Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
την Πέμπτη 14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε
συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου μας.
Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 Καταθέσαμε το παρακάτω ψήφισμα
συμπαράστασης στην ΕΛΜΕ Εύβοιας :
Καταδικάζουμε την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, που με τη στήριξη των Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την Εύβοια επιχειρεί να ποινικοποιήσει, και
να φιμώσει την ελεύθερη συνδικαλιστική έκφραση.
Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια να παρεμποδιστεί η ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της
ΕΛΜΕ Εύβοιας στις περιοχές του νομού τον Δεκέμβριο του 2018, η Κυβέρνηση μέσω του
Υπουργείου και των στελεχών του στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης επανέρχεται. Αυτή τη φορά
στοχοποιούν τη συνδικαλιστική δράση και προσωπικά την πρόεδρό της ΕΛΜΕ Εύβοιας με την
διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης εναντίον της, για την υλοποίηση συλλογικών
αποφάσεων του συνδικαλιστικού φορέα που εκπροσωπεί.
Η ενέργεια αυτή είναι συνέχεια της καταστολής με την οποία στο παρελθόν η Κυβέρνηση
αντιμετώπισε τους διεκδικητικούς αγώνες εργαζομένων και συνταξιούχων και πρόσφατα, τον
Ιανουάριο του 2019, τους εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται για το στοιχειώδες δικαίωμα σε μόνιμη
και σταθερή δουλειά. Απέναντι στις αντιδράσεις που δημιουργεί η αντιεκπαιδευτική πολιτική η
απάντηση του Υπουργείου είναι η προσπάθεια εκφοβισμού των εκπαιδευτικών με την
ποινικοποίηση της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης και έκφρασης.
Προσπάθειες που θέλουν να περιορίσουν τον έλεγχο των παραλείψεων της διοίκησης δεν
πρόκειται να μας αποθαρρύνουν να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών,
μονίμων και αναπληρωτών, για να υπάρχουν εκπαιδευτικοί από την αρχή της σχολικής χρονιάς
ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της επικράτειας, για Δημόσιο Δωρεάν σχολείο που να
χωρά όλα τα παιδιά και όλους τους εκπαιδευτικούς.
Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να καταδικάσουν τις απόπειρες περιορισμού
της ελεύθερης συνδικαλιστικής έκφρασης και να σταθούν αποφασιστικά, τώρα και στο μέλλον,
ενάντια σε κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης .
Η ΕΔΕ σε βάρος της προέδρου της ΕΛΜΕ Ευβοίας είναι συνέχεια της προσπάθειας
επίπληξης σε μέλη του ΔΣ του συλλόγου γιατί διαμαρτυρήθηκαν σε εκπροσώπους του
ΟΟΣΑ όταν περιόδευσαν σε σχολεία της περιοχής, συνέχεια της αλαζονικής συμπεριφοράς και
αυταρχισμού του διευθυντή ΔΕ, μέχρι πριν λίγα χρόνια συνδικαλιστή, να καλέσει την αστυνομία
προκειμένου να συλλάβει γονέα, υποστηρίζοντας ότι «του κάνουν bullying», συνέχεια
ενός ανυπόμονου αξιολογητή που σε συνάντηση με αντιπροσώπους του ΟΟΣΑ, χαρακτήρισε
το 20% των συναδέλφων του καθηγητών που υπηρετούν στα σχολεία ανίκανους εκπαιδευτικούς,
ένας διευθυντής εκπαίδευσης που δήλωσε χωρίς ντροπή, στους γονείς που έχουν παιδιά στο
Γυμνάσιο, ότι δεν υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν τα κενά στο Γυμνάσιο γιατί σημασία έχει μόνο
το Λύκειο και ότι τα κενά στα Γυμνάσια δεν είναι τόσο ανάγκη να καλυφθούν!
Αυτό λοιπόν το ψήφισμα δυστυχώς έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, με μόνη αρνητική
ψήφο αυτή της γραμματέας του συλλόγου, ίσως η συνάδελφισσα υιοθέτησε τα προσχήματα
της ΕΔΕ, ίσως την αποδέχεται, ίσως καλεί με τον τρόπο της τους συναδέλφους να μείνουν με
σταυρωμένα χέρια, ποιος ξέρει;

Ορίστηκε η Γενική Συνέλευση, να είναι καταστατική (αλλαγή καταστατικού), να γίνει την
Πέμπτη 16 Μαΐου. Στη συνέλευση αυτή οι συνάδελφοι θα κληθούν να πάρουν μέρος σε διπλή
ψηφοφορία. Συγκεκριμένα θα εκλέξουμε τους συναδέλφους που θα μας αντιπροσωπεύσουν στο
συνέδριο της ΔΟΕ που θα γίνει τον Ιούνιο στην Αθήνα και τους συναδέλφους αντιπροσώπους
που θα εκλέξουν το ΔΣ στο τοπικό συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ.


Σχετικά με την ίδρυση – κατάργηση Τμημάτων Ένταξης η τοποθέτησή μας ήταν η
εξής : Χρόνια τώρα η ΕΑ υποβαθμίζεται συνειδητά καθώς υπο-χρηματοδοτείται. Ο τελικός
στόχος, κάτω από το όνομα της δήθεν ένταξης ή συμπερίληψης ή συνεκπαίδευσης είναι το
πέταγμα των παιδιών με βαριές αναπηρίες στα γενικά σχολεία, χωρίς όρους και προϋποθέσεις
σύμφωνα με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπάρχουν αιτήσεις γονέων, που τα παιδιά τους χρήζουν Παράλληλης Στήριξης αλλά δεν
ικανοποιούνται γιατί δεν έγιναν οι αναγκαίες προσλήψεις και πολλές από αυτές που έγιναν έχουν
στην ευθύνη τους 2,3 παιδιά σε 2,3 σχολεία! Μάλιστα νομιμοποιήθηκε ο θεσμός της Ιδιωτικής
Π.Σ.. Ήδη στα μέσα δικτύωσης διαφημίζονται Σχολές και Σεμινάρια Ιδιωτικής Π.Σ.! Επίσης ΤΈ
παρέμειναν κλειστά ή στελεχώθηκαν μετά τα Χριστούγεννα! Τώρα με την ίδρυση των ΚΕΣΥ
(Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) τα οποία διαδέχονται τα ΚΕΔΔΥ και
έχουν ευρύτερο ρόλο και η αποστολή τους δεν περιορίζεται μόνο στο πεδίο της ΕΑ , αλλά
επεκτείνεται και σε θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και
υποστήριξη της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και προόδου του μαθητικού πληθυσμού»
καταλαβαίνουμε ότι συνενώνονται διαφορετικοί μεταξύ τους εκπαιδευτικοί και παιδαγωγικοί τομείς
σε μια υπηρεσία , εξυπηρετώντας προφανώς όχι τις ανάγκες των μαθητών, αλλά την
εξοικονόμηση πόρων και προσωπικού και αυτό φυσικά σε βάρος της ΕΑ. Διεκδικούμε σε κοινό
μέτωπο, εργαζόμενοι στη γενική και την ειδική αγωγή, γονείς και μαθητές : Μαζικούς διορισμούς
στην ΕΑ (εκπαιδευτικού, ειδικού, βοηθητικού και τεχνικού προσωπικού). Μόνιμη και σταθερή
δουλειά. Είναι η ελάχιστη προϋπόθεση, ώστε να μπορεί ο ειδικός εκπαιδευτικός-παιδαγωγός να
διαμορφώσει σχέση εμπιστοσύνης με τους μαθητές του. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Ε.Α.
για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Γενναία χρηματοδότηση της ΕΑ από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Καμιά επιχειρηματική δράση στο χώρο της ΕΑ. Βελτίωση της υλικοτεχνικής
υποδομής των υπαρχόντων δομών ΕΑ. Δημιουργία νέων δημόσιων δομών ΕΑ. Κατάργηση όλου
του νομοθετικού πλαισίου που διέπει σήμερα την ΕΑ.

Για μας η αλλαγή από αριθμητική σε περιγραφική αξιολόγηση, από μόνη της, δεν
ωφελεί ούτε βλάπτει τους μαθητές. Έτσι κι αλλιώς ο τρόπος «αξιολόγησης» των μαθητών δεν
μπορεί να ξεκοπεί από την εκπαιδευτική διαδικασία, τους στόχους του σχολείου αλλά και τις
ταξικές ανισότητες που υπάρχουν μέσα σ΄ αυτό. Μας προβληματίζει έντονα ότι από την εγκύκλιο
του ΙΕΠ μπαίνουν ως βασικοί στόχοι αυτής της διαδικασίας, κατευθύνσεις που αφορούν την
«υποστήριξη διαφοροποίησης της διδασκαλίας», «την αποτίμηση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων» κ.ά.. Αντίστοιχα κριτήρια και δείκτες αποτελούν στοιχεία ελέγχου στις εκθέσεις
του ΟΟΣΑ και στο 3ο Μνημόνιο αλλά και στα πορίσματα της επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.
Όλα αυτά συνδέονται και με την περιβόητη «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας. Είναι
τουλάχιστον υποκριτικό τη στιγμή που υποβαθμίζονται συνολικά τα μορφωτικά δικαιώματα των
μαθητών μας το Υπουργείο να επικεντρώνει στον τρόπο αξιολόγησης τους. Οι μαθητές μας
έχουν, πρώτα από όλα, ανάγκη από ζωή και μόρφωση με δικαιώματα, δασκάλους, υποδομές και
χρηματοδότηση των σχολείων, δομές ειδικής αγωγής, παράλληλης στήριξης, τμήματα ένταξης,
τάξεις υποδοχής. Όλα αυτά όμως τσακίζονται από την κυβερνητική πολιτική. Για τους παραπάνω
λόγους καλούμε τους συναδέλφους να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και να μην συμφωνήσουν στη
συμμετοχή των Συλλόγων Διδασκόντων στην πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης
των μαθητών. Ο κάθε συνάδελφος έχει την ευθύνη και την δυνατότητα να αξιοποιεί κατάλληλα
παιδαγωγικά εργαλεία στη δουλεία του και αυτό το κάνει με ευθύνη και φιλότιμο μέσα σε αντίξοες
συνθήκες.

Στο θέμα της εξίσωσης των δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών μετά την
χορήγηση άδειας ανατροφής 3,5 μηνών στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς δηλώσαμε ότι η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θεσμοθέτησε αυτή την άδεια κάτω από το βάρος των κινητοποιήσεων των
εκπαιδευτικών. Μόνο που η άδεια αυτή είναι μόνο 3,5 μήνες, αντί για 9 που είναι για τις μόνιμες,
και πρέπει να χωράει μέσα στην ίδια σύμβαση! Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ««ο χρόνος

λήψης της εν λόγω άδειας ανατροφής τέκνου δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιονδήποτε
λόγο, η διάρκειά της δεν μπορεί να παραταθεί, λήγει δε σε κάθε περίπτωση με τη λήξη της
εργασιακής σχέσης της εκπαιδευτικού!» Ταυτόχρονα η κυβέρνηση αφήνει ανέπαφη την άνιση
μεταχείριση, που βιώνουν οι έγκυες αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί, με δεδομένο ότι δικαιούνται
μόνο έως 15 μέρες αναρρωτική άδεια στις οποίες περιλαμβάνεται και η περίπτωση
επαπειλούμενης εγκυμοσύνης! Η θεσμοθέτηση άδειας ανατροφής και για τις αναπληρώτριες
εκπαιδευτικούς, που κερδήθηκε με τους αγώνες μας, δίνει μια μικρή ανάσα αλλά δεν
ικανοποιεί, σε καμία περίπτωση, το αίτημά μας για εξίσωση των δικαιωμάτων των
αναπληρωτών με των μονίμων και στη βάση αυτή και των αδειών, για το οποίο θα συνεχίσουμε
να παλεύουμε! Δείχνει όμως τη δύναμη του συλλογικού αγώνα, γιατί χωρίς αυτόν τον αγώνα ούτε
αυτό θα ψηφιζόταν! Ταυτόχρονα, το ότι περιορίζεται στα πλαίσια της ίδιας σύμβασης και με
δεδομένο ότι οι αναπληρωτές απολύονται στη μεν ΠΕ στις 21 Ιούνη στη δε ΔΠ 30 Ιούνη, σημαίνει
ότι οι συναδέλφισσες αναπληρώτριες πρέπει να προγραμματίζουν(!) την κύησή και τη γέννα για
να επωφεληθούν από το μέτρο! Κάπως έτσι βλέπει την «ισοτιμία» ο ΟΟΣΑ, τον οποίο επικαλείται
η κυβέρνηση, λέγοντας ότι η τροπολογία της είναι σύμφωνη με τις υποδείξεις του για «εξίσωση
όλων των προνομίων και υποχρεώσεων για όλους τους Έλληνες εκπαιδευτικούς»!!! Σε κάθε
περίπτωση εμείς συνεχίζουμε και εντείνουμε τον αγώνα μας για: Μονιμοποίηση εδώ και τώρα
ΟΛΩΝ των αναπληρωτών – συμβασιούχων εκπαιδευτικών! 30.000 μόνιμους διορισμούς,
ώστε να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων! Πλήρης εξίσωση των δικαιωμάτων
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με των μονίμων. Η μητρότητα είναι δικαίωμα για όλες τις
γυναίκες, άρα και για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς! Με τη δύναμη του συλλογικού και
οργανωμένου αγώνα μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις, μπορούμε να επιβάλουμε το δίκιο μας!

Όσον αφορά τη συνταξιοδότηση η επίθεση, έχει στόχο τις συντάξεις, την Ασφάλιση, την
Υγεία και την περίθαλψη. Βάζοντας εισοδηματικά κριτήρια στα επιδόματα: ανεργίας, κατοικίας,
στις συντάξεις και στα επιδόματα αναπηρίας τα περιορίζουν μόνο στους πιο εξαθλιωμένους. Η
ανεργία, οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, η ανασφάλιστη εργασία επιδείνωσαν την κατάσταση
αλλά δεν αποτελούν την πηγή των προβλημάτων για το ασφαλιστικό σύστημα. Είναι παράγωγα
και αποτελέσματα της ίδιας πολιτικής που εξαθλιώνουν τον λαό προς όφελος των μονοπωλίων,
των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Οι αρνητικές εξελίξεις στο ασφαλιστικό σύστημα
έχουν ως βάση κεντρικές αποφάσεις και οδηγίες της ΕΕ. Ασφαλιστικό σύστημα που θα
προστατεύει τον εργαζόμενο, θα του εξασφαλίζει αξιοπρεπή και ποιοτική ζωή μετά τον
εργασιακό βίο, θα του προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας και Περίθαλψης,
δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτό το σύστημα. Το τελευταίο διάστημα πυκνώνουν οι
δραστηριότητες των μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών καθώς η κατάσταση διαμορφώνεται προς
όφελος τους. Βασική κατεύθυνση της ΕΕ που προκύπτει από τη Λευκή Βίβλο είναι η παραπέρα
συρρίκνωση των «δημόσιων» συστημάτων ασφάλισης και υγείας και η επέκταση των ιδιωτικών
συστημάτων Ασφάλισης και Υγείας. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να ασφαλιστεί και σε ιδιωτικές
εταιρείες, (φυσικά αν μπορεί) για να επιβιώσει σαν συνταξιούχος. Η σύνταξη και η υγεία θα
εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τις εισφορές που δίνουν οι εργαζόμενοι. Η αύξηση των
ορίων ηλικίας είναι απόφαση της ΕΕ, ήδη από το 2022 πάμε στα 40 χρόνια δουλειάς ή την
συμπλήρωση των 67 χρόνων. Έχει ψηφιστεί η σύνδεση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης με
την αύξηση του προσδόκιμου ορίου ζωής. Παλεύουμε για : Να καλύψει το κράτος τις ζημιές από
την δέσμευση των αποθεματικών για δεκαετίες, τις ζημιές από το τζογάρισμα σε μετοχές, τις
απώλειες των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων. Επαναφορά των συντάξεων στα
επίπεδα του 2010 πριν τις μειώσεις που προέβλεψαν τα μνημόνια και οι εφαρμοστικοί νόμοι.
Επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης . Αποκατάσταση των απωλειών από τις περικοπές
επιδομάτων και συντάξεων σε ειδικές ομάδες όπως συντάξεις αναπηρίας, χηρείας κα .Να μην
παραδοθεί η επικουρική ασφάλιση στις ιδιωτικές εταιρείες. Πλήρη κρατική εγγύηση όλων των
συντάξεων και των παροχών. Κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων. Να
σταματήσει το αίσχος στις καθυστερήσεις στην έκδοση και απονομή των συντάξεων. Τα όρια

συνταξιοδότησης να μην ξεπερνούν τα 60 χρόνια για τους άνδρες και τα 55 για τις γυναίκες, τα
55 και τα 50 για τους εργαζόμενους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Ο χρόνος ανεργίας
να υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος ασφάλισης και να βαρύνει το κράτος και τους εργοδότες.
Να ψηφιοποιηθεί άμεσα ο ασφαλιστικός βίος ηλεκτρονικά και με πρόσληψη προσωπικού.

Στο θέμα της Δίχρονης ζητήσαμε να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή
της σε όλους τους Δήμους. Τέλος Φλεβάρη του 2019, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τους
114 νέους δήμους, στους οποίους από τη σχολική χρονιά 2019-20 θα ισχύει η Δίχρονη
Υποχρεωτική ΠΑ. 27 Δήμοι, μέσα στους οποίους και οι μεγάλοι Δήμοι (π.χ. Αθηναίων,
Θεσσαλονίκης), μένουν και φέτος εκτός! Η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να χρηματοδοτήσει την ΠΑ,
ώστε να γίνει η αναγκαία υποδομή, αφού για την υλοποίηση αυτού του μέτρου λέει ότι «δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού»! Και το ερώτημα είναι πού θα
στεγαστούν αυτά τα 16.000 επιπλέον παιδιά, που αναμένονται να έρθουν στο Νηπιαγωγείο στους
δήμους αυτούς, με δεδομένο ότι δεν κατασκευάστηκαν νέα Νηπιαγωγεία; Τι θα γίνει με την
απαράδεκτη, πολλές φορές ακόμα και επικίνδυνη κτηριακή υποδομή, που υπάρχει ήδη στα
Νηπιαγωγεία; Για όλα αυτά η κυβέρνηση ...παραγγέλνει 70 προκάτ αίθουσες!
Παράλληλα, προωθεί νομοθετική ρύθμιση ώστε την τρίτη χρονιά του προγράμματος να βάλει
καμιά 200αριά προκάτ Νηπιαγωγεία κυρίως μέσα στα προαύλια των υπαρχόντων Νηπιαγωγείων,
Δημοτικών ακόμα και Γυμνασίων-Λυκείων! Αυτή είναι η λύση για το κρίσιμο ζήτημα της ΠΑ; Να
γεμίσουν οι αυλές των σχολείων με προκάτ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εκπαιδευτική
διαδικασία και τη διαβίωση παιδιών και εκπαιδευτικών σε αυτά τα σχολεία; Αν λάβουμε υπόψη τα
προκάτ, που στήθηκαν πριν χρόνια και παραμένουν ακόμα στα σχολεία, όλοι καταλαβαίνουν ότι,
αν τα νήπια-προνήπια μπουν στα προκάτ, θα μείνουν εκεί για χρόνια! Πρόκειται για πρόκληση
και κοροϊδία, η οποία μάλιστα γίνεται μεγαλύτερη, αν σκεφτούμε ότι αυτή κυβέρνηση έκοψε ακόμα
και το κονδύλι των 140 εκατομμυρίων ευρώ, που ήταν για κτηριακές υποδομές για εφαρμογή της
Δίχρονης στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2019! Επιπλέον, μέχρι σήμερα δεν ανακοινώθηκε
κανένας μόνιμος διορισμός Νηπιαγωγών. Έτσι στον ευαίσθητο χώρο της Προσχολικής Αγωγής η
κάλυψη των αναγκών θα γίνει είτε εκ των έσω με πολυπληθή τμήματα είτε με προσλήψεις
συμβασιούχων Νηπιαγωγών. Από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής δεν υπήρξε καμιά έκτακτη
χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, λειτούργησαν 25άρια τμήματα, υπεράριθμα παιδιά
μετακινήθηκαν και καμία πρόβλεψη για την κτηριακή επιβάρυνση και τη μείωση των αύλειων
χώρων για τα παιδιά! Κι όλα αυτά παράλληλα με τα μέτρα, που υποβάθμισαν παραπέρα τη
λειτουργία των Νηπιαγωγείων (προαιρετικότητα ολοήμερου, διπλασιασμός από 7 σε 14 του
αριθμού παιδιών για δημιουργία τμήματος, 30ωρο νηπιαγωγών). Φυσικά ούτε συζήτηση για
σίτιση, υποδομές ξεκούρασης και βοηθητικό προσωπικό!
Οι ανάγκες των νηπίων-προνηπίων δε χωράνε στη «δίκαιη ανάπτυξη» της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ! Απλόχερα δίνει 4 δις στο ΝΑΤΟ, δεκάδες δις στους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά είναι
μίζερη στις ανάγκες των παιδιών μας και τις δικές μας!
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βρήκε στην πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΔΟΕ (ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥ, ΕΡΑ-ΑΕΕΚΕΕΚΕ/ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) τον βολικό υποστηρικτή που αναζητούσε στην πολιτική της
μηδενικής χρηματοδότησης, των ανύπαρκτων υποδομών και της εξαπάτησης. Αυτές οι δυνάμεις
στήριξαν την κυβέρνηση και τη λογική ότι: οι απολύτως αναγκαίες υποδομές, η χρηματοδότηση
και οι διορισμοί είναι “λεόντειες προϋποθέσεις”, που σήμερα δεν είναι εφικτές! Η Ομοσπονδία και
τα Σωματεία οφείλουν να υπερασπίζονται τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων και
των μαθητών και να μην κάνουν τα “στραβά μάτια” στις κυβερνητικές πολιτικές.
Ως ΑΣΕ από την αρχή ξεκαθαρίσαμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες ώστε όλα τα προνήπια να
φοιτήσουν στα δημόσια Νηπιαγωγεία, με ταυτόχρονη εξασφάλιση των αναγκαίων κτηριακών
αναγκών και των αντικειμενικά αυξημένων αναγκαίων μόνιμων διορισμών Νηπιαγωγών και
βοηθητικού προσωπικού! Παράλληλα, όλα τα παιδιά ως 4 χρόνων να έχουν τη θέση τους σε
δημόσιους παιδικούς σταθμούς! ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ: Γενναίο πρόγραμμα ίδρυσης και λειτουργίας
νέων Νηπιαγωγείων. Μαζικοί διορισμοί μόνιμων Νηπιαγωγών, 15 παιδιά ανά τμήμα. Καμία

υποχρεωτική μετακίνηση μαθητών. Καμία κατάργηση ή συγχώνευση νηπιαγωγείων ή τμημάτων.
Τμήματα Ένταξης και Ειδικά Νηπιαγωγεία για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ουσιαστική
λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων. Με πλήρη σίτιση, μαγειρεία και τραπεζαρία, χώρους
ξεκούρασης, βοηθητικό προσωπικό. Δέσμευση χώρων και χρηματοδότηση για την ανέγερση
Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών. Μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας όλων των αναγκαίων
ειδικοτήτων στις προσχολικές δομές, βασική προϋπόθεση για μια αναβαθμισμένη και
επιστημονικά θεμελιωμένη ΠΑ. Ενιαίο, επιστημονικό, αναβαθμισμένο σύγχρονο παιδαγωγικό
πρόγραμμα με ευθύνη του κράτους, καθώς δεν μπορεί το περιεχόμενο της παρέμβασης να είναι
διαφοροποιημένο και αποσπασματικό.

Ζητήσαμε να ξανασταλεί στις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων του νομού, επιστολή με την
οποία θα μας ενημερώσουν σε ποιες σχολικές μονάδες έγιναν έλεγχοι αντισεισμικής προστασίας ,
πόσες και ποιες σχολικές μονάδες έχουν άδεια λειτουργίας και πότε προγραμματίζεται να
ολοκληρωθεί ο έλεγχος των κτιρίων. Από τους Δήμους του νομού απάντησε μόνο ο Δήμος Νέας
Ζίχνης ο οποίος μας ενημέρωσε ότι η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ έχει την ευθύνη και τη
μέριμνα για τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου των σχολικών
κτιρίων. Ο Δήμος Νέας Ζίχνης θα υποβάλλει αίτημα προς την εταιρεία αυτή να διενεργήσει τους
ελέγχους. Οι υπόλοιποι Δήμοι τηρούν σιγή ιχθύος ή ασυρμάτου.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, μπορείτε να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα του
συλλόγου μας : http://www.emapapas.gr
Καταδικάζουμε παντού τα κόμματα και τις συνδικαλιστικές δυνάμεις, που υπερασπίζονται την
αντιεκπαιδευτική πολιτική, την υποχρηματοδότηση, τη ζωή χωρίς δικαιώματα! Που αναμασώντας
την καραμέλα του κομματικού συνδικαλισμού, κομματικό συνδικαλισμό που οι ίδιοι υπηρέτησαν
και υπηρετούν, έβαλαν εμπόδια στην κοινή δράση σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την
κατάργηση των μνημονιακών νόμων. Που παλεύουν δήθεν για τα εργασιακά μας δικαιώματα,
αλλά απευθύνονται στην ΕΕ για φιλολαϊκές λύσεις, σε θεσμούς που υπαγόρευσαν σε όλους τους
τόνους την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, που υπονομεύουν αποφάσεις και δράσεις σωματείων, που
βλέπουν θετικά βήματα στην κυβερνητική πολιτική, που είναι υπέρ της καλής αξιολόγησης, υπέρ
της αυτοαξιολόγησης που οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, υπέρ των κριτηρίων στους
μόνιμους διορισμούς.

