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Θζματα θμεριςιασ διάταξθσ 

1. Ζναρξθ νζασ ςχολικισ χρονιάσ. 

 

Ειςαγωγικά 

Θ παραπζρα απογείωςθ τθσ φορολθςτείασ που ζφερε ςε βάροσ των εργατικϊν-

λαικϊν οικογενειϊν θ αντιλαικι πολιτικι τθσ ςυγκυβζρνθςθσ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ  για 

λογαριαςμό του κεφαλαίου και των ςτόχων του οδθγεί ςε δυςχερζςτερθ κζςθ τουσ 

γονείσ μπροςτά ςτθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ. 

Από τθν άλλθ το Τπουργείο Παιδείασ με δθλϊςεισ του Τπουργοφ κ. Φίλθ όυτε λίγο 

οφτε πολφ πανθγυρίηει ότι τα ςχολεία κα ξεκινιςουν τθ φετινι χρονιά χωρίσ 

προβλιματα. Παραδείγματοσ χάρθ με μεκοδευμζνθ παρζμβαςθ προςπακεί να 

διαμορφωκεί θ εικόνα  ότι φζτοσ ςτα ςχολεία οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί όχι μόνο δεν 

κα λείπουν, αλλά κα περιςςεφουν κιόλασ.      

Σα πανθγφρια τθσ κυβζρνθςθσ για τα πλεονάςματα των εκπαιδευτικϊν είναι 

αντίςτοιχα με εκείνα για τα πλεονάςματα του προυπολογιςμοφ. Κρφβει επιμελϊσ 

ότι τα δεφτερα είναι το προιόν τθσ οικονομικισ κλοπισ του λαοφ και τα πρϊτα 

προιόν κλοπισ των μορφωτικϊν δικαιωμάτων των παιδιϊν μασ.    

Με ποια δεδομζνα όμωσ ανοίγουν τα ςχολεία, ποιεσ αλλαγζσ ζχουν επζλκει ςε 

ςχζςθ με τθν περυςινι χρονιά. 

Όπωσ αναλφςαμε και ςτο ετιςιο απολογιςτικό ςυνζδριο μασ τα βαςικά 

προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα παιδιά μασ και ςυνολικά θ ςχολικι κοινότθτα 

παραμζνουν ςτο ακζραιο ανεξάρτθτα τθσ εικόνασ που προςπακεί να δθμιουργιςει 

θ κυβζρνθςθ.  

Σο 3ο μνθμόνιο που πριν λίγεσ μζρεσ ςυμπλθρϊκθκε ζνασ χρόνοσ από τθν ψιφιςθ 

του περιλαμβάνει μια ςειρά μζτρα που αφοροφν τθν Παιδεία, τθν Επαγγελματικι 

Εκπαίδευςθ, τα πανεπιςτιμια και που θ κυβζρνθςθ υλοποίθςε τον ζνα αυτό χρόνο 

με «κρθςκευτικι ευλάβεια». Άλλωςτε, τίποτα δεν άλλαξε, οφτε ςτισ ςτρατθγικζσ 

κατευκφνςεισ τθσ Ε.Ε και του ΟΟΑ οφτε, βζβαια ςτισ απαιτιςεισ των καπιταλιςτϊν 

για «ςτενότερθ» ςφνδεςθ τθσ Παιδείασ με τισ ανάγκεσ τουσ. 

Αυτιν τθν ςτρατθγικι για τθν Εκπαίδευςθ ακολοφκθςε κατά γράμμα, πθγαίνοντασ 

τθν και ζνα βιμα παραπζρα, θ ςθμερινι ςυγκυβζρνθςθ, όπωσ ζδειξαν και μια ςειρά 

από ςτοιχεία, οι νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ τθσ, τα πορίςματα του «διαλόγου» για 

τθν Παιδεία κ. ο. κ., και πολφ περιςςότερο θ ςκλθρι πραγματικότθτα που 

αντιμετωπίηουν τα παιδιά μασ, οι εκπαιδευτικοί και εμείσ ςαν γονείσ. 

Λίγεσ μζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ και παρά τισ αμζτρθτεσ 

διαβεβαιϊςεισ και πρόωρα πανθγφρια του Τπουργείου Παιδείασ ότι τα ςχολεία κα 



ανοίξουν «για πρϊτθ φορά με τα πάντα ςτθ κζςθ τουσ» τα δεδομζνα ςθματοδοτοφν 

μια πολφ διαφορετικι κατάςταςθ. 

 Θ διακιρυξθ για 20.000 επιπλζον εκπαιδευτικοφσ ςτα ςχολεία ζγινε καπνόσ 

μζςα ςτθ χρονιά. Θ «υπόςχεςθ» που ζχει ιδθ μεταφερκεί «ςε βάκοσ 

τετραετίασ», και πάλι δεν μπορεί να κρφψει τθν απάτθ. Εξάλλου χιλιάδεσ 

αναπλθρωτζσ απολφκθκαν, με τουσ υπολογιςμοφσ να κάνουν λόγο για 3 

εκατομμφρια χαμζνεσ διδακτικζσ ϊρεσ. Θ προςκαφαίρεςθ ωρϊν ςτα 

Δθμοτικά, ςτο όνομα του «ενιαίου τφπου ολοιμερου», οδθγεί τελικά ςε 

3.000 εκπαιδευτικοφσ λιγότερουσ. Οι αλλαγζσ ςτα Γυμνάςια, μειϊνοντασ 

κατά τρεισ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ το ωρολόγιο πρόγραμμα, που υποτίκεται 

ςκοπεφουν να ελαφρφνουν τουσ μακθτζσ, ςτθν πραγματικότθτα 

«ελαφρφνουν» τα Γυμνάςια από χιλιάδεσ κακθγθτζσ.   

 Οι «απϊλειεσ» δεν αφοροφν μόνο τουσ εκπαιδευτικοφσ αλλά μια ςειρά από 

πλευρζσ τθσ λειτουργίασ του ςχολείου. Σα Σμιματα Ζνταξθσ που αφοροφν 

20.000 παιδιά με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, επί τθσ ουςίασ κλείνουν. 

Από τα ολοιμερα τμιματα, με τισ νζεσ διατάξεισ, αποκλείονται χιλιάδεσ 

παιδιά που οι γονείσ τουσ είτε είναι άνεργοι, είτε δουλεφουν ςε κακεςτϊσ 

«μαφρθσ» εργαςίασ. Θ ενιςχυτικι διδαςκαλία με το ηόρι λειτοφργθςε τθ 

χρονιά που πζραςε για ζνα μινα, με τισ προοπτικζσ να μθν είναι καλφτερεσ 

για φζτοσ. Από τα ςχολικά εργαςτιρια καταργείται ο υπεφκυνοσ 

εκπαιδευτικόσ ενϊ ο υπουργόσ δεν αποκλείει τθ διδαςκαλία μακθμάτων 

από κακθγθτζσ χωρίσ τθν αντίςτοιχθ επιςτθμονικι ειδίκευςθ.     

 Θ ρφκμιςθ για τα νθπιαγωγεία και θ εφαρμογι τθσ κατάργθςθσ δικζςιων 

νθπιαγωγείων με λιγότερα από 14 νιπια απειλεί περίπου 800 αναπλθρωτζσ 

νθπιαγωγοφσ, ανοίγει το δρόμο για ςυμπτφξεισ νθπιακϊν τμθμάτων και 

ενδεχομζνωσ κατάργθςθ νθπιαγωγείων. Σαυτόχρονα ςτο όνομα των 

δφςκολων οικονομικϊν ςυνκθκϊν, θ κυβζρνθςθ καλεί τουσ γονείσ και τουσ 

εκπαιδευτικοφσ να αποδεχτοφν μια πραγματικότθτα που λζει ότι χιλιάδεσ 

προνιπια κάκε χρόνο μζνουν ζξω από τθν Εκπαίδευςθ και χιλιάδεσ ακόμα 

νιπια κάνουν μάκθμα ςε ακατάλλθλα κτίρια-αποκικεσ. 

 τθν Ειδικι Αγωγι, παρά τισ κυβερνθτικζσ εξαγγελίεσ τθσ περαςμζνθσ 

εβδομάδασ για αφξθςθ κατά 20% των Σμθμάτων Ζνταξθσ και κατά 8% των 

ειδικϊν ςχολείων, είναι δθλωμζνθ θ πρόκεςθ τθσ κυβζρνθςθσ να 

υλοποιιςει τθν παραπζρα ςυρρίκνωςθ τθσ Ειδικισ Αγωγισ και τθν ζνταξθ 

των παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ ςτα γενικά ςχολεία, γεγονόσ που εκτόσ των 

άλλων κα διευρφνει τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςε αυτόν το τομζα. 

Παράλλθλα από τισ εξαγγελίεσ, που οφτωσ ι άλλωσ είναι ζτθ φωτόσ μακριά 

από τθν πραγματικζσ ανάγκεσ, δεν διευκρινίηονται μια ςειρά από ςθμαντικά 

ηθτιματα, όπωσ, για παράδειγμα, με το τι κονδφλια κα καλφπτονται, ποιοσ 

κα είναι ο ρόλοσ και το περιεχόμενο των Σμθμάτων Ζνταξθσ, πόςοι διοριςμοί 

κα γίνουν, το πότε κα φκάςουν οι αναπλθρωτζσ ςτα ςχολεία και αν τα 



τμιματα και Ειδικά χολεία κα λειτουργιςουν με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ 

χρονιάσ, αν ζωσ τότε κα ζχει λυκεί το ηιτθμα τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν 

από και προσ τα ςχολεία και πολλά ακόμα.      

   Με δυο λόγια , και παρά τον προπαγανδιςτικό οίςτρο τθσ κυβζρνθςθσ, το 

μόνο ςίγουρο είναι ότι… τα κτίρια κα είναι ςτθ κζςθ τουσ με τθν ζναρξθ τθσ 

χρονιάσ.    

Όλα τα παραπάνω τϊρα, ςτο πλαίςιο τθσ υποχρθματοδότθςθσ και τθσ 

γενικότερθσ πολιτικισ για τον περιοριςμό των κρατικϊν δαπανϊν ςε 

βαςικοφσ για τισ λαικζσ ανάγκεσ τομείσ, ανοίγουν ταυτόχρονα το δρόμο και 

για το «νζο» ςχολείο, ζτςι όπωσ το οραματίηεται  θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ και όχι 

μόνο. 

Εντελϊσ κωδικοποιθμζνα από τισ κυβερνθτικζσ ρυκμίςεισ, εξαγγελίεσ, 

διακθρφξεισ και ςχζδια , ξεπροβάλλει ζνα ςχολείο : 

 τα λόγια δθμόςιο, για το οποίο όμωσ ζχει απαλειφκεί ακόμθ και 

όροσ «δωρεάν», και ζχει ανοίξει ςτα γεμάτα θ κουβζντα τθσ 

«ανταποδοτικότθτασ», δθλαδι τθσ επί πλθρωμι Εκπαίδευςθσ με 

διάφορεσ μορφζσ (κουπόνια, δίδακτρα, επιπλζον δραςτθριότθτεσ). 

 Ακόμα πιο «ανοιχτό» ςτισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ του 

κεφαλαίου, ςχολείο ςτο οποίο ακόμα πιο αποφαςιςτικά κα 

παρεμβαίνουν επιχειριςεισ και Σοπικι Διοίκθςθ με βαρφνοντα λόγο 

για ςοβαρζσ πλευρζσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, όπωσ οι 

δραςτθριότθτεσ, οι υποδομζσ, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τισ 

γνωςτζσ προπαγανδιςτικζσ ςάλτςεσ περί «αυτονομίασ», 

«απελευκζρωςθσ από τον αςφυκτικό κρατικό εναγκαλιςμό» κ.ο.κ. 

 Ακόμα πιο ταξικά διαφοροποιθμζνο ςτο περιεχόμενο, ςτθ 

φιλοςοφία του και τθ μεκοδολογία.  

   Πάνω ςε αυτοφσ τουσ άξονεσ ξεδιπλϊκθκαν και οι διάφοροι «προβλθματιςμοί» 

και διάφορεσ προτάςεισ κυβερνθτικϊν ςτελεχϊν (π.χ. 4χρονο Γυμνάςιο, εξεταςτικό, 

κατάργθςθ επιμζρουσ μακθμάτων και ενοποίθςι τουσ κ.α.) όπωσ επίςθσ και θ 

προςπάκεια τθσ κυβζρνθςθσ για τθ μαηικοποίθςθ τθσ πρϊιμθσ Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ με τθ χρονιά να είναι πλοφςια ςε ρυκμίςεισ που αφοροφν τθ 

γενίκευςθ τθσ μακθτείασ.      

   Σα όςα ενδεικτικά αναφζρονται παραπάνω, περιγράφουν το πλαίςιο μζςα ςτο 

οποίο κα γίνει θ ζναρξθ και τθσ φετινισ ςχολικισ χρονιάσ. Κάνουν παράλλθλα όμωσ 

παραπάνω από επιτακτικό ότι μακθτζσ , εκπαιδευτικοί και εμείσ οι γονείσ πρζπει 

από τθν ζναρξθ κιόλασ τθσ ςχολικισ χρονιάσ να βρεκοφμε ξανά ςε «κζςθ μάχθσ». 

   

 

 



2. Αλλαγζσ που πραγματοποιικθκαν ςτο διάςτθμα που μεςολάβθςε από το 

ςυνζδριο μασ 26/06/2016 μζχρι ςιμερα. 

1. Τπιρξε υπουργικι απόφαςθ που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 2182/14-7-2016, όπου ο 

υπουργόσ παιδείασ ορίηει αυςτθρά κατϊτατα όρια για τθ δθμιουργία τμθμάτων 

ομάδων προςανατολιςμοφ ςτα Γενικά Λφκεια ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν 

οποία ανικει κάκε ςχολικι μονάδα και το πόςα τμιματα διακζτει. τθν πράξθ, ςε 

ςχολεία με λίγουσ μακθτζσ  διαγράφεται ορατόσ ο κίνδυνοσ να μθν ςυμπλθρϊνεται 

ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ δθλϊςεων μακθτϊν που να επιτρζπουν τθ δθμιουργία 

τμιματοσ προςανατολιςμοφ ςε μια από τισ δυο ομάδεσ προςανατολιςμοφ ςτθ Β’ 

Λυκείου ι ςε μία από τισ τρείσ ομάδεσ τθσ Γϋ Λυκείου. Γίνεται ζτςι κατανοθτό ότι 

μπορεί να υπάρξουν μακθτζσ που κα αναγκαςτοφν να αλλάξουν ςχολείο 

προκειμζνου να παρακολουκιςουν τθν ομάδα προςανατολιςμοφ που επιλζγουν ι 

ακόμα χειρότερα, να υπάρξουν μακθτζσ που κα να αναγκαςτοφν να 

παρακολουκιςουν άλλθ ομάδα προςανατολιςμοφ από αυτι που κα επζλεγαν 

κανονικά. Βζβαια ςτθν απόφαςθ υπάρχει πρόβλεψθ για τα Γενικά Λφκεια τθσ 

νθςιϊτικθσ και θπειρωτικισ χϊρασ ότι μπορεί να εγκρικεί θ λειτουργία τμιματοσ 

Ομάδασ Προςανατολιςμοφ ανεξάρτθτα από τον αρικμό των φοιτϊντων μακθτϊν 

αλλά με τθν προυπόκεςθ να υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί ςτθ ςτιγμι που 

γνωρίηουμε ότι ειδικά ςε νθςιϊτικεσ και δυςπρόςιτεσ περιοχζσ τα ςχολεία 

λειτουργοφν με αναπλθρωτζσ. Αντίςτοιχα όρια κζτει θ υπουργικι απόφαςθ και για 

τθ δθμιουργία τμθμάτων για τα μακιματα επιλογισ του Λυκείου. 

2. ε αλλαγζσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα και ςυνολικά ςτθ λειτουργία των 

νθπιαγωγείων προχώρθςε θ κυβζρνθςθ με υπουργικι απόφαςθ που 

δθμοςιεφτθκε ςτισ 8/8/2016. 

Με τισ νζεσ ρυκμίςεισ , ςε όλα τα νθπιαγωγεία κα υπάρχει ζνα βαςικό πρόγραμμα 

για όλουσ τουσ μακθτζσ από 8.30 ζωσ 13.00 και ζνα προαιρετικό από 13.00 ζωσ 

16.00 (τα νθπιαγωγεία ζωσ τϊρα λειτουργοφν είτε ωσ κλαςικά είτε ωσ ολοιμερα). 

Οι νζεσ αυτζσ ρυκμίςεισ δεν είναι ξεκομμζνεσ από τισ προθγοφμενεσ κυβερνθτικζσ 

αποφάςεισ για αφξθςθ του ελάχιςτου αρικμοφ για να δθμιουργθκεί τμιμα, από 7 

ςε 14 νιπια, αλλά και τα κριτιρια που μπικαν για τθν εγγραφι ςτο Ολοιμερο 

Νθπιαγωγείο. Με τθν απόφαςθ αυτι το υπουργείο Παιδείασ  : 

 Καταργεί ςτθν ουςία τθν υποχρεωτικι φοίτθςθ για τα νιπια που οι γονείσ 

τουσ επζλεγαν το Ολοιμερο Πρόγραμμα. 

 Σο ολοιμερο Νθπιαγωγείο μετατρζπεται ςε προαιρετικό μετά τθ λιξθ του 

πρωινοφ προγράμματοσ ςτισ 13.00. 

 Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα του Ολοιμερου χάνει τθν όποια 

εκπαιδευτικι ςφνδεςθ είχε με τθν πρωινι λειτουργία γιατί αφενόσ γίνεται 

προαιρετικό και αφετζρου αφορά μια εντελϊσ διαφορετικι ςφνκεςθ νθπίων 



ςτο ολοιμερο τμιμα απϋ αυτιν του πρωινοφ, αφοφ ςϋαυτό κα φοιτοφν 

παιδιά από διάφορα τμιματα. 

 Δθμιουργείται ζνασ ¨νζοσ τφποσ Ολοιμερου Νθπιαγωγείου¨ μετά το πρωινό 

και όχι ζνα ¨Ενιαίο Νθπιαγωγείο για όλα τα νιπια που είναι ανάγκθ τθσ 

εποχισ¨. 

Να υπενκυμίςω εδϊ ότι,  πάγια κζςθ μασ για να ζχουν δικαίωμα όλα τα παιδιά 

ςτθν ολόπλευρθ διαπαιδαγϊγθςθ ,  είναι, θ δίχρονθ υποχρεωτικι Προςχολικι 

Αγωγι, αποκλειςτικά δθμόςια και δωρεάν, ς’ ζνα Νθπιαγωγείο με διευρυμζνθ 

χρονικι λειτουργία, με κατάλλθλεσ υποδομζσ, που κα δίνουν τθ δυνατότθτα να 

καλφπτονται όλεσ οι ανάγκεσ του παιδιοφ μζςα ςτο Νθπιαγωγείο. 

3. Με τροπολογία επίςθσ το υπουργείο Παιδείασ επιχειρεί να επιφζρει αλλαγζσ  

ςτθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ (υποβάκμιςθ ειδικϊν παιδαγωγικϊν 

προςόντων που απαιτεί θ Ειδικι Αγωγι με τθ κεςμοκζτθςθ τοποκζτθςθσ ςτθν 

Ειδικι Αγωγι εκπαιδευτικϊν τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ που … «περιςςεφουν»). 

4. Πρόγραμμα ΕΠΑ για παιδικοφσ ςτακμοφσ.  ε πολφ δφςκολθ κατάςταςθ ζχουν 

περιζλκει χιλιάδεσ νζα ηευγάρια. Με τον αρικμό των βρεφϊν και νθπίων που 

αποκλείςτθκαν να ξεπερνά τισ 48.000, ανακοινϊκθκαν τα αποτελζςματα για το 

πρόγραμμα «Εναρμόνιςθ Επαγγελματικισ και Οικογενειακισ Ηωισ» που υλοποιεί θ 

Ελλθνικι Εταιρεία Σοπικισ Ανάπτυξθσ Και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΕΣΑΑ). Σο πρόγραμμα 

αφορά τθ δωρεάν φιλοξενία παιδιϊν ςε βρεφονθπιακοφσ και παιδικοφσ ςτακμοφσ, 

κακϊσ και ςε Κζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ (ΚΔΑΠ). Οι αιτιςεισ που 

κατατζκθκαν αφοροφςαν 132.859 παιδιά ςυνολικά. Από το ςφνολο αυτό, μόνο 

84800 παιδιά κα πάρουν τελικά το «κουπόνι» (voucher) με το οποίο οι γονείσ κα 

απευκυνκοφν ςτισ δομζσ τθσ επιλογισ τουσ, προκειμζνου να τα εγγράψουν. Σα 

υπόλοιπα 48.059 παιδιά μζνουν εκτόσ προγράμματοσ. Μάλιςτα, τα 36.769 από 

αυτά πλθροφν όλεσ τισ προυποκζςεισ και τα κριτιρια που κζτει το πρόγραμμα αλλά 

ο λόγοσ που αποκλείςτθκαν είναι γιατί το κονδφλι του προγράμματοσ είναι 

ςυγκεκριμζνο (φζτοσ είναι 174 εκατ. ευρϊ περίπου) και οι κζςεισ που μπορεί να 

χρθματοδοτιςει περιοριςμζνεσ.     

Βζβαια, το κζμα των παιδικϊν ςτακμϊν δεν εξαντλείται μόνο ςτο πρόγραμμα ΕΠΑ, 

που αφορά μόνο ζνα μζροσ οικογενειϊν. Αφορά και άλλεσ δεκάδεσ χιλιάδεσ 

οικογζνειεσ που δεν ζχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτθςθ για το ΕΠΑ, ζχουν 

αποκλειςτεί δθλαδι από τθ διαδικαςία πριν αυτι ξεκινιςει. Αφορά εκείνουσ που 

κα πρζπει να αναηθτιςουν λφςθ για το πωσ το παιδί τουσ κα καταφζρει να ενταχκεί 

ςτθν Προςχολικι Αγωγι, με ‘άλλο τρόπο και πλθρϊνοντασ φυςικά μθνιαία τροφεία 

από 40, 60 ι και 100 ευρϊ και παϋνω μζςω τθν δθμοτικϊν παιδικϊν ςτακμϊν, είτε 

με άλλο τρόπο.   



Για μασ, όμωσ, θ Προςχολικι Αγωγι δεν είναι προνόμιο όςων μποροφν να 

πλθρϊςουν γι’ αυτι, οφτε παροχι πτωχοκομείου που κατευκφνεται ςε όςουσ ηουν 

ςτθν ζςχατθ φτϊχεια. Θ Προςχολικι Αγωγι αποτελεί λαικι ανάγκθ και είναι 

δικαίωμα κάκε παιδιοφ.              

 

3. Αποτίμθςθ αποφάςεων του υνεδρίου και χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των 

αποφάςεων του υνεδρίου. Άλλεσ προτάςεισ.  

Αποφάςεισ υνεδρίου 

1.   Ημερίδα για τισ κτιριακζσ υποδομζσ και τθν αντιςειςμικι προςταςία. 

2.  Χρειάηεται να ορίςουμε ςαν Δ. ςυγκεκριμζνο πλάνο όςον αφορά τθν διεφρυνςθ 
των Ομοςπονδιών και τθν δθμιουργία νζων ςε Περιφζρειεσ όπου δεν υπάρχουν. 
Χρζωςθ μελϊν του Δ.. με ςυγκεκριμζνα κακικοντα για το κζμα αυτό. 

3. Να προχωριςουμε ςαν Δ.. ςτθ ςυγγραφι ενόσ «αλφαβθταριοφ» για τουσ 
υλλόγουσ Γονζων όπου κα τουσ ενθμερϊνουμε αναλυτικά για τα «δικαιϊματα 
τουσ» ςε ςχζςθ με διάφορουσ φορείσ (ςχολικζσ επιτροπζσ, ςχολικά ςυμβοφλια, 
ΔΕΠ, ΔΟΤ. κ.λ.π).  

 4. Σο Δ να ςυγκροτιςει κεματικζσ επιτροπζσ, με τισ οποίεσ κα επεξεργαςτοφμε 
παρεμβάςεισ και κζςεισ για βαςικά ηθτιματα που αφοροφν: το ςχολείο που 
χρειαηόμαςτε, τον ρόλο των ςυλλόγων γονιϊν και το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθ 
λειτουργία τουσ, τισ ςχζςεισ ςυλλόγων κι ενϊςεων με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ και τισ 
τοπικζσ ςυλλογικότθτεσ –Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ, Αλλθλεγγφθσ-, τισ εξαρτιςεισ και 
τθν κακθμερινότθτα του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, τθν απάντθςθ ςτον φαςιςμό και 
τον ρατςιςμό. 
 

5. Εκδιλωςθ για τθν ανάδειξθ του περιεχομζνου τθσ μόρφωςθσ και του 

προγράμματοσ ςπουδϊν. 

 
Άλλεσ προτάςεισ  

Θ δράςθ των Ομοςπονδιϊν που ςυμμετζχουν ςτθν ΑΓΜΕ να ενςωματϊνεται ςτθν 

ειςιγθςθ του Δ.. 

4. Παρζμβαςθ τθσ ΑΓΜΕ για τθν εκπαίδευςθ των προςφυγόπουλων. 

Πυρινασ τθσ πρόταςισ μασ πρζπει να είναι θ ανάγκθ άμεςθσ κρατικισ παρζμβαςθσ 

για τθν εκπαιδευτικι ςτιριξθ των παιδιϊν αυτϊν, κακϊσ είναι κρίςιμο αυτά τα 

παιδιά να νιϊςουν ότι ηουν – όςο αυτό είναι δυνατόν – ςε κανονικζσ ανκρϊπινεσ 

ςυνκικεσ και πλευρά αυτισ τθσ ανάγκθσ είναι θ μακθςιακι, παιδαγωγικι 

διαδικαςία.  



Δεν πρζπει να ςυμβιβαςτοφμε, ςαν γονείσ, με τθν εικόνα εξακλίωςθσ αυτϊν των 

παιδιϊν και των οικογενειϊν τουσ, με τα απίςτευτα βάςανα και τθν ταλαιπωρία 

ςτθν οποία υποβάλλονται κακθμερινά. 

Σο γονεικό κίνθμα, ταυτόχρονα με τθν εκδιλωςθ αλλθλεγγφθσ ςτουσ πρόςφυγεσ 

και τουσ μετανάςτεσ, χρειάηεται να διεκδικιςει άμεςα μζτρα που αφοροφν το 

ηιτθμα τθσ εκπαίδευςθσ όλων αυτϊν των παιδιϊν που βρίςκονται ςτθ χϊρα μασ.    

αν ΑΓΜΕ χρειάηεται να βριςκόμαςτε ςε επαγρφπνθςθ ϊςτε το οργανωμζνο 

γονεικό κίνθμα να αγκαλιάςει τα παιδιά αυτά και να «αποκροφςει» τυχόν 

αντιδραςτικζσ ενζργειεσ που μπορεί να επιχειρθκοφν από μεμονωμζνα ι 

οργανωμζνα άτομα. 

     

5. Εκλογζσ ςτουσ υλλόγουσ Γονζων – Κάλεςμα μαηικισ ςυμμετοχισ των γονιών 

ςτισ ςυνελεφςεισ των υλλόγων. 

Φζτοσ είναι θ χρονιά των εκλογϊν ςτουσ υλλόγουσ Γονζων από  όπου κα 

προκφψουν και οι αντιπρόςωποι για τισ Ενϊςεισ Γονζων και ςτθ ςυνζχεια 

Ομοςπονδιϊν και φυςικά τθσ ΑΓΜΕ. 

Θεωροφμε ότι δφο βαςικά ηθτιματα χρειάηεται να μασ απαςχολιςουν : 

1. Σι ενζργειεσ και τι πρωτοβουλίεσ κα πάρουμε ςαν ΑΓΜΕ ϊςτε να υπάρξει 

αυξθμζνθ μαηικι ςυμμετοχι των γονιϊν ςτισ ςυνελεφςεισ και ςτισ εκλογικζσ 

διαδικαςίεσ των υλλόγων Γονζων. 

2. Με τι  τρόπο οργανωμζνα και ςυντονιςμζνα κα βοθκιςουμε ϊςτε ςτισ  εκλογζσ 

των υλλόγων κα ακολουκθκοφν ςωςτά οι προβλεπόμενεσ εκλογικζσ διαδικαςίεσ.        

6. 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.  

7. Ενθμζρωςθ για διάφορα κζματα. 

1. Σροπολογία για τισ οργανϊςεισ γονζων      

2. Σροπολογία για τισ μεταφορζσ των μακθτϊν 

3. Τποβολι φορολογικισ διλωςθσ και Ε9 τθσ ΑΓΜΕ 

4.  Πλθρωμι ΔΕΘ και κοινόχρθςτων 

5. Site ΑΓΜΕ 


