντιπροσώπων ψηφίστηκε τελικά η διατύπωση «κατάργηση του ν.4589/19 – όχι στην 
επαναφορά του ν.3848 – μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών με βάση τις ψηφισμένες θέσεις 
του κλάδου». Αλλά οι ψηφισμένες θέσεις από τις ΓΣ αντιπροσώπων και όχι από ΓΣ 
Συλλόγων, είναι «μαζικοί μόνιμοι διορισμοί με βάση το πτυχίο και κυρίαρχο κριτήριο την 
προϋπηρεσία». Διαφωνούμε κάθετα με αυτό γιατί θέτει ως κυρίαρχο κριτήριο την 
προϋπηρεσία και όχι ως μοναδικό. Με τον τρόπο αυτό αφήνει περιθώρια στην κάθε φορά 
πλειοψηφία του ΔΣ της ΔΟΕ να διαπραγματευτεί νέα προσόντα και νέα 
μοριοδότησή  τους, την αποδοχή με άλλα λόγια ενός καλύτερου προσοντολογίου, 
με κυρίαρχο μεταξύ άλλων προσόντων και κριτηρίων και την προϋπηρεσία! Αυτός 
είναι ο μόνος λόγος που κατά τη διαβούλευση για την τελική διατύπωση αρνήθηκε 
η πλειοψηφία του ΔΣ της ΔΟΕ να προστεθεί η φράση «αποκλειστικά με βάση το 
πτυχίο και όλη την προϋπηρεσία»! Ιδιαίτερα αρνητικό είναι ότι αρνήθηκαν να 
υπερασπίσουν τα χρόνια δουλειάς χιλιάδων αναπληρωτών γι' αυτό αρνήθηκαν να 
μπει ως άμεση απαίτηση της ΔΟΕ ο άμεσος διορισμός/μονιμοποίηση όλων των 
αναπληρωτών με πτυχίο-προϋπηρεσία! Γιατί θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να διοριστούν 
όλοι όσοι δουλεύουν σήμερα ως αναπληρωτές. 
Θεωρούμε, ακόμα πιο έντονα μετά τη δημοσίευση των προσωρινών πινάκων ότι 
οποιαδήποτε υποχώρηση από το αίτημα της κατάργησης, οποιαδήποτε διαπραγμάτευση που 
αφήνει άθικτη τη βασική λογική του νόμου, που οδηγεί σε απολύσεις 
Το πτυχίο κατοχυρώνει εργασιακά δικαιώματα 
Η προϋπηρεσία κατοχυρώνει το αναφαίρετο δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή 
εργασία 
Ταυτόχρονα 
Η ανακοίνωση και η ανάγνωση των προσωρινών πινάκων της ειδικής αγωγής 
έρχεται να επισφραγίσει μπροστά στα μάτια όλων των συναδέλφων τη σκληρή 
«κανονικότητα» που ευαγγελίζονται κυβερνήσεις, Υπουργοί, κεφάλαιο, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, 
ΟΟΣΑ, ΕΕ και όλη η νέο-φιλελεύθερη κουστωδία των δελτίων.  

Οι ανακατατάξεις του πίνακα (γεμάτοι και από λάθη που για να «διορθωθούν» απαιτείται 
υποβολή ένστασης συνοδευόμενη από παράβολο αξίας είκοσι ευρώ) είναι πολύ μεγάλες 
και οι πρώτες απορρίψεις – απολύσεις είναι πλέον γεγονός καθώς τους πίνακες 
συνοδεύουν και οι «απορριπτέοι». Συνάδελφοι έχουν πέσει από 500 μέχρι και 2.000 
θέσεις! Η πιο σκληρή αξιολόγηση εμφανίζεται με τη μορφή αυτών των πινάκων και 
βάζει τους εκπαιδευτικούς να συγκρίνονται, να αναμετριούνται και να ανταγωνίζονται 
ο ένας τον άλλον για μια θέση… αναπλήρωσης! Αν δεν ανατραπεί, οι πίνακες αυτοί θα 
σημαδέψουν την επόμενη εποχή αναπλήρωσης που θα γίνεται με αυτό το βάρβαρο 
τρόπο: ο κάθε ένας θα πρέπει να τρέχει να πάρει με το αζημίωτο όσα περισσότερα χαρτιά 
μπορεί, που ποτέ δεν θα φτάνουν και να αναμετρηθεί με τους άλλους για μια θέση 
επισφάλειας που δεν θα ξέρει αν θα την έχει την επόμενη χρονιά!  

 



Απαιτούμε να συμπεριληφθούν όλοι όσοι έχουν κάνει αίτηση, καθώς για να κάνουν 
αίτηση σημαίνει ότι έχουν λάβει αριθμό παραβόλου. Το Υπουργείο και η Κυβέρνηση 
οφείλει να λύσει το ζήτημα πολιτικά συμπεριλαμβάνοντας όλες τις αιτήσεις, χωρίς 
περαιτέρω αγχωτικές, τεχνικές και κοστοβόρες διαδικασίες για τους συναδέλφους. Σε αυτά 
τα πλαίσια να γίνουν όλες οι τυπικές ενέργειες (ενστάσεις κ.λπ.) που όμως θα γίνουν 
καθολικά αποδεκτές για όλους όσους έχουν λάβει αριθμό παραβόλου. 
Αποφασίζουμε: 
-Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών σωματείων Παρασκευή 
29/11, με 3ωρη διευκολυντική στάση στο Υπουργείο Παιδείας και οργανώνουμε νέα 
κινητοποίηση 12/12 
Συμμετέχουμε στην καμπάνια για τη μητρότητα και τα εργασιακά δικαιώματα των 
αναπληρωτών 5/12 στο υπουργείο Εργασίας στις 2.00 μμ 
-Συμμετέχουμε στο Συντονιστικό Αναπληρωτών/Αδιορίστων εκπαιδευτικών 
-Συμμετέχουμε στο Συντονισμό των εκπαιδευτικών Σωματείων που προωθεί τις 
παραπάνω θέσεις και λειτουργεί σε ισότιμη βάση ανάμεσα στα πρωτοβάθμια 
σωματεία, καταγράφοντας όλες τις απόψεις σε ένα κοινό δελτίο τύπου 
Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να καταγράψει στις ανακοινώσεις της ομοσπονδίας κατάργηση του 
νόμου του προσοντολογίου και διορισμούς ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με βάση πτυχίο-προϋπηρεσία! 
Μας βρίσκει αντίθετους η απόφαση της 87ης ΓΣ αντιπροσώπων που χρησιμοποιεί τη λέξη 
«κυρίαρχο κριτήριο διορισμού», υπονοώντας ότι μπορεί να υπάρχουν κι άλλα κριτήρια εκτός 
του πτυχίου και της προϋπηρεσίας, δηλαδή προσόντα! 
Δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθούν οι διορισμοί ως «δούρειος 
ίππος» για την επέλαση όλης της νέο-συντηρητικής εργαλειοθήκης και των νέο-
φιλελεύθερων ιδεολογημάτων του κυνηγιού προσόντων και της επισφάλειας σε 
καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα, αλλά να κερδηθούν και να επιβληθούν από εμάς 
για εμάς, για τα κοινά – συλλογικά εργασιακά μας δικαιώματα. Ενάντια στη διάλυση 
του δημοσίου σχολείου (βλ. αποκέντρωση, αυτονομία, υπο-χρηματοδότηση κλπ.), στη 
μονιμοποίησης της ελαστικής εργασίας (5ετείς συμβάσεις, αξιολόγηση/ απολύσεις), στην 
αφαίρεση κάθε έννοιας συλλογικών και κλαδικών εργασιακών δικαιωμάτων που μεταθέτει 
την ευθύνη της ανεργίας στην ατομική πορεία του καθενός (π.χ. διευθυντές μάνατζερ που 
θα προσλαμβάνουν εκπ/κούς) και διεκδικήσεων που απορρέουν πρώτιστα από το πτυχίο 
(π.χ. ΠΠΔΕ), να υπερασπιστούμε τον κοινό μας τόπο: Τα χρόνια επιστημονικής, 
παιδαγωγικής, διδακτικής και επαγγελματικής μας (συν)ύπαρξης και στήριξης του 
δημοσίου σχολείου (= Πτυχίο & προϋπηρεσία). 
Δηλώνουμε καθαρά! 
Αυτός ο νόμος θα σαρωθεί από πανεκπαιδευτικούς κι εργατικούς αγώνες 
ανατροπής! 
 

Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να αγωνιστεί για αυτά τα αιτήματα και να τοποθετηθεί καθαρά. 
Στο διεκδικητικό πλαίσιο σχετικά με το προσοντολόγιο (ν.4589/19) στην 88η ΓΣ 
αντιπροσώπων ψηφίστηκε τελικά η διατύπωση «κατάργηση του ν.4589/19 – όχι στην 
επαναφορά του ν.3848 – μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών με βάση τις ψηφισμένες θέσεις 
του κλάδου». Αλλά οι ψηφισμένες θέσεις από τις ΓΣ αντιπροσώπων και όχι από ΓΣ 
Συλλόγων, είναι «μαζικοί μόνιμοι διορισμοί με βάση το πτυχίο και κυρίαρχο κριτήριο την 
προϋπηρεσία». Διαφωνούμε κάθετα με αυτό γιατί θέτει ως κυρίαρχο κριτήριο την 
προϋπηρεσία και όχι ως μοναδικό. Με τον τρόπο αυτό αφήνει περιθώρια στην κάθε φορά 
πλειοψηφία του ΔΣ της ΔΟΕ να διαπραγματευτεί νέα προσόντα και νέα 
μοριοδότησή  τους, την αποδοχή με άλλα λόγια ενός καλύτερου προσοντολογίου, 
με κυρίαρχο μεταξύ άλλων προσόντων και κριτηρίων και την προϋπηρεσία! Αυτός 



είναι ο μόνος λόγος που κατά τη διαβούλευση για την τελική διατύπωση αρνήθηκε 
η πλειοψηφία του ΔΣ της ΔΟΕ να προστεθεί η φράση «αποκλειστικά με βάση το 
πτυχίο και όλη την προϋπηρεσία»! Ιδιαίτερα αρνητικό είναι ότι αρνήθηκαν να 
υπερασπίσουν τα χρόνια δουλειάς χιλιάδων αναπληρωτών γι' αυτό αρνήθηκαν να 
μπει ως άμεση απαίτηση της ΔΟΕ ο άμεσος διορισμός/μονιμοποίηση όλων των 
αναπληρωτών με πτυχίο-προϋπηρεσία! Γιατί θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να διοριστούν 
όλοι όσοι δουλεύουν σήμερα ως αναπληρωτές. 
Θεωρούμε, ακόμα πιο έντονα μετά τη δημοσίευση των προσωρινών πινάκων ότι 
οποιαδήποτε υποχώρηση από το αίτημα της κατάργησης, οποιαδήποτε διαπραγμάτευση που 
αφήνει άθικτη τη βασική λογική του νόμου, που οδηγεί σε απολύσεις, αποτελεί χτύπημα κάτω 
από τη μέση σε ένα μεγαλειώδες κίνημα που μετά από 10 χρόνια αδιοριστίας, διεκδίκησε το 
αυτονόητο:  
Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών/Μονιμοποίηση τώρα όλων των αναπληρωτών με 
πτυχίο και προϋπηρεσία! 

Δηλώνουμε ότι δεν θα γίνουμε δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθούν οι διορισμοί 
ως «δούρειος ίππος» για την επέλαση όλης της νέο-συντηρητικής εργαλειοθήκης 
και των νέο-φιλελεύθερων ιδεολογημάτων του κυνηγιού προσόντων και της 
επισφάλειας σε καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα, αλλά να κερδηθούν και να 
επιβληθούν από εμάς για εμάς, για τα κοινά – συλλογικά εργασιακά μας 
δικαιώματα. Ενάντια στη διάλυση του δημοσίου σχολείου (βλ. αποκέντρωση, αυτονομία, 
υπο-χρηματοδότηση κλπ.), στη μονιμοποίησης της ελαστικής εργασίας (5ετείς συμβάσεις, 
αξιολόγηση/ απολύσεις), στην αφαίρεση κάθε έννοιας συλλογικών και κλαδικών 
εργασιακών δικαιωμάτων που μεταθέτει την ευθύνη της ανεργίας στην ατομική πορεία του 
καθενός (π.χ. διευθυντές μάνατζερ που θα προσλαμβάνουν εκπ/κούς) και διεκδικήσεων 
που απορρέουν πρώτιστα από το πτυχίο (π.χ. ΠΠΔΕ), να υπερασπιστούμε τον κοινό 
μας τόπο: Τα χρόνια επιστημονικής, παιδαγωγικής, διδακτικής και επαγγελματικής 
μας (συν)ύπαρξης και στήριξης του δημοσίου σχολείου (= Πτυχίο & προϋπηρεσία). 

Δηλώνουμε καθαρά! 

Αυτός ο νόμος θα σαρωθεί από πανεκπαιδευτικούς κι εργατικούς αγώνες 
ανατροπής! 
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                                             ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 

Οι απαράδεκτες συνθήκες εργασίας των ελαστικά εργαζόμενων γονέων 
συνεχίζονται! 

Οι ελαστικά εργαζόμενοι γονείς και οι έγκυες γυναίκες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό 
τομέα έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι/ες με πιέσεις, εκβιασμούς και οικονομικές 
δυσκολίες. Η εργοδοτική τρομοκρατία που εξασκείται από εργοδότες, είτε του ιδιωτικού 
είτε του δημόσιου τομέα, όπως το υπουργείο παιδείας, είναι εξουθενωτική για τους 
ελαστικά εργαζόμενους γονείς. 

Μετά και από την πίεση του εκπαιδευτικού κινήματος τον προηγούμενο Μάρτη, δόθηκε με 
νόμο μόνο στις αναπληρώτριες μητέρες, και όχι στους αναπληρωτές πατέρες, επιπλέον 
άδεια ανατροφής 3.5 μηνών. Οι ελάχιστοι αυτοί μήνες συνοδεύονται από όρους: θα πρέπει 
να ξεκινήσουν να μετράνε σαν άδεια ακριβώς μετά την άδεια κύησης και να είναι μέσα στο 
διάστημα της σύμβασης εργασίας της αναπληρώτριας, δηλαδή δεν μετατίθενται και δεν 
έχουν αναδρομική ισχύ. Μια γυναίκα που γεννάει στο τέλος της σύμβασής της (π.χ. Μάιο) 
θα πάρει ελάχιστες μέρες στην ουσία από την άδεια και ακόμα χειρότερα αν γεννήσει μέσα 
στο καλοκαίρι δεν την δικαιούται καν, πράγμα που μειώνει κατά πολύ το ποσοστό των 
αναπληρωτριών που μπορούν να τη λάβουν. 

Οι αναπληρωτές που στην ουσία καλύπτουν πάγια και διαρκή κενά βιώνουν την αδικία και 
την απαξίωση των δικαιωμάτων τους ως εργαζόμενοι καθώς δεν μπορούν να γεννήσουν, 
να φροντίσουν τα παιδιά τους όταν είναι άρρωστα ή να αρρωστήσουν οι ίδιοι και να 
πάρουν αναρρωτική ή κανονική άδεια αφού εξαθλιώνονται οικονομικά, είτε χάνοντας το 
επίδομα ανεργίας, είτε το επίδομα μη ληφθείσης αδείας, που είναι πολύ σημαντικά μιας και 
δεν παίρνουν αποζημίωση απόλυσης. Με την άδεια άνευ αποδοχών στερούνται ένσημα 
και μόρια χάνοντας έτσι θέσεις στους πίνακες των αναπληρωτών με αποτέλεσμα να 
καθυστερεί η πρόσληψή τους την επόμενη χρονιά. 

Η ίδια κατάσταση ισχύει και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα στους συμβασιούχους 
εργαζόμενους/ες.  

Στην ατελείωτη λίστα με δικαιώματα που στερούνται οι επισφαλώς και ελαστικά 
εργαζόμενοι, όπως άδειες επαπειλούμενης κύησης, άδειες ασθένειας τέκνου, 
συνδικαλιστικά δικαιώματα κ.ά. εμείς οφείλουμε να απαντήσουμε δυναμικά! 

Η Καμπάνια για την Προστασία της Μητρότητας σε συνέχεια των αγώνων της, 
ενεργοποιήθηκε δυναμικά την προηγούμενη χρονιά και μαζί με εκπαιδευτικά σωματεία, 
σωματεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα οργάνωσε συσκέψεις, κινητοποιήσεις και 
μια συνέντευξη τύπου. 

Συνεχίζουμε δυναμικά τις δράσεις μας, ενωμένοι και συντονισμένοι με τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα και αντιμαχόμαστε τις επιταγές της κάθε εργοδοσίας, υπερασπιζόμενοι/ες 
το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να γίνει γονιός με δικαιώματα και αξιοπρεπείς όρους. 

ΚΑΛΟΥΜΕ: 



·     Όλες και όλους, όλα τα σωματεία και τους συμβασιούχους σε δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα σε κινητοποίηση την Πέμπτη 5/12 στις 14.00 στο Υπουργείο Εργασίας στα πλαίσια 
της Καμπάνιας για την Προστασία της Μητρότητας. 

·      Όλα τα σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε σύσκεψη συντονισμού για την 
οργάνωση και την συνδιαμόρφωση των επόμενων βημάτων μας. 

·      Σε συμμετοχή σε κινητοποιήσεις σωματείων και συλλογικοτήτων του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα για την προστασία της μητρότητας και τα εργασιακά δικαιώματα. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

•   Εξίσωση των δικαιωμάτων για όλους τους ελαστικά εργαζόμενους στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα προς τα πάνω με αυτά των μόνιμων και αορίστου χρόνου συναδέλφων. 

·      Πλήρη προστασία της μητρότητας – 9μηνη άδεια ανατροφής για όλους τους γονείς 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και αναγνώριση 
της προϋπηρεσίας 

•   Πλήρη προστασία της κύησης, ακώλυτη χορήγηση γονικών αδειών και άδειας 
ασθένειας τέκνου και 5μηνης άδειας επαπειλούμενης κύησης με πλήρεις αποδοχές, 
καταβολή ενσήμων και αναγνώριση της προϋπηρεσίας 

•   Πλήρη καταβολή μισθού και ενσήμων κατά τη διάρκεια της άδειας τοκετού και λοχείας 
δίχως τον περιορισμό των 200 ενσήμων τη διετία - Κανένας αποκλεισμός από παροχές 
μητρότητας για τις άνεργες συναδέλφισσες - Αύξηση της άδειας κύησης και λοχείας σε 
περιπτώσεις πολύδυμης κύησης και πολυτεκνίας -Συμπερίληψη των περιπτώσεων 
υιοθεσίας 

•   Αναδρομική προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων για όσες/ όσους 
εξαναγκάστηκαν σε χρήση των αδειών άνευ αποδοχών 

Γ. Πλήρη εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα 

Καμία τιμωρία στην ασθένεια, την μητρότητα, το συνδικαλισμό! 

Δ. Οδοιπορικά 

Απαιτούμε: 

• Δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς 

• Καταβολή των οδοιπορικών ανά μήνα σε μόνιμους και αναπληρωτές 
εκπαιδευτικού 
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              Αγωνιστικό – Διεκδικητικό πλαίσιο 

                 Για προσοντολόγιο και διορισμούς    

-Κατάργηση του νόμου 4589/2019 που περιλαμβάνει το νέο σύστημα προσλήψεων 
-Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών. Άμεσος 
διορισμός/Μονιμοποίηση ΟΛΩΝ των αναπληρωτών που έχουν έστω και μία σύμβαση 
ΤΩΡΑ αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία. Όχι στον διαγωνισμό του ΑΣΕ 
-Να προσμετρηθεί όλη η προϋπηρεσία όλων των ετών που δεν έχει προσμετρηθεί.  
-Όχι στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 
-Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο και την 
προϋπηρεσία 
-Κατάργηση του ν.3848/2010 (Διαμαντοπούλου) και του ν.4186/2013 (Αρβανιτόπουλου). 
-Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα–προστασία της μητρότητας.
  
-Το εκπαιδευτικό μνημόνιο να μην εφαρμοστεί, όχι στην αύξηση ωραρίου και στις 
περικοπές. 
-Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα, καμία συγχώνευση/κατάργηση, μείωση του ορίου 
συνταξιοδότησης. 
-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! 
  

Για δικαιώματα αναπληρωτών – μητρότητα – συνδικαλιστικά  

Εξίσωση των δικαιωμάτων για όλους τους ελαστικά εργαζόμενους στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα προς τα πάνω με αυτά των μόνιμων και αορίστου χρόνου συναδέλφων. 

·      Πλήρη προστασία της μητρότητας – 9μηνη άδεια ανατροφής για όλους τους γονείς 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και αναγνώριση 
της προϋπηρεσίας 

•   Πλήρη προστασία της κύησης, ακώλυτη χορήγηση γονικών αδειών και άδειας ασθένειας 
τέκνου και 5μηνης άδειας επαπειλούμενης κύησης με πλήρεις αποδοχές, καταβολή 
ενσήμων και αναγνώριση της προϋπηρεσίας 

•   Πλήρη καταβολή μισθού και ενσήμων κατά τη διάρκεια της άδειας τοκετού και λοχείας 
δίχως τον περιορισμό των 200 ενσήμων τη διετία - Κανένας αποκλεισμός από παροχές 
μητρότητας για τις άνεργες συναδέλφισσες - Αύξηση της άδειας κύησης και λοχείας σε 
περιπτώσεις πολύδυμης κύησης και πολυτεκνίας -Συμπερίληψη των περιπτώσεων 
υιοθεσίας 

•   Αναδρομική προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων για όσες/ όσους 
εξαναγκάστηκαν σε χρήση των αδειών άνευ αποδοχών 

• Πλήρη εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα 

• Οδοιπορικά : Δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς - Καταβολή των 
οδοιπορικών ανά μήνα σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικού 



 

Για δίχρονο υποχρεωτικό Νηπιαγωγείο  

• Αμεση και καθολικη εφαρμογη της διχρονης υποχρεωτικης προσχολικης αγωγης και 
εκπαιδευσης για όλα τα παιδιά ηλικίας 4 – 6 ετών σε όλη τη χώρα απο το δημοσιο 
νηπιαγωγειο 

• Κατασκευή νέων σύγχρονων νηπιαγωγείων, πλήρης εξοπλισμός του με όλα 
τα απαραίτητα μέτρα. Συγκεκριμένος προγραμματισμός για την ανέγερση των 
αναγκαίων σύγχρονων κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών όλων των 
νηπιαγωγείων. Ίδρυση άμεσα παραρτημάτων, ενοικίαση κατάλληλων χώρων. 
Κανένα κοντέινερ σε ακατάλληλα προαύλια σχολείων. 

• Ενημέρωση όλων των γονέων για την υποχρέωσή τους να εγγράψουν όλα τα παιδιά 4 
ετών στα δημόσια νηπιαγωγεία της περιοχής τους και Προεγγραφές από τώρα ώστε να 
υπάρξει πλήρης εικόνα του τόπου κατοικίας των παιδιών για να παρθούν όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα υλικοτεχνικής υποδομής εγκαίρως. 

• Να καταργηθεί το όριο των 14 μαθητών για την ίδρυση νηπιαγωγείου και να 
εφαρμοστεί η αναλογία εκπαιδευτικού/νηπίων στο  1/15. 

• Ίδρυση Τ.Ε. σε όλα τα Νηπιαγωγεία 

• Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί νηπιαγωγών για την κάλυψη όλων των αναγκών. 

• Μείωση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών –προσμέτρηση των επιπλέον 
διδακτικών ωρών ως υπερωρίες και ως συντάξιμος χρόνος και για τις νηπιαγωγούς και για 
όλους τους εκπαιδευτικούς ολιγοθεσίων. 

• Κάλυψη όλων των νηπιαγωγείων με το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό. 

• Κρατική χρηματοδότηση για την πλήρη κάλυψη της λειτουργίας (υποδομές, εξοπλισμός, 
προσωπικό) όλων των νηπιαγωγείων. 
             
                                 Για την Ειδική Αγωγή  

− Έγκαιρη διάγνωση και καταγραφή των ατόμων με ειδικές ανάγκες.  

− Δημόσια, δωρεάν ειδική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Κατάργηση του 

4547/2018 και όλων των νόμων που εμπορευματοποιούν την ειδική αγωγή, προωθούν την 

ιατρικοποίηση, κατηγοριοποιούν τους εκπαιδευτικούς και ανατρέπουν εργασιακά 

δικαιώματα.  

− Πρώιμη παρέμβαση, ίδρυση ΤΕ σε κάθε σχολείο (Α/βάθμια-Β/βάθμια) με απαραίτητο 

εξοπλισμό και εποπτικό υλικό, τη στελέχωση των σταθερών δομών με μόνιμο προσωπικό.  

− Ίδρυση Τ.Ε. σε κάθε νηπιαγωγείο, ώστε να πραγματοποιείται πρώιμη παρέμβαση 

και υποστήριξη των μαθητών του νηπιαγωγείου.  

− Δημιουργία και δεύτερου ΤΕ ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σχολείου. Μείωση του αριθμού 

των μαθητών ανά τμήμα, επαναπροσδιορισμός περιεχομένου, μεθόδων διδασκαλίας και 

μέσων.  

− Ίδρυση και λειτουργία δημόσιων και δωρεάν δομών διάγνωσης, αξιολόγησης και 

υποστήριξης μαθητών και γονέων, υπαγόμενες στο υπουργείο Παιδείας, στελέχωσή τους 

με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.   

− Οι δομές πρέπει να έχουν στην ευθύνη τους μικρό αριθμό σχολείων και μαθητών, για να 

ανταποκριθούν στο έργο της έγκαιρης διάγνωσης και της εκπαιδευτικής υποστήριξης.  

− Η πρόσβαση των μαθητών στα ΚΕΣΥ να γίνεται χωρίς προαπαιτούμενα και την υλοποίηση 

προγραμμάτων βραχυχρόνιας παρέμβασης.  



− Στελέχωση των ειδικών σχολείων με απαραίτητες ειδικότητες με μόνιμη σχέση 

εργασίας.  

− Κανένα κλείσιμο-συγχώνευση σχολικής μονάδας. 20 μαθητές/τμήμα στα δημοτικά, 15 

ανά τμήμα Α΄ και Β΄ δημοτικού και στα νηπιαγωγεία.  

− Αναβάθμιση των υπαρχόντων και ίδρυση νέων εκπαιδευτικών μονάδων δημόσιας και 

δωρεάν, ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ), διεύρυνση του ρόλου τους με 

μονάδες αυτόνομης διαβίωσης, προστατευμένα εργαστήρια, νομοθετική κατοχύρωση των 

αποφοίτων τους. Ειδική εκπαίδευση εφόρου ζωής για τα άτομα με βαριές, πολλαπλές 

αναπηρίες και ίδρυση κέντρων αυτόνομης διαβίωσης.  

− Μόνιμη σταθερή, προστατευμένη - υποστηριζόμενη εργασία για τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα.  

− Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί στην ειδική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της για όλες τις 

ανάγκες της με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα! Διορισμοί 

με βάση το χρόνο λήψης του πτυχίου και την προϋπηρεσία. Διορισμός όλων των 

αναπληρωτών και όσων έχουν υπογράψει έστω και μια σύμβαση στο δημόσιο σχολείο. 

Κατάργηση του 4589/2019 και του 3848/2010 που καθιερώνουν το προσοντολόγιο 

στους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών.  Κανένα 

προσοντολόγιο.  

− Καμία κατηγοριοποίηση, κατακερματισμό και διαχωρισμό των εκπαιδευτικών. Κατάργηση 

του θεσμού των ΑΜΩ και της ελαστικής εργασίας.  

− Ενιαία κριτήρια μεταθέσεων, διορισμών σε όλη την εκπαίδευση.  

− Επαναλειτουργία των διδασκαλείων, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, 

καθιέρωση του θεσμού της μετεκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής και στη β/βάθμια 

εκπαίδευση, περιοδική ουσιαστική επιμόρφωση με τη χρηματοδότηση του 

υπουργείου του προσωπικού όλων των ΣΜΕΑ, αλλά και των εκπαιδευτικών της 

γενικής εκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής.  

− Όχι στην αξιολόγηση, στο σχεδιαζόμενο πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας 

και το πλαίσιο προσόντων εκπαιδευτικού.  

− Άμεση κατάργηση της τροπολογίας και της ΥΑ για ειδική αγωγή και αναπληρωτές. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ  

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Για τους ιδιώτες ειδικούς βοηθούς στα δημόσια σχολεία 

Με βάση το νόμο 3699/2008, άνοιξε  η πόρτα δια την ιδιωτικοποίηση  πλευρών της 
δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, με τη σύμφωνη 
γνώμη του συλλόγου διδασκόντων. Ο Ν. 3699/2008 επιτρέπει την πρόσληψη ιδιωτών  
εντός του σχολείου για την υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία/ή και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες από πλευράς των οικογενειών.  

Η κατάσταση με μεταγενέστερους νόμους εκτραχύνθηκε ακόμα περισσότερο, αφού η 
πολιτεία επέτρεψε στους γονείς που επιθυμούν, να μπορούν να προσλαμβάνουν ιδιώτες 
ειδικούς βοηθούς για την υποστήριξη των μαθητών – παιδιών τους, ανεξάρτητα από το αν 
διαθέτουν ή όχι σχετική γνωμάτευση από τα ΚΕΔΔΥ (τωρινά ΚΕΣΥ) ή τα 
Ιατροπαιδαγωγικά διαγνωστικά κέντρα των Δημόσιων Νοσοκομείων. 

Από τότε μέχρι σήμερα με σταθερά αυξανόμενους ρυθμούς οι ιδιώτες ειδικοί βοηθοί για 
κάθε είδους υποστήριξη (παράλληλη στήριξη, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, σχολικοί 
νοσηλευτές) αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Χαρακτηριστικά τα νούμερα της σχολικής 
χρονιάς 2017-2018: πρόσληψη 5556 εκπαιδευτικών για δημόσια παράλληλη στήριξη 
πανελλαδικά και 1396 ιδιωτών ειδικών βοηθών!!! 

Οι συνεχείς περικοπές σε προσλήψεις εκπαιδευτικών από το ΥΠΠΕΘ για παράλληλη 
στήριξη, σχολικούς νοσηλευτές και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, η χορήγηση μειωμένων 
ωρών (ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης για δύο ή τρία παιδιά που έχουν ανάγκη 
από πλήρη παράλληλη στήριξη και παρανόμως το ΥΠΠΕΘ τους στερεί το δικαίωμά τους 
αυτό), οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις προσλήψεις αναπληρωτών παράλληλης 
στήριξης, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ Η ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ απογείωσαν την 
ιδιωτικοποίηση των δομών Ειδικής Αγωγής και  οδήγησαν τους γονείς στη λύση της 
πρόσληψης ιδιωτών.   

Προϋπόθεση για την είσοδο στο Δημόσιο Σχολείο των ιδιωτών ειδικών βοηθών, (όποιου 
τύπου υποστήριξης) που προσλαμβάνονται από γονείς, είναι η συναίνεση του συλλόγου 
διδασκόντων του κάθε σχολείου. Προαπαιτούμενα είναι απλά η αίτηση του γονέα προς το 
σχολείο, το αντίγραφο ποινικού μητρώου του υποψήφιου εργαζόμενου και το βιογραφικό 
του.  Και ενώ για την πρόσληψη αναπληρωτών το υπ. Παιδείας ζητάει τον «ουρανό με τα 
άστρα» και διπλοτσεκάρει τα όσα οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι κατέχουν ως προσόντα, 
ενώ θεσπίζει προσοντολόγιο για τους εκπαιδευτικούς, για την πρόσληψη ιδιώτη ειδικού 
βοηθού σιωπά.  

Επιπλέον οι ιδιώτες ειδικοί βοηθοί μπορούν να «αυτοσχεδιάζουν» με βάση όσα οι ίδιοι (και 
οι οικογένειες των μαθητών) θεωρούν ότι πρέπει να προσφέρουν στο μαθητή, σε αντίθεση 
με τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης, τους σχολικούς νοσηλευτές και το ειδικό 
βοηθητικό προσωπικό που έχουν θεσμοθετημένο και ακριβή ρόλο εντός του σχολικού 



πλαισίου, είναι μέλη του συλλόγου διδασκόντων και  προσφέρουν πολυεπίπεδα στην 
ενίσχυση των μορφωτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των μαθητών, 
συνδιαμορφώνοντας με τους υπόλοιπους δημόσιους λειτουργούς, το εξατομικευμένο 
πρόγραμμα υποστήριξης των μαθητών.  

Ιδιαιτέρως σοβαρό είναι επίσης το ότι οι ιδιώτες ειδικοί βοηθοί εργάζονται 
ανασφάλιστοι μέσα στο Δημόσιο Σχολείο. Το γεγονός αυτό εκθέτει σε σοβαρούς 
κινδύνους τόσο τους ίδιους τους εργαζόμενους, όσο και τη συνολική λειτουργία του 
δημόσιου σχολείου που έχει «μάτια ερμητικά κλειστά» για ό, τι ήθελε προκύψει στο χώρο 
του σχολείου (από ατύχημα του εργαζόμενου, μέχρι έλεγχο αρμόδιων φορέων για την 
ύπαρξη ανασφάλιστων εντός του σχολείου και πρόστιμα που αναφέρει η κείμενη 
νομοθεσία). 

Η κατάσταση της εργασιακής ανομίας και της μαύρης εργασίας αναφορικά με το εργασιακό 
καθεστώς των συγκεκριμένων εργαζόμενων, βαίνει συνεχώς επιδεινούμενη, διότι σε 
πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να υποκύπτουν σε παράλογες απαιτήσεις των 
γονέων/εργοδοτών τους, ενώ με την παραμικρή διαφωνία που θα εκφράσουν στον 
εργοδότη γονέα ή την παραμικρή δυσκολία που θα αντιμετωπίσει ο εργοδότης (γονέας) 
για να τους πληρώσει, βρίσκονται χωρίς δουλειά και χωρίς καμία αποζημίωση.   

• Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να διεκδικήσουν εμπράκτως τη δημόσια 
και δωρεάν υποστήριξη (παράλληλη στήριξη, σχολικό νοσηλευτή και ειδικό βοηθητικό 
προσωπικό) που έχουν ανάγκη οι μαθητές μας. Να ενημερώνουν το ΔΣ για κάθε 
προσπάθεια ιδιωτικοποίησης πλευρών της δημόσιας εκπαίδευσης 
(συμπεριλαμβανομένων και των αιτημάτων των ιδιωτικών ειδικών βοηθών) και να 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ σε κάθε απόπειρα να χρεωθούν οι ΣΔ αντίστοιχες στάσεις και 
συμπεριφορές.  

• ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ χορήγηση εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης από το 
ΥΠΠΕΘ για όλες τις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις των μαθητών 
με πλήρες ωράριο (χωρίς να μοιράζονται σε δύο ή τρεις μαθητές), καθώς και μόνιμο 
ειδικό βοηθητικό προσωπικό με οργανικές θέσεις σε όλα τα σχολεία σύμφωνα με 
τις ανάγκες τους. 
• Καλούμε τους γονείς να συστρατευθούν μαζί μας στον αγώνα για τη στήριξη 
του Δημόσιου Σχολείου και της Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης,  με γνώμονα το 
συμφέρον των μαθητών/ παιδιών τους.  
• Καλούμε τους συλλόγους των διδασκόντων  των Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείων να μην αποδέχονται την ανασφάλιστη εργασία στο χώρο του 
Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, αναγράφοντας στο σχετικό 
πρακτικό τη διαφωνία τους.   
• Καλούμε τη Δ. Ο. Ε. και τους Συλλόγους Εκπ/κών Π. Ε. της χώρας να 
επιληφθούν και να αναδείξουν το θέμα της ανασφάλιστης/ μαύρης ιδιωτικής 
εργασίας μέσα στο Δημόσιο Σχολείο και Νηπιαγωγείο.  
• ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ/ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ιδιωτών ειδικών βοηθών) ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. 
• ΜΑΖΙΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ και όλων των απαραιτήτων 
ειδικοτήτων στο χώρο του σχολείου  

                         



ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. Της 27/11/19 

 

Ψήφισμα για τη στέγαση του 2ου ΚΕΣΥ Β΄ Αθήνας 

 

Η αποδόμηση, ρευστοποίηση και συρρίκνωση των δομών της Ειδικής Αγωγής συνεχίζεται 

μέσα στο γενικότερο πλαίσιο εφαρμογών, αλλαγών, νομοθετημάτων και εγκυκλίων για την 

εκπαίδευση. Πολεμάμε και αντιμαχόμαστε την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων στο χώρο της 

ειδικής αγωγής: νόμος για τις νέες δομές, ΕΔΕΑΥ, ΟΕΥ, τα ΚΕΔΔΥ που έγιναν ΚΕΣΥ, το 

προσοντολόγιο, το νέο καθηκοντολόγιο των εργαζόμενων στο χώρο της ειδικής αγωγής.  

Το δικαίωμα στη μόρφωση για τα παιδιά με αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες κινδυνεύει 

άμεσα. Ακόμα περισσότερο κινδυνεύουν τα δικαιώματα μαθητών με αναπηρία που 

προέρχονται από τα πιο φτωχά κοινωνικά στρώματα.  

Στο πλαίσιο αυτό εκτιμούμε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι  η  λειτουργία των  

νεοϊδρυμένων επιπλέον  ΚΕΣΥ σε 9 Δ/σεις  Εκπ/σης , μεταξύ αυτών και του  2ου ΚΕΣΥ Β΄ 

Αθήνας, συναντά μεγάλα εμπόδια και  γίνεται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.  

Είναι όμως άλλο τα πραγματικά προβλήματα στο χώρο της ειδικής αγωγής και άλλο η 

καταστροφική αποδόμησή της. 

Δεδομένων των παραπάνω απαιτούμε την άμεση άρση των εμποδίων για τη λειτουργία του 

2ου ΚΕΣΥ Β΄Αθήνας στην κατεύθυνση του αιτήματος  για προσφορά ουσιαστικών  και 

ποιοτικών  υπηρεσιών  στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, των προβλημάτων 

συμπεριφοράς και στην πραγματική ένταξη των μαθητών με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Βασικό πρόβλημα είναι η εύρεση μόνιμης στέγης. Οι επίσημες διαδικασίες έχουν 

καθυστερήσει πολύ με αποτέλεσμα από τον Νοέμβριο του 2018 που ιδρύθηκε το 2ο ΚΕΣΥ 

Β΄Αθήνας να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο διαγωνισμός για τη στέγαση της υπηρεσίας.  

Ως προσωρινή στέγη έχουν δοθεί διάφοροι χώροι σε διαφορετικά σημεία, σχολεία ή άλλα 

δημόσια κτίρια με αποτέλεσμα η υπηρεσία να είναι διασκορπισμένη. Υπάρχει τηλέφωνο σε 

έναν μόνο από τους χώρους κι αυτό δυσχεραίνει πολύ όχι μόνο την επικοινωνία μεταξύ των 

βαθμίδων και των διεπιστημονικών ομάδων, αλλά και την επικοινωνία με τους γονείς για το 

κλείσιμο των ραντεβού και την επίδοση των γνωματεύσεων, καθώς και την επικοινωνία και 

τον προγραμματισμό των παρεμβάσεων στα σχολεία. Η υπηρεσία, επίσης, δε διαθέτει 

γραφεία, καρέκλες και σχετικό εξοπλισμό, φωτοτυπικά μηχανήματα, υπολογιστές και 

εκτυπωτές. 

 

Οι προσωρινοί χώροι δεν αρκούν για τη στέγαση όλων των διεπιστημονικών ομάδων και 

την πλήρη λειτουργία της υπηρεσίας και θα είναι αδύνατον να ικανοποιηθεί ο όγκος των 

αιτημάτων προς την υπηρεσία εξαιτίας της μη επαρκούς στέγασης. Όλα τα είδη αιτημάτων 



που εκκρεμούν στο 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας φτάνουν τα 1.800 και με δεδομένο ότι κάθε 

εβδομάδα φτάνουν στο Κ.Ε.Σ.Υ.  περίπου 50 νέα αιτήματα ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. 

Σύμφωνα με υπολογισμούς προβλέπεται ότι, αντί των 1.080 αιτημάτων που θα μπορούσαν 

να ικανοποιηθούν αν υπήρχε ο απαραίτητος αριθμός χώρων γραφείων, θα ικανοποιηθούν 

την τρέχουσα χρονιά το πολύ 720 αιτήματα συνολικά και για την προσχολική, δημοτική και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουν αυτοί οι 

χώροι να είναι διαθέσιμοι προς το Κ.Ε.Σ.Υ. και θα βρεθούν ακόμη τουλάχιστον άλλοι δύο 

χώροι. 

 

Υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση των δυσκολιών στη λειτουργία 

της υπηρεσίας με σκοπό την ουσιαστική και πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των 

μαθητών και των σχολείων! Ας σημειωθεί ότι παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν όλα τα 

2α Κ.Ε.Σ.Υ. της Αττικής. 

 

Απαιτούμε:  

 

• Την άμεση και επαρκή προσωρινή στέγαση όλων των διεπιστημονικών 

ομάδων με πλήρη υλικοτεχνική υποδομή! 

• Τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τη μόνιμη στέγαση 

του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς! 

 

Καλούμε στην από κοινού σύμπραξη και κινητοποίηση όλων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας των περιοχών που αντιμετωπίζουν παρόμοιο 

πρόβλημα και σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής μας, 

τις Ενώσεις Γονέων και την Ομοσπονδία τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Προς: 

- Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

- ΕΛΜΕ 

Θέμα: Πρόταση υπέρ της κήρυξης απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση 

 Ο Σύλλογος Π.Ε. Ανατολικής Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ» και ο Α΄ Σύλλογος Αθηνών 

καταθέτουν την παρακάτω κοινή πρόταση απόφασης υπέρ της απεργίας-αποχής από την 

αξιολόγηση η οποία στηρίζεται σε προηγούμενες αποφάσεις των Δ.Σ. και των Γ.Σ. τους. 

Καλούν τους Συλλόγους Π.Ε. και τις ΕΛΜΕ να την υιοθετήσουν καθώς και να αποστείλουν 

τις σχετικές αποφάσεις στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Συλλόγων (Α΄ Σύλλογος Αθηνών, 

asillogosathinon@gmail.com και Σύλλογος Ανατολικής Αττικής «Σωκράτης», 

sokratis.syllogos@gmail.com). 
 

Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. και οι Ε.Λ.Μ.Ε. που υπογράφουμε το παρακάτω 
κείμενο, με βάση τις αποφάσεις των ΔΣ ή/και των ΓΣ μας: 

1. Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στους σχεδιασμούς για αξιολόγηση της σχολικής 
μονάδας και για ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η οποιαδήποτε 
απόπειρα εφαρμογής της αξιολόγησης χρειάζεται να βρει τον κλάδο ενωμένο 
και θωρακισμένο με το όπλο της απεργίας – αποχής.  

2. Αποφασίζουμε απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης στελεχών 
και αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων που προβλέπονται από 
το νόμο 4547/18 και την Υπουργική Απόφαση 1816 /ΓΔ4/11-1-2019 με τίτλο 
«Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών 
μονάδων». 

3. Καλούμε τα Δ.Σ. της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ να κηρύξουν ΑΜΕΣΑ απεργία-αποχή 
στη βάση και της αντίστοιχης απόφασης της ΑΔΕΔΥ και να προχωρήσουν σε 
όλα τα οργανωτικά μέτρα προετοιμασίας του κλάδου για τη μάχη αυτή. 

4. Καλούμε τους Συλλόγους ΠΕ και τις ΕΛΜΕ να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις. 
 
 

 Πρόεδρος 
του Α΄ Συλλόγου Αθηνών 

 
Ο Πρόεδρος  του Συλλόγου 

Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης» 
 
    ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
 

Με Απόφαση της Γ.Σ. της 27/11/19 ο Σύλλογος Π.Ε. ‘’ Ο Περικλής’’ υπογράφει το 

παραπάνω κείμενο.  

 

 

Α΄ Σύλλογος Αθηνών 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 

Σύλλογος  Εκπαιδευτικών  Π.Ε.  Αν. 

Αττικής  «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ» 
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ΨΗΦΙΣΜΑ  

ενάντια στο εξοντωτικό πρόστιμο των 50.000€, με αφορμή πανό και αφίσες, 

στην «Ανταρσία στην Κεντ. Μακεδονία» και τον περ. Σύμβουλο, συνάδελφο 

δάσκαλο, Θανάση Αγαπητό 

Ο Σύλλογος Π. Ε.  «Ο Περικλής»  καταδικάζει την αντιδημοκρατική επιβολή, από την 

Επιτροπή Ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, του εξοντωτικού προστίμου των 50.000 ευρώ στην 

περιφερειακή κίνηση «Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία – Αντικαπιταλιστική 

Αριστερά», με αφορμή τρία πανό και δύο αφίσες που βρέθηκαν  τοποθετημένες στις 

Σέρρες πλήθος  ενώ πλήθος ακριβοπληρωμένων ιλουστρασιόν διαφημίσεων  και 

τοποθετήσεις μπάνερ ισχυρών κομμάτων, παρατάξεων και εταιρειών στέκουν ανενόχλητες.  

Με την επιβολή του προστίμου επιχειρούν να οδηγήσουν την «Ανταρσία» σε οικονομική 

εξόντωση. Αλλά το υπέρογκο αυτό πρόστιμο δεν αφορά μόνο την περιφερειακή 

κίνηση , ούτε μόνο τον επικεφαλής της Θανάση Αγαπητό που έχει την υποχρέωση 

καταβολής του ενώ είναι ένας εργαζόμενος δάσκαλος με μοναδικό εισόδημα τον 

πετσοκομμένο από τις μνημονιακές περικοπές μισθό του. Το πρόστιμο αυτό 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις στέρησης της ελεύθερης πολιτικής έκφρασης στην 

πράξη. Ποιο κόμμα ή κοινωνικοπολιτική συλλογικότητα θα αναλαμβάνει πλέον τον κίνδυνο 

να εκδώσει μια αφίσα με τις θέσεις της για κάποιο σημαντικό κοινωνικό ζήτημα ή απλά για 

να αναγγείλει μια πολιτική εκδήλωση γνωρίζοντας ότι μπορεί να βρεθεί υποχρεωμένη να 

πληρώσει πρόστιμο 50.000 Ευρώ; Με αυτόν τον τρόπο, θα ακυρωθεί στην πράξη 

οποιαδήποτε πολυφωνία υπάρχει, καθώς μόνο όσοι χρηματοδοτούνται από ισχυρά 

οικονομικά συμφέροντα θα μπορούν να έχουν λόγο.  

Η πολιτική ευθύνη γι αυτή τη δίωξη και την απόπειρα πολιτικής φίμωσης και 

εξόντωσης βρίσκεται στις κυβερνήσεις. Αποδεικνύεται ότι ο «Καλλικράτης», με βάση τον 

οποίο επιβάλλεται το πρόστιμο, συγκροτεί ένα αντιδημοκρατικό πλαίσιο, λειτουργώντας ως 

μοντέλο οικονομικού στραγγαλισμού και ομηρίας κάθε διαφορετικής φωνής και αγωνιστικής 

δράσης. 

✓ Καταδικάζουμε την απαράδεκτη δίωξη, υπερασπίζουμε τα δημοκρατικά δικαιώματα 
και ελευθερίες και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους διωκόμενους 

✓ Απαιτούμε την άμεση ακύρωση του εξοντωτικού προστίμου στην «Ανταρσία στην 
Κεντ. Μακεδονία» και τον περ. σύμβουλο Θανάση Αγαπητό  

✓ Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεση νομοθετική ρύθμιση για την 
κατάργηση των σχετικών αντιδημοκρατικών διατάξεων και την άρση όλων των 
προστίμων που έχουν επιβληθεί 

✓ Καλούμε κάθε κοινωνικοπολιτική συλλογικότητα και πολίτη που νοιάζεται για την 
ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, να τοποθετηθεί και να καταδικάσει αυτή τη 
μεθόδευση.  

 


