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ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 
 

 Αύξηση μισθών (ιδιαίτερα των νέων συναδέλφων και των αναπληρωτών) και συντάξεων. 

 Αύξηση δαπανών για την παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ. 

 Άμεση κάλυψη των κενών με μαζικούς διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών. 

Αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών.  

 Επαναπρόσληψη όλων των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων που απολύθηκαν ή 

τέθηκαν σε διαθεσιμότητα στο χώρο της εκπαίδευσης.  

 Κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης (Ν. 

2986/2002, Ν. 3679/10, 2525/1997, Ν. 3848/2010, Ν. 4024/2011, Ν. 4142/2013 και Π.Δ. 

152/2013)  

 Κατάργηση του ΙΕΠ, της ΑΔΙΠΠΔΕ, του παρατηρητηρίου και των πλατφορμών 

αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης  

 Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο σχολείο - Σύλλογος Διδασκόντων με 

αναβαθμισμένο παιδαγωγικό ρόλο και θεσμοθετημένη πρωταγωνιστική θέση σε όλες τις 

παιδαγωγικές λειτουργίες του σχολείου. Με συχνές, τακτικές συνεδριάσεις όπου συλλογικά 

συζητούνται και αντιμετωπίζονται όλα τα παιδαγωγικά ζητήματα.  

 Ενίσχυση των θεσμών της αντισταθμιστικής εκπαιδευτικής πολιτικής και εφαρμογής 

προγραμμάτων παράλληλης στήριξης των παιδιών με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες. 

Εισαγωγή και της ειδικής αγωγής στη σχολική μονάδα, με πλήρεις δομές και μόνιμες 

οργανικές θέσεις για τους εκπαιδευτικούς της. Στήριξη της Ειδικής Αγωγής και κάλυψη των 

κενών με μαζικούς διορισμούς. Μέτρα για την αποφασιστική μείωση των ανισοτήτων 

(στήριξη των παιδιών που συναντούν σοβαρές δυσκολίες στο σχολείο, μείωση του αριθμού 

των μαθητών/μαθητριών στα τμήματα κ.τ.ό.).  

 Καθιέρωση της αναλογίας 1/20 ανά τμήμα και 1/15 για τις Α και Β τάξεις.  

 Ανάκληση των καταργημένων, υποβαθμισμένων και συγχωνευμένων σχολικών μονάδων.  

 Κατάργηση των αντιδραστικών διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου για τους δημοσίους 

υπαλλήλους. Άρση των συνεπειών όσων τιμωρήθηκαν για συνδικαλιστικούς και 

κοινωνικούς αγώνες. 
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 Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας στο σύνολό τους.  

 Λειτουργία όλων των σχολείων της χώρας με πρόγραμμα ΕΑΕΠ με ταυτόχρονη θέσπιση 

νέων οργανικών θέσεων για τους μετατασσόμενους καθηγητές.  

 Θεσμοθέτηση διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών ίδιο με των υπολοίπων 

εκπαιδευτικών Π.Ε. και αναλογία 1/15 μαθητών ανά τμήμα. 

 Νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και την 

επιλογή στελεχών με κυρίαρχο ρόλο του συλλόγου διδασκόντων και μέτρα στήριξης της 

διδακτικής πράξης, της παιδαγωγικής ελευθερίας και της βελτίωσης του εκπαιδευτικού 

έργου με την ενεργοποίηση του συλλόγου διδασκόντων. Κατάργηση του 

καθηκοντολογίου. 

 Επαρκή αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών στα πανεπιστήμια και ετήσιας διάρκειας 

περιοδική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών με ευθύνη των ΑΕΙ και με ταυτόχρονη 

απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα. 

 Αντικατάσταση των σχολικών προγραμμάτων και βιβλίων με σύγχρονα, σύμφωνα με τις 

προτάσεις του κλάδου. 

 Ριζικές αλλαγές που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση. Νέος  καταστατικός χάρτης για 

την παιδεία. 

 
Συνεχίζουμε αποφασισμένοι. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις μας για: 

 Την καθιέρωση ενιαίας 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 2χρονης υποχρεωτικής 

προσχολικής αγωγής 

 Τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των παιδιών χωρίς διακρίσεις, γενναία αύξηση των 

δαπανών για την εκπαίδευση, μόνιμους διορισμούς, ενίσχυση της αντισταθμιστικής 

εκπαίδευσης. 

 

Για το θέμα των μεταταχθέντων 

 

● Θεσμοθέτηση όλων των αναγκαίων οργανικών θέσεων για όλα τα διδακτικά αντικείμενα 

του δημοτικού σχολείου, που θα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα σχολεία (και όχι γενικά σε 

Διευθύνσεις Π.Ε.).. 

● Την ταυτόχρονη με την κατάργηση του μνημονιακού νόμου Ν.4172/13 κατάθεση 

νομοθετικού πλαισίου που θα κατοχυρώνει τους συναδέλφους που εργάζονται στην 

Πρωτοβάθμια  ως μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί. 

● Να δοθεί η δυνατότητα ανάκλησης της μετάταξης για όσους συναδέλφους το επιθυμούν. 

Κινητικότητα-ελεύθερη επιλογή ώστε ο εκπαιδευτικός να επιλέγει την παραμονή του στην 

Πρωτοβάθμια ή την επιστροφή του στην Δευτεροβάθμια 

● Για τις μη κοινές ειδικότητες (ΠΕ05, 07, 08, 19-20, 32) που αποτελούν την πλειοψηφία 

των μεταταγμένων συναδέλφων (2.346 συνάδελφοι) να δοθεί προτεραιότητα στην κάλυψη 

των οργανικών θέσεων που θα ιδρυθούν και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία άμεσα. 

● Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που διορίστηκαν στην ΠΕ (αγγλικών, φυσικής αγωγής, 



μουσικής) και αιτούνται μετάθεση και εκπαιδευτικοί των ίδιων ειδικοτήτων που 

διορίστηκαν στη ΔΕ και έχουν μεταταχθεί στην ΠΕ, μετατίθενται ή μετατάσσονται με 

βάση τις ανάγκες της ΠΕ και τα (κοινά) μόρια μετάθεσης που συγκεντρώνει κάθε 

εκπαιδευτικός.  

● Αναλογιστική μελέτη για την εξίσωση μορίων πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας ώστε να 

γνωρίζουν οι συνάδελφοι τα μόριά τους. 

● Ακολουθία της διαδικασίας Α. Σύσταση οργανικών θέσεων. Β. Μεταθέσεις Α/θμιας και 

τοποθετήσεις μεταταγμένων με βάση τα μόρια που προέκυψαν από την αναλογιστική 

μελέτη, μέσα από κοινό πίνακα μοριοδότησης. 

● Αν και όπου κριθεί ποσόστωση ανά περιοχή. 

● Καλλιέργεια δημιουργίας αισθήματος δικαίου για όλες τις πλευρές. Όχι στις 

αντιπαλότητες μεταξύ συναδέλφων.  

● Άμεση υλοποίηση αυτής της διαδικασίας ώστε να προχωρήσει ομαλά και η διαδικασία 

των φετινών μεταθέσεων και τοποθετήσεων καθώς και των διορισμών. 

● Διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στις εναπομείνασες κενές οργανικές 

θέσεις. 

 

Συμμετοχή στην Παμπειραϊκή Συγκέντρωση για την Υγεία την Πέμπτη 28 Μάη 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

ενάντια στη νομιμοποίηση της χρήσης των ναρκωτικών 
 

Το ΕΣΥΝ καταδικάζει κάθε προσπάθεια για τη νομιμοποίηση της χρήσης ναρκωτικών 

και στέκεται απέναντι σε όσους με τη δράση τους και την ανοχή τους υπερασπίζονται την 

αντιεπιστημονική θέση για διαχωρισμό των ναρκωτικών σε «σκληρά» και «μαλακά». 

Καταδικάζει όσους πρωτοστάτησαν στη διοργάνωση της κινητοποίησης για τη 

νομιμοποίηση της κάνναβης στις 9 Μάη στην Αθήνα ή στη δημιουργία της «λέσχης 

κάνναβης» στη Θεσσαλονίκη. 

Σε μια περίοδο που οι νέοι στερούνται ουσιαστικά το δικαίωμα στη ζωή με την επίθεση 

στα στοιχειώδη δικαιώματά τους, κάποιοι έχουν το θράσος να «διεκδικούν» το «δικαίωμα» 

στη χρήση της δήθεν αθώα κάνναβης.  

Θέλουν το λαό και τη νεολαία στους δρόμους της παραίτησης και της φυγής ειδικά σε 

μια περίοδο, που λόγω της καπιταλιστικής κρίσης, αυξάνονται οι αιτίες που γεννούν και 

αναπαράγουν το φαινόμενο της ουσιοεξάρξτησης (εκθέσεις ESPAD, INCB, EMCDDA). 

Στη χώρα μας η κοινωνική ανοχή στα ναρκωτικά έχει τριπλασιάσει τη χρήση στους 

μαθητές και έχει μειώσει την ηλικία πειραματισμού και έναρξης της χρήσης πριν τα 13 έτη.  

Δεν είναι η χρήση ναρκωτικών «ελεύθερη επιλογή», η χρήση και η εξάρτηση είναι 

ανελευθερία γιατί ο άνθρωπος υποτάσσεται στο κυνήγι της ουσίας που κάνει χρήση. Η 

χρήση ναρκωτικών είναι ο δρόμος της παραίτησης από τη ζωή. Αυτό θέλουν όσοι μας 

στερούν τη μόρφωση, τη δουλειά, το μεροκάματο, τη διέξοδο στον αθλητισμό και τον 

πολιτισμό. 



Αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά  

και όχι με ελεύθερα τα ναρκωτικά 

 

Οργανώνουμε τη δράση μας και διεκδικούμε: 

● Πρόληψη – θεραπεία – κοινωνική επανένταξη δημόσια και δωρεάν για όλους  

● Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλα τα προγράμματα θεραπείας.  

● Τη δημιουργία «στεγνών» θεραπευτικών προγραμμάτων και Κέντρων Πρόληψης σε όλη 

τη χώρα.  

● Προγράμματα Πρόληψης στα σχολεία, τις σχολές, το στρατό, στους χώρους που 

εργάζεται και διασκεδάζει η νεολαία.  

● Μέτρα κατά της σχολικής διαρροής. 

● Μέτρα προστασίας των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.  

 

 

Ψήφισμα συμπαράστασης  

 

Η Γ.Σ. του Συλλόγου μας συμπαρίσταται στο πένθος των εργαζομένων στα Ελληνικά 

Πετρέλαια που θρηνούν ήδη τέσσερις νεκρούς από τους 6 τραυματίες του πρόσφατου 

δυστυχήματος. Πιστεύουμε ότι, ανεξάρτητα από τα τεχνικά αίτια που οδήγησαν σε αυτό, η 

παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων (π.χ. εξαντλητικά ωράρια) και των κανόνων 

ασφαλείας στο πλαίσιο της λογικής του κέρδους είναι οι κύριες αιτίες των δυστυχημάτων 

στους εργασιακούς χώρους.   

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


