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Θζματα θμεριςιασ διάταξθσ
1. Ζναρξθ νζασ ςχολικισ χρονιάσ.
Ειςαγωγικά
Η ςυνζχιςθ τθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ λόγω των δεςμεφςεων τθσ κυβζρνθςθσ από το 3ο
μνθμόνιο, τθσ εφαρμογισ των μζτρων τθσ 2θσ αξιολόγθςθσ και του κλειςίματοσ τθσ 3θσ
αξιολόγθςθσ είναι δεδομζνθ με βάςθ τισ ςτρατθγικζσ τθσ επιλογζσ. Η ςυρρίκνωςθ του
ειςοδιματοσ, εργατικϊν, αςφαλιςτικϊν και κοινωνικϊν δικαιωμάτων των λαϊκϊν
ςτρωμάτων φζρνει ςε δυςχερι κζςθ τουσ γονείσ εν’ όψθ τθσ ζναρξθσ τθσ νζασ ςχολικισ
χρονιάσ.

Δεδομζνα με τα οποία ανοίγουν τα ςχολεία
Το άνοιγμα των ςχολείων για τα παιδιά των λαϊκϊν οικογενειϊν επιφυλάςςει «μια από τα
ίδια» και ακόμα χειρότερα. Όπωσ αναδείξαμε και με τθν ειςιγθςθ ςτο εκλογοαπολογιςτικό
ςυνζδριο μασ όλεσ οι αλλαγζσ, μεταρρυκμίςεισ και αναδιαρκρϊςεισ ςτθν εκπαίδευςθ που
ζχει πραγματοποιιςει και θ ςθμερινι κυβζρνθςθ κινικθκαν ςτισ κατευκφνςεισ τθσ Ε.Ε και
του ΟΟΣΑ. Σε καμία περίπτωςθ δεν ικανοποιοφν τα αιτιματα του οργανωμζνου γονεϊκοφ
κινιματοσ και τισ ςφγχρονεσ μορφωτικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν.
Κανζνα από τα βαςικά προβλιματα με τα οποία ζκλειςαν τα ςχολεία δεν επιλφκθκε οφτε
δρομολογικθκαν μζτρα προσ τθν κατάργθςθ των αντιδραςτικϊν μεταρρυκμίςεων και
αναδιαρκρϊςεων ςτθν εκπαίδευςθ. Απεναντίασ το βαςικό και αντιδραςτικό κεςμικό
πλαίςιο μζςα ςτο οποίο λειτουργεί το δθμόςιο ςχολείο ςυνεχϊσ ενιςχφεται και διευρφνεται
με νζεσ αλλαγζσ.

Στο ζδαφοσ αυτισ τθσ πραγματικότθτασ κζτουμε και άμεςα αιτιματα για το
ςιμερα, τα οποία προφανϊσ κα εμπλουτίηονται.
Αιτιματα που παραμζνουν επίκαιρα και αναγκαία για τθν αναβάκμιςθ του
δθμόςιου ςχολείου και τθν ελάφρυνςθ των λαϊκϊν οικογενειϊν.


Ζκτατθ οικονομικι επιχοριγθςθ όλων των ςχολικϊν μονάδων. Διαγραφι
όλων των χρεϊν των ςχολικϊν επιτροπϊν προσ τισ ΔΕΚΟ. Κατάργθςθ του ΦΠΑ
ςτισ προμικειεσ, αγορζσ και ςτισ ςυναλλαγζσ των ςχολικϊν επιτροπϊν και
ςχολειϊν. Δωρεάν ρεφμα και νερό ςτα ςχολεία, άμεςα αφορολόγθτο
πετρζλαιο και φυςικό αζριο για όλα τα ςχολεία, τθ ςτιγμι μάλιςτα που ζχουν
αυτι τθν δυνατότθτα οι εφοπλιςτζσ. Οφτε ζνα ευρϊ από τουσ γονείσ για τα
λειτουργικά ζξοδα των ςχολείων.



Μαηικοφσ διοριςμοφσ. Τθν άμεςθ κάλυψθ όλων των εκπαιδευτικϊν κενϊν, με
μαηικζσ προςλιψεισ και μόνιμουσ διοριςμοφσ με αναλογία εκπαιδευτικϊνμακθτι ανά τάξθ, 1/15 για το νθπιαγωγείο και τθν Α και Β Δθμοτικοφ και 1/20
ςτισ υπόλοιπεσ τάξεισ. Ζναρξθ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και πρόςκετθσ
διδακτικισ ςτιριξθσ με το άνοιγμα των ςχολείων. Προςλιψεισ μόνιμων

κακαριςτϊν-κακαριςτριϊν για να εξαςφαλιςτεί θ υγεία και θ υγιεινι των
ςχολείων και να ςταματιςουν να πλθρϊνουν για αυτοφσ οι γονείσ.


Άμεςθ αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ ςτουσ μακθτζσ. Να
εξαςφαλιςτεί κονδφλι για τθν παροχι ενόσ γεφματοσ με αποκλειςτικι ευκφνθ
του Κράτουσ αξιοποιϊντασ και τισ υπάρχουςεσ δομζσ των Διμων. Δωρεάν
ιατρικοφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ όλων των μακθτϊν,
ανεξάρτθτα από φορζα αςφάλιςθσ των γονιϊν. Να εξαςφαλιςτοφν κινθτζσ
μονάδεσ υγείασ, για τον εμβολιαςμό όλων των μακθτϊν και τα πιςτοποιθτικά
υγείασ.



Να διαςφαλιςτεί άμεςα θ δωρεάν μεταφορά όλων των μακθτϊν προσ και
από τα ςχολεία τουσ. Δωρεάν μεταφορά όλων των μακθτϊν-φοιτθτϊν με τα
ΜΜΜ. Δθμιουργία Ενιαίου κρατικοφ φορζα για τθν μεταφορά.



Δωρεάν πρόςβαςθ ςε ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ για όλουσ
τουσ μακθτζσ.



Κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ με ευκφνθ του υπουργείου παιδείασ για τθν ανζγερςθ
νζων ςφγχρονων ςχολικϊν κτιρίων με τθν αξιοποίθςθ των χαρακτθριςμζνων
οικοπζδων και τον χαρακτθριςμό νζων.



Άμεςθ αντιμετϊπιςθ των ςοβαρϊν κτιριακϊν προβλθμάτων ςτισ πλθγείςεσ
περιοχζσ από το ςειςμό και εξαςφάλιςθ τθσ ζναρξθσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ
απρόςκοπα.



Ζνταξθ τθσ προςχολικισ αγωγισ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ με
αντίςτοιχθ αναβάκμιςθ των κτιριακϊν υποδομϊν και φροντίδα για ςτελζχωςθ
κι εξοπλιςμό των νθπιαγωγείων.



Να γίνουν δεκτά ςτουσ δθμοτικοφσ παιδικοφσ και βρεφονθπιακοφσ
ςτακμοφσ όλα τα παιδιά, Ελλινων και μεταναςτϊν, χωρίσ όρουσ και
προχποκζςεισ. Να καταργθκοφν τα τροφεία και κάκε είδουσ οικονομικι
επιβάρυνςθ για τουσ γονείσ. Κτιριακι επάρκεια, καταλλθλότθτα, υποδομι,
επάρκεια και ποιότθτα φαγθτοφ.



Για το διάςτθμα που τα προςφυγόπουλα μζνουν εδϊ θ κυβζρνθςθ, χωρίσ
τθν εμπλοκι ΜΚΟ, να πάρει όλα τα μζτρα προκειμζνου τα παιδιά να
ενταχκοφν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, με δθμιουργία τάξεων υποδοχισ, με
διδαςκαλία τθσ μθτρικισ τουσ γλϊςςασ, με άμεςο διοριςμό όλου του
απαραίτθτου επιςτθμονικοφ και βοθκθτικοφ προςωπικοφ.

Επειδι όμωσ , Συνάδελφοι, με βάςθ τθ μζχρι τϊρα πρακτικι τθσ κυβζρνθςθσ και τα
δείγματα γραφισ που ζχει δείξει τα δυόμιςι χρόνια διακυβζρνθςθσ και θ νζα
ςχολικι χρονιά όπωσ προαναφζραμε κα ανοίξει με λιγότερουσ εκπαιδευτικοφσ,
λιγότερα χριματα, μορφωτικό ζλλειμμα κ. λ. π. καλοφμε τουσ Συλλόγουσ Γονζων,
τισ Ενϊςεισ Γονζων και τισ Ομοςπονδίεσ να πάρουν πρωτοβουλίεσ ϊςτε να
κρατιςουμε ηωντανό το κίνθμα και να προετοιμαςτοφμε καλφτερα για τθν ζναρξθ
τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ.

2. Αλλαγζσ που πραγματοποιικθκαν ςτο διάςτθμα από το Εκλογοαπολογιςτικό μασ
υνζδριο μζχρι ςιμερα
1. Νομοςχζδιο για τθν Ανϊτατθ εκπαίδευςθ
Το νομοςχζδιο για τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ ουςιαςτικά ιταν ενταγμζνο ςτθ λογικι τθσ
ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικισ λειτουργίασ των ιδρυμάτων με τθν επιδίωξθ να δϊςει
ςθμαντικά οφζλθ ςτισ επιχειριςεισ. Στο νομοςχζδιο ενςωματϊκθκαν και κζματα που
αφοροφςαν τθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (κατάργθςθ χαρακτθριςμοφ
τθσ διαγωγισ των μακθτϊν κλπ) κακϊσ επίςθσ και κζματα ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ (κατάργθςθ του 5ου επιςτθμονικοφ πεδίου).
2. Προεδρικό Διάταγμα 79/2017(01-08-2017) για τθ λειτουργία Νθπιαγωγείων και
Δθμοτικϊν ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ 200 και 201, που ίςχυαν από το 1998.
Η προςζγγιςθ ςτο Π.Δ και ο ρόλοσ που ζρχεται να παίξει το ςυγκεκριμζνο νομοκζτθμα δεν
μπορεί να παραβλζπει το ςυνολικότερο πλαίςιο μζςα ςτο οποίο λειτουργεί το ςχολείο.
Δεν μπορεί να παραβλζπει :
 Σισ κατευκφνςεισ τθσ ΕΕ, των εκκζςεων του ΟΟΑ και τισ απαιτιςεισ του ΕΒ,
όπωσ αυτζσ ψθφίςτθκαν με το 3ο μνθμόνιο και όλουσ τουσ αντιλαϊκοφσ νόμουσ και
ςυμπυκνϊνονται ςτισ λζξεισ : εξορκολογιςμόσ, εξοικονόμθςθ, αυτονομία,
αξιολόγθςθ, κινθτικότθτα, ευελιξία, ελαςτικοποίθςθ
εργαςιακϊν ςχζςεων,
δεξιότθτεσ, κινθτικότθτα, ιδιωτικοποιιςεισ. Τθ δζςμευςθ τθσ κυβζρνθςθσ να
υλοποιιςει όλα τα παραπάνω μπροςτά και ςτο άνοιγμα τθσ 3θσ αξιολόγθςθσ.
 Σο νομοκετικό πλαίςιο για τισ αναδιαρκρϊςεισ ϊςτε το κράτοσ να γίνει πιο
ευζλικτο και πιο αποτελεςματικό ςτθν εξυπθρζτθςθ των επιχειριςεων.
 Σο αντιδραςτικό περιεχόμενο του ςθμερινοφ ςχολείου, όπου βαςιλεφει θ
αντιεπιςτθμονικότθτα και θ παραχάραξθ τθσ ιςτορίασ του λαοφ μασ και των άλλων
λαϊν.
τθ βάςθ αυτισ τθσ πραγματικότθτασ, θ οποία κακορίηει ςε γενικζσ γραμμζσ τθν
κακθμερινότθτα ςτο ςχολείο, το Π.Δ. 79 ζρχεται να επεκτείνει, να ςυμπυκνϊςει, να
νομιμοποιιςει και να μονιμοποιιςει τισ αντιεκπαιδευτικζσ πολιτικζσ όλων των
κυβερνιςεων των τελευταίων χρόνων ςτθν πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ.
Πιο ςυγκεκριμζνα το Π.Δ.79
 Μονιμοποιεί τισ αντιεκπαιδευτικζσ πολιτικζσ που προωκικθκαν με τισ
νομοκετικζσ ρυκμίςεισ των δυόμιςι τελευταίων χρόνων ςτθν Προςχολικι
Αγωγι (25άρια τμιματα, διπλαςιαςμόσ από 7 ςε 14 του ελάχιςτου αρικμοφ για
ςχθματιςμό τμιματοσ, μετατροπι του ολοιμερου Νθπιαγωγείου ςε
προαιρετικό κ.ά).
 υνεχίηει να αφινει προαιρετικι τθ φοίτθςθ των παιδιϊν τθσ πρϊτθσ
νθπιακισ θλικίασ (4-5 ετϊν) ςτθν προςχολικι Αγωγι.
 Μονιμοποιεί τισ αντιεκπαιδευτικζσ αλλαγζσ ςτο Δθμοτικό με τον λεγόμενο
Ενιαίο Τφπο Ολοιμερου Δθμοτικοφ. Το «ενιαίο ςχολείο» ςε όλθ τθ χϊρα, για τα
4/κ ςχολεία και πάνω, που ιςχυρίηεται ότι δθμιουργεί θ κυβζρνθςθ, δεν είναι
οφτε ενιαίο όταν διαμορφϊνει το πρόγραμμά του με όςουσ εκπαιδευτικοφσ
«περιςςεφουν» , οφτε καλφπτει τισ ςφγχρονεσ μορφωτικζσ ανάγκεσ των
παιδιϊν. Είναι ζνα ςχολείο που θ πείρα από τον ζνα χρόνο λειτουργίασ του









δείχνει ότι : «εξοικονόμθςε» χιλιάδεσ εκπαιδευτικοφσ, υποβάκμιςε
περιςςότερο το ολοιμερο, αφξθςε τθν κινθτικότθτα των ειδικοτιτων από
ςχολείο ςε ςχολείο.
Δθμιουργεί ζνα νζο μθχανιςμό «διαχείριςθσ» του πλεονάηοντοσ μακθτικοφ
πλθκυςμοφ. Τθν ίδια ςτιγμι που διατθρεί το αντιπαιδαγωγικό όριο του
μζγιςτου αρικμοφ των 25 μακθτϊν ανά τμιμα, για κάκε μακθτι πάνω από τουσ
25, ανά τμιμα, κα ενεργοποιείται θ λειτουργία τριμελοφσ επιτροπισ, θ οποία
ςε ςυνεργαςία με το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ κα ζχουν ςτθν ευκφνθ τουσ τθ
μετακίνθςθ του μακθτι ι των μακθτϊν που «περιςςεφουν» ςε άλλο ςχολείο
όπου υπάρχουν «κενζσ» κζςεισ.
Ταυτόχρονα, αντί να ιδρφςει Τμιματα Ζνταξθσ ςε όλα τα ςχολεία, δθμιουργεί
ςχολικζσ περιφζρεισ των Σμθμάτων Ζνταξθσ (π.χ. ςε μια ομάδα 5 ςχολείων
μόνο ςτο 1 κα υπάρχει Τμιμα Ζνταξθσ) ςτα πλαίςια τθσ μεγαλφτερθσ
κινθτικότθτασ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν διαμορφϊνοντασ τισ προχποκζςεισ
για ακόμθ μεγαλφτερθ διαφοροποίθςθ και ανταγωνιςμό ανάμεςα ςτα ςχολεία.
Μζςα ςτο Π.Δ ομολογείται ότι οι ελλείψεισ ςε εκπαιδευτικοφσ, προφανϊσ όχι
λόγω ζκτακτων καταςτάςεων αλλά εξαιτίασ τθσ χρόνιασ αδιοριςτίασ, κα είναι
μια πραγματικότθτα με τθν οποία κα πρζπει να ςυνθκίςουμε να ηοφμε.
Παρά τον κουρνιαχτό που ςθκϊκθκε γφρω από τον τρόπο επιλογισ των
ςθμαιοφόρων τθσ Σϋ Δθμοτικοφ, με τθν ειςαγωγι τθσ κλιρωςθσ αντί του
βακμοφ και τθν όλθ αποπροςανατολιςτικι αντιπαράκεςθ, παραμζνει άκικτο το
περιεχόμενο των ςχολικϊν εορτϊν το οποίο είναι μακριά από τθν γνϊςθ και
τθν ανάδειξθ τθσ πραγματικισ ιςτορίασ του τόπου μασ και των αγϊνων του
λαοφ μασ. Παραμζνει επίςθσ ςε ιςχφ και ενιςχφεται όλο το αναχρονιςτικό
πλαίςιο που εκπορεφεται από τθ ςφνδεςθ κράτουσ-εκπαίδευςθ και εκκλθςίασ
(π.χ. υποχρεωτικι προςευχι, εκκλθςιαςμόσ κ. ά).

Σαυτόχρονα με το αίτθμα για απόςυρςθ του Π.Δ 79 δυναμϊνουμε τθν πάλθ μασ,
διεκδικοφμε Δίχρονθ Τποχρεωτικι Προςχολικι Αγωγι και Ενιαίο 12χρονο χολείο, ϊςτε
όλα τα παιδιά ωσ τα 18 τουσ χρόνια να διαπαιδαγωγοφνται και να μορφϊνονται για να
πάρουν τθ ηωι τουσ ςτα χζρια τουσ.

3. Προςχζδιο Υπουργείου Παιδείασ με τθν ζγκριςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου για τισ
αλλαγζσ ςτο Λφκειο και τθν πρόςβαςθ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ.
Η κυβζρνθςθ υιοκετεί τθν βάςθ τθσ πρόταςθσ του Ι.Ε.Π και κα κατακζςει ςε διαβοφλευςθ
το νομοςχζδιο για το Λφκειο και τθν ειςαγωγι ςτα ΑΕΙ. Όπωσ φαίνεται από το προςχζδιο
που ζδωςε ςτθ δθμοςιότθτα το Υπουργείο Παιδείασ θ κυβζρνθςθ οδεφει προσ ζνα ςκλθρό
και ανταγωνιςτικό ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ και αντίςτοιχα προσ ζνα
Λφκειο που κα είναι πολφ ςτενότερα προςανατολιςμζνο ςτθ διαδικαςία τθσ πρόςβαςθσ.

Οριςμζνα αβίαςτα ςυμπεράςματα που προκφπτουν είναι τα εξισ :
 Παρόλο που το Υπουργείο προςπακεί να ρίξει ςτάχτθ ςτα μάτια του κόςμου και
να «εφευρίςκει επιχειριματα» για να πείςει ότι τάχα «ελαφρφνει» το Λφκειο και
του επαναπροςδιορίηει κφροσ και μορφωτικό ρόλο… κάνει ακριβϊσ το αντίκετο,
φζρνει ζνα πιο ςκλθρό ταξικό Λφκειο – φροντιςτιριο αποκλειςτικά
προςανατολιςμζνο ςτθ διαδικαςία τθσ πρόςβαςθσ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ.
 Η δραςτικι μείωςθ των μακθμάτων ςε όλο το Λφκειο προφανϊσ κα
διευκολφνει και τθν αντίςτοιχθ μείωςθ του προςωπικοφ.
 Ζχουμε φροντιςτθριοποίθςθ τθσ Γ’ Λυκείου με 7 μακιματα (3 υποχρεωτικά και
4 επιλογισ ςε 29 ϊρεσ που κα διδάςκοντα το κακζνα ζξι ϊρεσ τθ βδομάδα) με
τθν ελπίδα ότι κα μειωκοφν τάχα τα φροντιςτιρια αλλά ςτθν πραγματικότθτα,
όμωσ, με τισ διαρκείσ δοκιμαςίεσ όλθ τθ χρονιά που κα μετροφν ςτθν πρόςβαςθ,
όχι μόνο κα αυξιςει τα φροντιςτιρια αλλά κα οδθγεί και ςτθν ζναρξθ των
φροντιςτθρίων από πιο νωρίσ.
 Η κυβζρνθςθ βζβαια διατυμπανίηει τθν «πάταξθ τθσ Παραπαιδείασ» το
ενδιαφζρον τθσ όμωσ είναι εντελϊσ υποκριτικό όταν χρόνια τϊρα, με ευκφνθ
τόςο αυτισ όςο και των προθγοφμενων, δεν λειτουργοφν θ ενιςχυτικι
διδαςκαλία και θ πρόςκετθ διδακτικι ςτιριξθ ςτο δθμόςιο Γυμνάςιο και
Λφκειο.
 Τόςο για το βακμό του απολυτθρίου όςο και για τθν πρόςβαςθ ςτθν Ανϊτατθ
Εκπαίδευςθ κα υπάρχουν τρεισ πανελλαδικοφ τφπου διαδικαςίεσ που κα
απλϊνονται όλθ τθ χρονιά ακυρϊνοντασ τθν όποια μορφωτικι διαδικαςία
εξακολουκοφςε να παραμζνει ςτθ Γ’ Λυκείου.
Όπωσ αναφζραμε και ςτθν ειςιγθςθ του Συνεδρίου ςυνάδελφοι, «χρειάηεται να
προετοιμαςτοφμε ϊςτε να απαντιςουμε άμεςα και δυναμικά ςτο νομοςχζδιο που κα φζρει
θ κυβζρνθςθ οργανϊνοντασ τον αγϊνα μασ μζςα από ςυςκζψεισ, ςυνελεφςεισ και
ςυγκεντρϊςεισ. Το βαςικό είναι να γίνει πλατιά ενθμερωτικι και διαφωτιςτικι δουλειά ςε
όςο το δυνατόν πιο πολλά Γυμνάςια και Λφκεια».
Προτείνεται ζνα δελτίο τφπου με ζνα πρϊτο ςχόλιο τθσ ΑΓΜΕ για τισ εξαγγελίεσ τθσ
κυβζρνθςθσ για το Λφκειο ςτο οποίο κα καταλιξουμε ςτο τζλοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ του Δ..
3. Προγραμματιςμόσ δράςθσ εν’ όψθ νζασ ςχολικισ χρονιάσ
1. Ημερίδα ςχολικισ ςτζγθσ
Η προςπάκεια ςυγκζντρωςθσ ςτοιχείων για τθν κατάςταςθ των ςχολείων με τθ μορφι
ερωτθματολογίου από του Συλλόγουσ Γονζων και τισ Ενϊςεισ ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ
ότι ιταν χρονιά εκλογϊν υπερεκτιμικθκε, με αποτζλεςμα να μθν ςυγκεντρϊςουμε
επαρκι ςτοιχεία για τθν πραγματοποίθςθ τθσ θμερίδασ. Προτείνεται ςε ςυνδυαςμό και
ςυνεργαςία με τισ Ομοςπονδίεσ, Ενϊςεισ και Συλλόγουσ Γονζων και τθν αξιοποίθςθ των
όποιων ςτοιχείων διακζτουν και θ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων από φορείσ όπωσ θ ΕΛΣΤΑΤ, θ
ΓΣΕΕ, το Πολυτεχνείο κλπ όπου και ςε ςυνεργαςία με το ςωματείο εργαηομζνων των ΚτυΠ
ΑΕ όπου υπάρχουν ςοβαρζσ αρνθτικζσ εξελίξεισ να προχωριςουμε ςτθν οργάνωςθ και τον
προγραμματιςμό τθσ θμερίδασ.

2. Αλφαβθτάρι για τουσ Συλλόγουσ Γονζων
Συγκρότθςθ ομάδασ εργαςίασ για τθν ςυγγραφι του.

3. Επικαιροποίθςθ κωδικοποίθςθσ λειτουργίασ οργανϊςεων γονζων
Χρειάηεται να ενςωματϊςουμε τθν τροπολογία για τισ οργανϊςεισ γονζων (ν.4415/2016)
και να εμπλουτίςουμε τθν κωδικοποίθςθ λειτουργίασ των οργανϊςεων γονζων με τθν
προοπτικι να εγκρικεί από το ςυνζδριο τθσ ΑΣΓΜΕ που κα πραγματοποιθκεί τον Ιοφνιο.
4. Κινθτοποίθςθ για Πόκεν ζςχεσ των γονιϊν που ςυμμετζχουν ςτισ Σχολικζσ Επιτροπζσ
Σε ςυνεργαςία με τθν Ομοςπονδία Αττικισ να κάνουμε πλατφ κάλεςμα ςτα Δ.Σ των
Ενϊςεων και ςτα μζλθ-γονείσ ςχολικϊν επιτροπϊν για δυναμικι κινθτοποίθςθ ϊςτε να
μθν επιβλθκοφν πρόςτιμα ςε όςουσ γονείσ εκπρόκεςμα ζκαναν διλωςθ Πόκεν ζςχεσ και
να διεκδικιςουμε τθν εξαίρεςθ των γονιϊν από τθν υποβολι διλωςθσ ςτθ βάςθ ότι τα
μζλθ-γονείσ των ςχολικϊν επιτροπϊν, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ μζςω τθσ ςυμμετοχισ
τουσ ςε αυτά τα πρόςωπα (ΝΠΔΔ) αναδεικνφουν τα οξυμμζνα προβλιματα των ςχολείων,
προςπακοφν να ελζγξουν τθ ςωςτι και δίκαιθ κατανομι τθσ πενιχρισ κρατικισ
χρθματοδότθςθσ, προςπακοφν να βάλουν φραγμό ςτθν ιδιωτικοποίθςθ των δομϊν του
δθμόςιου ςχολείου, αναδεικνφουν ηθτιματα που αφοροφν τισ ανάγκεσ τθσ λειτουργίασ –
τθσ αςφάλειασ των ςχολικϊν μονάδων.
5. Οργανωτικι αναςυγκρότθςθ τθσ ΑΣΓΜΕ
Στο επόμενο Δ.Σ να γίνουν προτάςεισ ϊςτε να καταλιξουμε ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςχζδιο
οργανωτικισ αναςυγκρότθςθσ τθσ ΑΓΜΕ λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν νζα τροπολογία
(ν.4415/2016) για τισ οργανϊςεισ γονζων που κα ενςωματϊςουμε ςτθν επικαιροποίθςθ τθσ
κωδικοποίθςθσ. (Συμμετοχι των ενϊςεων που δεν εκπροςωποφνται ςτθν ΑΣΓΜΕ).
6. Αναβάκμιςθ – εμπλουτιςμόσ ιςτοςελίδασ τθσ ΑΣΓΜΕ
Επιτροπι που κα προτείνει το ςτιςιμο ςυγκεκριμζνων λειτουργιϊν τθσ ιςτοςελίδασ τθσ
ΑΓΜΕ.
4. Ανακοίνωςθ τθσ ΑΓΜΕ με αφορμι τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ
κζψεισ και προτάςεισ για το κείμενο ανακοίνωςθσ με αφορμι τθν ζναρξθ τθσ νζασ
ςχολικισ χρονιάσ, ποιοι κα είναι δθλαδι οι βαςικοί άξονεσ αυτισ τθσ ανακοίνωςθσ.

