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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ εξόντωσης του ελληνικού
λαού και όλων των «ασφαλιστικών» και αντεργατικών νόμων που έχουν ψηφιστεί στο
όνομά του.
 Διαγραφή του χρέους. Στήριξη του παραγωγικού τομέα της οικονομίας με δημόσιες
επενδύσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Άμεση προοδευτική φορολόγηση του
κεφαλαίου και ιδιαίτερα των τραπεζών και των εφοπλιστών. Κρατικοποίηση των τραπεζών.
Κατάργηση των επιδοτήσεων και των δανείων στο κεφάλαιο.
 Απαγόρευση των απολύσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Να σταματήσουν οι
διαθεσιμότητες, οι υποχρεωτικές μετακινήσεις-μετατάξεις και κάθε μέτρο που χτυπάει το
στοιχειώδες δικαίωμα της εργασίας.
 Κατάργηση του νόμου για το μισθολόγιο και την εφεδρεία στο δημόσιο. Ακώλυτη
μισθολογική, βαθμολογική εξέλιξη. Αποκατάσταση όλων των αδικιών. Καμία έκπτωση
βαθμών – καμία μείωση μισθών.
 Κατάργηση του αντιεκπαιδευτικού νόμου 3848/2011 (Διαμαντοπούλου). Κατάργηση
όλων των αντιεκπαιδευτικών νόμων και διατάξεων από το 1997 και δώθε.
 Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών σε όλα τα σχολεία προσανατολισμένο στις πραγματικές
ανάγκες μαθητών-εκπαιδευτικών.
 Κατάργηση όλων των μορφών ελαστικής εργασίας (αναπληρωτές, αναπληρωτές ΕΣΠΑ,
ωρομίσθιοι κ.λπ.). Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών με ενιαίες και σταθερές σχέσεις
εργασίας.
 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων Σιούφα–Ρέππα–Πετραλιά–Λοβέρδου.
Επιστροφή των κλεμμένων στα ταμεία μας. Άμεση παροχή από τον ΕΟΠΥΥ όλων των
ιατρικών εξετάσεων και πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους.
 Καμία συγχώνευση σχολείου. Έκτακτη επιχορήγηση των σχολικών μονάδων.
 Άμεση, έγκαιρη και δωρεάν χορήγηση των βιβλίων στους μαθητές. Ούτε δεκάρα από τις
τσέπες των γονιών για βιβλία, θέρμανση, λειτουργικά έξοδα.
 Δίχρονη υποχρεωτική δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή για όλα τα νήπια και
προνήπια.
 Μείωση της αναλογίας Νηπιαγωγού /παιδιών. Ίδρυση νέων νηπιαγωγείων.
 Ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού ρόλου του ολοήμερου Νηπιαγωγείου και όχι
στην προσπάθεια υποβάθμισης και μετατροπής του σε χώρο φύλαξης. Να ανακληθεί η
εγκύκλιος με θέμα «Λειτουργία Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2013», ως προς
τα θέματα που αναφέρονται στη πρόωρη αποχώρηση και τη σίτιση.

 Θεσμοθέτηση διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών ίδιο με των υπόλοιπων
εκπαιδευτικών της Π.Ε. Καμιά αύξηση διδακτικού ωραρίου σε κανέναν εκπαιδευτικό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
 Ακυρώνουμε στην πράξη την απόπειρα της «αυτοαξιολόγησης» των σχολικών μονάδων με
πράξεις των ίδιων των συλλόγων διδασκόντων.
 Μπλοκάρουμε τα σχετικά σεμινάρια επιμόρφωσης των στελεχών κηρύσσοντας στάσεις
εργασίας. Καλούμε τη ΔΟΕ σε κήρυξη και απεργιακής κινητοποίησης.
 Οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων δεν πρέπει να συμμετέχουν στα επιμορφωτικά
σεμινάρια για την αξιολόγηση και οι σχολικοί σύμβουλοι να μη συμπράξουν στην
προετοιμασία τους. Διευθυντές και Σχολικοί Σύμβουλοι πρέπει να πάρουν θέση στο πλευρό
του εκπαιδευτικού κινήματος κόντρα στα σχέδια του νέου επιθεωρητισμού και των απολύσεων.
 Ο Σύλλογός μας θα πρέπει να διαγράψει όσους θα συμμετέχουν ως αξιολογητές σε
οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης.
 «Κανένας αξιολογητής στην τάξη», σε κάθε απόπειρα επίσκεψης αξιολογητή και
προσπάθειας εφαρμογής της αξιολόγησης να καλείται αμέσως ο Σύλλογος.
 Συσπειρωνόμαστε στο Σύλλογο για να αντισταθούμε όλοι μαζί οργανωμένα ενάντια στην
αξιολόγηση αλλά και σε όλες τις πολιτικές κατεδάφισης των δικαιωμάτων μας και διάλυσης
της δημόσιας και δωρεάν παιδείας.
 Κηρύσσουμε 3ωρη προσθετική στάση εργασίας (11πμ-2μμ) στη στάση εργασίας που έχει
κηρύξει η ΔΟΕ (8-11πμ) και παράσταση διαμαρτυρίας στις 5 Δεκεμβρίου, στις 8 το πρωί στο
Υπουργείο Παιδείας, για να μπλοκάρουμε τα επιμορφωτικά σεμινάρια αυταξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου σε διευθυντές και προϊσταμένους Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Αττικής.
 Καλούμε τη ΔΟΕ να απαιτήσει την παραίτηση του Υπουργού Παιδείας και να ζητήσει
έκτακτη επιχορήγηση των σχολικών μονάδων.
 Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων να μην αποδεχτούν, με υπεύθυνη
δήλωση, καταχώρηση στοιχείων των παιδιών στο mySchool.
 Καλούμε τη ΔΟΕ να πιέσει την κυβέρνηση για λήψη μέτρων υπέρ γονέων-παιδιών για
αύξηση των γεννήσεων.
 Συντονιζόμαστε με τους υπόλοιπους συλλόγους εκπαιδευτικών ΠΕ και ΕΛΜΕ και άλλα
σωματεία εργαζομένων σε κάθε κινητοποίηση που μπορεί και να αποτελέσει την απαρχή της
μεγάλης μας αντεπίθεσης.
 Πυκνώνουμε και δυναμώνουμε κάθε εστία αντίστασης στους χώρους δουλειάς, στις
γειτονιές, σε επιτροπές δράσης, σε μαζικές εκδηλώσεις. Συγκροτούμε τις δυνάμεις μας για
ένα αποφασιστικό αγώνα διαρκείας, τη μεγάλη γενική απεργία που θα ανατρέψει το
εγκληματικό «μνημονιακό» καθεστώς.
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