Στις 19 – 9 πραγματοποιήθηκε, η πρώτη για τη νέα σχολική χρονιά, συνεδρίαση του Δ.Σ. του
συλλόγου μας, με τα παρακάτω θέματα :
1. Ορισμός Γενικής Συνέλευσης Οκτωβρίου 2019. Η Τρίτη 22 Οκτωβρίου ορίστηκε ως
ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας.
2. Εβδομάδα Αιμοδοσίας Συλλόγου ορίστηκε από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου 2019 και τις ώρες
9 π.μ. μέχρι 12 μ.μ. στο νοσοκομείο Σερρών.
3. Προετοιμασία 24ωρης Απεργίας στις 24-9-2019. Προτείναμε να κινητοποιηθούν άμεσα οι
συνάδελφοι που συμμετείχαν στα ψηφοδέλτια των παρατάξεων, να γίνουν εξορμήσεις, ιδιαίτερα
από τα μέλη του Δ.Σ. που δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια, αλλά και από όλα τα υπόλοιπα μέλη
του Δ.Σ. έτσι ώστε στο λίγο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, ως την ημέρα της απεργίας, να
ενημερωθούν όσο γίνεται περισσότεροι συνάδελφοι για την ιδιαίτερη σημασία της συγκεκριμένης
απεργίας. Δυστυχώς όμως την ημέρα της απεργιακής κινητοποίησης απογοητευτική ήταν η
συμμετοχή των απεργών. Μάλιστα στην συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στο εργατικό κέντρο, δε
συμμετείχαν ούτε οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές των σωματείων. Φαίνεται ότι έπιασε τόπο και η
απεργοσπαστική τακτική του εργατικού κέντρου που πρότεινε ως ημερομηνία κήρυξης απεργίας
την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου και η λυσσασμένη μάχη της συνδικαλιστικής ηγεσίας της ΓΣΕΕ
προκειμένου να επικρατήσει σιγή νεκροταφείου, αλλά και η πίστη στην κομματική γραμμή
μεγάλων παρατάξεων. Δικαίως λοιπόν μιλάμε για κρατικό- κυβερνητικό συνδικαλισμό.
4. Αίτημα για ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών με ηλεκτρονικό τρόπο. Η φετινή Α΄ φάση
προσλήψεων καταδεικνύει με τον πιο ηχηρό τρόπο ένα πράγμα: ότι οι χιλιάδες συνάδελφοι
αναπληρωτές, στην πράξη αναπληρώνουν τον ίδιο τους τον εαυτό και ότι δεν καλύπτουν έκτακτα
κενά. Η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα για την άμεση μονιμοποίηση όλων
των αναπληρωτών που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στα σχολεία που ξεπερνούν τους 33.000.
Ταυτόχρονα, τα σχολεία θα ξεκινήσουν με χιλιάδες κενά αφού ακόμη και αυτές οι προσλήψεις δεν
καλύπτουν όλες τις πραγματικές ανάγκες.
Εδώ και τώρα να πραγματοποιηθεί Β΄ φάση προσλήψεων και να καλυφθούν όλα τα κενά.
Ζητήσαμε από την κυβέρνηση να επιλύσει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα, ώστε να
σταματήσει η ταλαιπωρία χιλιάδων συναδέλφων:
 Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να θεωρήσουν σε όλους τους αναπληρωτές ημερομηνία
ανάληψης υπηρεσίας στο Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» την 6/9 ώστε να μη χαθεί ούτε μια μέρα δουλειάς,
ούτε ένα ημερομίσθιο.
 Να αρθούν οποιαδήποτε γραφειοκρατικά εμπόδια που αφορούν την ανάληψη υπηρεσίας και
αυτή να γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο mail, φαξ, ταχυδρομικά κ.α. .
 Να δοθεί παράταση προκειμένου να προσκομίσουν οι συνάδελφοι τα απαραίτητα
πιστοποιητικά υγείας. Όπου υπάρχει δυνατότητα, με ευθύνη της υπηρεσίας να εξεταστούν οι
συνάδελφοι σε δημόσιο φορέα κατά προτεραιότητα.
 Να εξασφαλιστεί η δωρεάν μετακίνηση στον τόπο ανάληψης υπηρεσίας των συναδέλφων.
 Να ανακοινωθούν όλα τα κενά από τις Διευθύνσεις με πλήρη διαφάνεια.
 Να παρθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση των
αναπληρωτών (σίτιση, επίδομα στέγασης, δωρεάν μεταφορά). Καλέσαμε τέλος τους συναδέλφους
αναπληρωτές να απευθυνθούν και να συσπειρωθούν στο σωματείο μας για κάθε μικρό και μεγάλο
πρόβλημα.

5. Καταγγελία-ψήφισμα ενάντια στο νέο αντισυνδικαλιστικό νόμο. Στο θέμα αυτό είχαμε
ζητήσει, περίπου δέκα μέρες πριν, την έγκριση ψηφίσματος από τις υπόλοιπες παρατάξεις του ΔΣ,
αλλά αν εξαιρέσουμε τη ΔΑΚΕ , η οποία ήθελε πρώτα να δει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, από
τις υπόλοιπες παρατάξεις δεν πήραμε απάντηση, με αποτέλεσμα να μας προσπεράσουν για μια
ακόμη φορά τα γεγονότα. Το ψήφισμα που καταθέσαμε ήταν :
Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζοντας την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδιάζει να φέρει τροπολογίες που
θα νομιμοποιούν και θα επεκτείνουν την κρατική και την εργοδοτική παρέμβαση στα συνδικάτα, θα
καταργούν τα καταστατικά των σωματείων, θα φακελώνουν τους συνδικαλισμένους εργαζόμενους
και τη συνδικαλιστική τους δράση, καταργώντας στην ουσία τις συλλογικές διαδικασίες για τη λήψη
αγωνιστικών κινητοποιήσεων όπως τις γενικές συνελεύσεις.Η κυβερνητική παρέμβαση αποτελεί
μορφή καταστολής του συνδικαλιστικού κινήματος. Για εμάς είναι μάχη για την ύπαρξη των
συνδικάτων!
Το επιχείρημα της κυβέρνησης περί «δημοκρατίας» είναι ψευδεπίγραφο. Την ώρα που πριν λίγες
ημέρες ψήφιζε νόμο που δίνει σε δημάρχους και περιφερειάρχες τη δυνατότητα να αποφασίζουν
για σημαντικά ζητήματα ως μονάρχες, παρότι αποτελούν μειοψηφία στα συμβούλια τους, μιλάνε
«για περισσότερη δημοκρατία στο συνδικαλιστικό κίνημα»! Την ώρα που ακόμα και η ίδια η
κυβέρνηση αποφασίζει και νομοθετεί, ενώ αποτελεί το 40% του 58% του εκλογικού σώματος για τα
σωματεία απαιτεί καθολική συμμετοχή σε όλες τις συλλογικές διαδικασίες και πλήρες φακέλωμα για
όποιον συμμετέχει! Από τη μια καταργεί, για χατίρι του ΣΕΒ, την αιτιολόγηση της απόλυσης δήθεν
«για να μην φακελώνονται οι εργαζόμενοι» και από την άλλη θέλει να δημιουργήσει «ηλεκτρονικό
μητρώο όσων συνδικαλίζονται» και «ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για τη λήψη απεργιακής
απόφασης». Πλήρες φακέλωμα δηλαδή για να «παίρνει» η εργοδοσία και το κράτος τα μέτρα τους!!
Θέλουν τον εργαζόμενο αποκομμένο, να μη συμμετέχει ενεργά σε συλλογικές διαδικασίες.
Να αποφασίζουν άλλοι για αυτόν, για ζητήματα που τον αφορούν, χωρίς να είναι παρών. Να
βρίσκεται μακριά και έξω από τις συλλογικές συζητήσεις! Αυτή τη διαδικασία τη βαφτίζουν
δημοκρατική διαδικασία με ηλεκτρονικό τρόπο. Καμία ανοχή στην κρατική-εργοδοτική παρέμβαση
στα συνδικάτα! Το ήδη περίπλοκο και ασφυκτικό πλαίσιο για να είναι νόμιμη η απεργία στα
δικαστήρια πλέον γίνεται ανυπέρβλητο εμπόδιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία το 90% βγαίνουν
παράνομες και καταχρηστικές. Δεν τους αρκεί! Ο στόχος είναι το 100% των απεργιών να βγαίνουν
παράνομες, οι αγωνιστές να διώκονται και τα σωματεία να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στο
κόστος. Στην ουσία ομολογούν πως μπροστά στα μέτρα και την επίθεση που θα ακολουθήσει το
επόμενο διάστημα, θέλουν να αφοπλίσουν το οργανωμένο αγωνιστικό συνδικαλιστικό κίνημα
και να το πετάξουν στην άκρη. Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο!
Τα συνδικάτα έχουν καταστατικά! Με βάση αυτά αποφασίζουν. Με βάση αυτά παλεύουν,
οργανώνουν την πάλη τους, τις μορφές αγώνα. Δε λογοδοτούν στην εργοδοσία και τις κυβερνήσεις
τους. Λογοδοτούν στα μέλη τους, στους εργαζόμενους και την κοινωνία.
Παίρνουμε απόφαση απεργιακής απάντησης όποτε η κυβέρνηση παρέμβει στη δράση και
τη λειτουργία των συνδικάτων, στο δικαίωμα στην απεργία!
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ!
Ενωτικός, μαζικός αγώνας για το δικαίωμα μας στην οργάνωση και την απεργία!
6. Ακύρωση 10500 μόνιμων διορισμών στη Γενική Αγωγή. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε
εξαγγείλει νέο σύστημα διορισμών και προσλήψεων. Οι πίνακες των αναπληρωτών, θα
καταρτίζονται με κριτήρια, που λειτουργούν σαν μηχανισμός ανακύκλωσης της ανεργίας γιατί θα
είναι διαρκώς μεταβαλλόμενοι με αναπροσαρμογή ανά διετία και με δυνατότητα να αλλάζει η
μοριοδότηση με βάση τα προσόντα.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές, κορόιδεψε ξανά τους αναπληρωτές όπως έκαναν και οι
προηγούμενες της ΝΔ αλλά και του ΠΑΣΟΚ όταν και υποσχέθηκαν μόνιμους διορισμούς , άλλος
10.000 , άλλος 15.000 και άλλος 20.000. Οι κυβερνήσεις αυτές κατέστησαν ομήρους χιλιάδες
εκπαιδευτικούς, παγιώνοντας τα κενά, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και την αδιοριστία, μέσα

από το τέχνασμα της ανακύκλωσης της ανεργίας. Όλες οι κυβερνήσεις αποδείχτηκαν οι καλύτεροι
και πιο υπάκουοι μαθητές της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α, υλοποιούν κατά γράμμα τις κατευθύνσεις των
“εργασιακών προσόντων”, των πιστοποιήσεων και των δεξιοτήτων, που πρέπει “δια βίου” να
κυνηγούν οι εργαζόμενοι για μια κακοπληρωμένη και επισφαλή θέση εργασίας. Τεράστιες είναι οι
ευθύνες των πλειοψηφιών της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ (ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥ / ΠΕΚ, ΣΥΝΕΚ / ΕΡΑ / ΑΕΕΚΕ).
Διευκολύνατε την κυβέρνηση, αφού αποδεχτήκατε τα κυβερνητικά επιχειρήματα για “αδυναμία
μαζικών διορισμών” (λόγω δημοσιονομικών περιορισμών) αλλά και τις λεγόμενες “επιταγές του
νόμου”. Όλο το προηγούμενο διάστημα κάνατε τα πάντα για να υπονομεύσετε το δίκαιο και
ρεαλιστικό αίτημα, δεκάδων Συλλόγων, για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Το
χαρακτηρίσατε ουτοπικό και λαϊκίστικο. Μιλούσαν για κάποια “καλύτερα” κριτήρια διορισμών και
καταθέτατε προτάσεις που είχαν ως κυρίαρχο κριτήριο, μαζί με άλλα, την προϋπηρεσία (ΔΟΕ).
Αποδείχτηκε ότι για σας είναι «εφικτό» να δίνουν κάθε χρόνο 4 δις σε ΝΑΤΟικές δαπάνες, να
φοροαπαλλάσουν τις μεγάλες επιχειρήσεις από τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά
δεν είναι «εφικτό» να δώσουν 500 εκατομμύρια για να υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί, να
καλύπτονται οι ανάγκες στην Παιδεία, την Υγεία και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Για μας στο
επίκεντρο είναι τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Για να έχουν όλα τα παιδιά δασκάλους
και καθηγητές στην ώρα τους και όχι μόνιμα περιφερόμενους αναπληρωτές. Για να λειτουργούν
όλες οι δομές της Ειδικής Αγωγής πλήρως στελεχωμένες με όλες τις ειδικότητες. Για να υπάρχουν
μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, που να διδάσκουν αποκλειστικά το αντικείμενό τους.
 Δε διαπραγματευόμαστε τη δουλειά ούτε ενός αναπληρωτή! Μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων
των συμβασιούχων – αναπληρωτών συναδέλφων!
 Τουλάχιστον 30.000 μόνιμοι διορισμοί για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων.
Μόνο έτσι μπορεί να ανοίξει και ο δρόμος στους νεότερους συναδέλφους!
 Κατάργηση του νόμου που οδηγεί σε λογική προσόντων για τους διορισμούς. Το πτυχίο να
είναι το μοναδικό εφόδιο για την εργασία.
7. Επικαιροποίηση δικαιωμάτων αναπληρωτών. Στο θέμα αυτό σταθερή είναι η θέση μας για
εξίσωσή των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με αυτά των μόνιμων και για μονιμοποίηση εδώ και
τώρα όλων των αναπληρωτών που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στα σχολεία.
8. Αναστολή εφαρμογής της Δίχρονης ΠΑ σε 13 Δήμους. Εδώ η υποκρισία περισσεύει,
παρατάξεις που έβαλαν πλάτη για να εφαρμοστεί όπως όπως η δίχρονη τώρα διαμαρτύρονται .
Στις 13 Αυγούστου εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση , από την κυβέρνησης της ΝΔ, που
εξαιρεί 13 Δήμους (Κομοτηνής, Παιονίας, Ραφήνας -Πικερμίου, Σαρωνικού, Μαραθώνα,
Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Κηφισίας, Λυκόβρυσης - Πεύκης, Κεντρικής Κέρκυρας, Μαλεβιζίου, Κω,
Ρόδου) από την υλοποίηση της Δίχρονης Υποχρεωτικής ΠΑ για τη χρονιά 2019-2020. Η Κ.Υ.Α
επικαλείται την αδυναμία των παραπάνω Δήμων να βρούνε λύση στα υπαρκτά και χρόνια
προβλήματα της έλλειψης υποδομών, κτηρίων κλπ.
Από την εφαρμογή σε βάθος τριετίας του ΣΥΡΙΖΑ περάσαμε στις “εξαιρέσεις” της Ν.Δ. Μια αλά
καρτ εφαρμογή που δημιουργεί τεράστια διαφοροποίηση στον χάρτη της Δίχρονης Υποχρεωτικής
Προσχολικής Αγωγής (Δήμοι που υλοποιείται, Δήμοι που δεν υλοποιείται, Δήμοι που εντάσσονται ή
εξαιρούνται ανάλογα με τις αποφάσεις της κυβέρνηση και τη στάση των εκάστοτε Δημοτικών
αρχών) και πλήττει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν την έναρξη
της σχολικής χρονιάς, οι γονείς θα αναζητούν σχολική στέγη, ενώ ήξεραν ότι θα φοιτήσουν τα
παιδιά τους στο δημόσιο νηπιαγωγείο.
Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η θέση, που ως ΑΣΕ είχαμε διατυπώσει από την πρώτη
στιγμή της ψήφισης του νόμου 4521/18 αρ. 33, πως η υλοποίηση της Δίχρονης σε βάθος τριετίας
και με μηδενική δαπάνη για το κράτος στην ουσία υπονομεύει τον ίδιο το νόμο.
Η ΝΔ συνεχίζει στον ίδιο δρόμο της κοροϊδίας όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάει γενικά υπέρ της
Δίχρονης, αλλά στην πράξη την υπονομεύει. Δεν πήρε κανένα μέτρο για τη χρηματοδότηση, τις
αναγκαίες υποδομές, τους μόνιμους διορισμούς αν και σε όλους τους τόνους διαμήνυε πως

γνώριζε τα προβλήματα εφαρμογής της Δίχρονης από την εποχή που ήταν αντιπολίτευση. Στην
πράξη πολλές οικογένειες οδηγούνται στην ιδιωτική εκπαίδευση!
Είναι τεράστιες οι ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της ΝΔ... που όπως
δήλωσαν οι ίδιοι οι Υπουργοί της "χτίζει" πάνω στους νόμους της προηγούμενης κυβέρνησης.
Φανερώνεται συνεχώς ότι, από κοινού, δεν έχουν σκοπό να προχωρήσουν σε γενναία
χρηματοδότηση και μαζικούς διορισμούς στην εκπαίδευση. Είναι δεσμευμένοι στις αντιλαϊκές
πολιτικές και τα ματωμένα πλεονάσματα, στον "εξορθολογισμό" των δαπανών του Δημοσίου.
Σκοπός τους είναι να “υλοποιήσουν” όπως – όπως την Δίχρονη Υποχρεωτική ΠΑ χωρίς κόστος και
με κοντέινερ, ακατάλληλες αίθουσες, 25αρια τμήματα, μηδενικοί διορισμοί.
Σοβαρές ευθύνες όμως έχει και η ηγεσία της ΔΟΕ (ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ-ΕΡΑ-ΑΕΚΚΕ) αλλά και οι
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ που με τη στάση τους έδωσαν άλλοθι όλο το προηγούμενο διάστημα στην
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ισχυρίζεται πως “ικανοποιεί τις θέσεις του κλάδου” νομοθετώντας τη
Δίχρονη χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, χωρίς ουσιαστικά μέτρα για την υλοποίηση της, κάτι το
οποίο αξιοποιεί η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ για να αναστείλει την εφαρμογή της Δίχρονης σε 13
Δήμους.
Το λέμε ξεκάθαρα, για μια ακόμα φορά! Είναι απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης να προχωρήσει
άμεσα στην εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής στα Δημόσια
Νηπιαγωγεία όλης της χώρας με όλες τις απαραίτητες παιδαγωγικές προϋποθέσεις.
Στη βάση αυτή ζητάμε την ανάκληση της ΚΥΑ που εξαιρεί τους 13 Δήμους και απαιτούμε
αναβάθμιση του Δημόσιου Νηπιαγωγείου.
Να καλυφθεί άμεσα η ανάγκη για Δίχρονη Υποχρεωτική ΠΑ πανελλαδικά, ώστε όλα τα προνήπια
να φοιτήσουν στα δημόσια Νηπιαγωγεία, με εξασφάλιση των αναγκαίων κτηριακών αναγκών και
των αναγκαίων μόνιμων διορισμών Νηπιαγωγών και βοηθητικού προσωπικού. Μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων Νηπιαγωγών , εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με των
μονίμων , μείωση ωραρίου Νηπιαγωγών - εξίσωση ωραρίου Εκπ/κών ΠΕ με ΔΕ.
Παράλληλα, όλα τα παιδιά ως 4 χρόνων να έχουν τη θέση τους σε δημόσιους παιδικούς
σταθμούς! Χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών από τον κρατικό προϋπολογισμό, καμία
εμπλοκή Δήμων, ΜΚΟ κι επιχειρήσεων στη λειτουργία τους.
Πρόγραμμα ίδρυσης και λειτουργίας νέων Νηπιαγωγείων. Δέσμευση χώρων και χρηματοδότηση
για την ανέγερση Νηπιαγωγείων αλλά και Παιδικών Σταθμών.
15 παιδιά ανά τμήμα. Κατάργηση του ΠΔ 79, καμία υποχρεωτική μετακίνηση μαθητών. Καμία
κατάργηση ή συγχώνευση νηπιαγωγείων ή τμημάτων.
Τμήματα Ένταξης και Ειδικά Νηπιαγωγεία για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Κάλυψη όλων
των αιτήσεων για Παράλληλη Στήριξη με μία Νηπιαγωγό ανά παιδί.
Ουσιαστική λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων. Με πλήρη σίτιση, μαγειρεία και
τραπεζαρία, χώρους ξεκούρασης, βοηθητικό προσωπικό.
Ενιαίο, επιστημονικό, αναβαθμισμένο σύγχρονο παιδαγωγικό πρόγραμμα με ευθύνη του
κράτους.
9. Αλλαγή πλαισίου αμοιβαίων μεταθέσεων.
10. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Συνεκπαίδευση-Τρόποι συνεργασίας εκπαιδευτικών
Γενικής Αγωγής με εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής.
11. Μονιμοποίηση καθαριστριών. Συμφωνήσαμε με κείμενο της ΔΑΚΕ που μιλούσε για την
αναγκαιότητα μονιμοποίησης των συμβασιούχων αναπληρωτών/
12. Αίτημα για συναντήσεις με νέες Δημοτικές Αρχές και Δ/ντη Εκπαίδευσης.

