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Θέµα: Αποφάσεις της 78ης Γ.Σ. ∆.Ο.Ε. 

Συνάδελφοι, 

Σας αποστέλλουµε τις αποφάσεις της 78ης Γ.Σ. για τα θέµατα που συζητήθηκαν: 

1. Προσχολική Αγωγή 

2. ∆απάνες για την Παιδεία – Οικονοµικά 

3. Ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά 

4. Ολοήµερο σχολείο και Νηπιαγωγείο 

5. Εκπαίδευση ελληνοπαίδων εξωτερικού 

6. Μειονοτική Εκπαίδευση 

7. Συνδροµή ωροµισθίων 

 

Για το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε.  

              Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γενικός Γραµµατέας 

 

 

        Μπράτης ∆ηµήτρης                                                         Οικονόµου Τριαντάφυλλος 

Αρ. Πρωτ:182 Αθήνα  9/10/2009 
Προς  
Τα ∆.Σ. Συλλόγων Εκ/κών Π.Ε. 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 78ΗΣ Γ.Σ. ∆.Ο.Ε. 

 

1. Προσχολική αγωγή 

Το ∆ηµόσιο Νηπιαγωγείο βρίσκεται σε µια πολύ κρίσιµη φάση της διαδροµής του. Η προσχολική 

αγωγή, σύµφωνα µε όλες τις έρευνες, είναι καθοριστική για τη µετέπειτα µορφωτική πορεία του 

παιδιού. Γι' αυτό και επιµένουµε στη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Η υποχρεωτικότητα 

αυτή σε συνδυασµό µε την αναβάθµιση και του κοινωνικού ρόλου του νηπιαγωγείου, θα µπορέσει 

να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά, αποφασιστικά και τελεσίδικα το οξύτατο και δυσεπίλυτο 

πρόβληµα των εργαζοµένων γονέων, ενώ ταυτόχρονα, µε την εκπόνηση νέων προγραµµάτων, θα 

καταστεί δυνατή η αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 

∆ιεκδικούµε: 

• Ενιαίο δεκατετράχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασµό για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης: 

Νηπιαγωγείο – ∆ηµοτικό – Γυµνάσιο – Λύκειο.  

• ∆ίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών στα 

∆ηµόσια Νηπιαγωγεία. 

• Ανέγερση νέων κτιριακών υποδοµών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες 

της προσχολικής αγωγής και όπου υπάρχει η δυνατότητα να ιδρύονται πολυθέσιες µονάδες 

νηπιαγωγείων.  

• Επιλογή των προϊσταµένων Νηπιαγωγείων µε τα ίδια κριτήρια που επιλέγονται και οι 

αντίστοιχοι προϊστάµενοι ∆ηµοτικών Σχολείων.  

• Για κάθε τοµέα δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου να διανέµεται από το Υπουργείο 

Παιδείας δωρεάν σχετική βιβλιογραφία.  

• Η προσέλευση και η αναχώρηση των νηπίων να γίνεται µε ευθύνη των γονέων, της 

πολιτείας ή της τοπικής Αυτοδιοίκησης και πάντως όχι µε ευθύνη των νηπιαγωγών.  

• Τα ολοήµερα Νηπιαγωγεία να λειτουργούν µέσα από τις κατάλληλες κτιριακές και 

υλικοτεχνικές υποδοµές, µε το κατάλληλο βοηθητικό προσωπικό και µε µειωµένο αριθµό 

νηπίων, δηλαδή από τα 25 που προβλέπεται σήµερα στα 15.  

• Να καθιερωθεί για κάθε τοµέα δραστηριοτήτων και σχετική βιβλιογραφία, απαραίτητη, να 

έχουν τη δυνατότητα οι Νηπιαγωγοί να χρησιµοποιούν το κατάλληλο παιδαγωγικό και 

εκπαιδευτικό υλικό.  

• ∆ιαρκή επιµόρφωση των Νηπιαγωγών.  

• Ειδική µέριµνα για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα 

Νηπιαγωγεία.  
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• Κατοχύρωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών και την παραπέρα εξίσωσή του µε 

όλη την εκπαίδευση σύµφωνα µε τις θέσεις του Κλάδου για ενιαίο ωράριο µε βάση τα 

χρόνια υπηρεσίας από το Νηπιαγωγείο στο Λύκειο. 

• Να καταργηθούν όλες εκείνες οι υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες πριµοδοτούν τα ιδιωτικά 

και δηµοτικά Νηπιαγωγεία. Όλα τα νήπια στο ∆ηµόσιο Νηπιαγωγείο. Κανένα νήπιο σε 

ιδιωτικό νηπιαγωγείο. 

• Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και το διορισµό δύο χιλιάδων τουλάχιστον Νηπιαγωγών. 

• Όχι στην «αποκέντρωση» του Νηπιαγωγείου σε δηµοτικούς ή ιδιωτικούς οργανισµούς 

εκπαίδευσης. 

 

2. ∆απάνες για την Παιδεία-Οικονοµικά 

Το αίτηµά µας για οικονοµική αναβάθµιση, ώστε να ζούµε µε αξιοπρέπεια από το µισθό µας, ήταν 

κυρίαρχο στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του Κλάδου, είναι κυρίαρχο στις διεκδικήσεις και θα 

είναι κυρίαρχο και το επόµενο διάστηµα και βέβαια αυτό το αίτηµα αναδεικνύει και τη σοβαρότητα 

µε την οποία αντιµετωπίζουµε οι ίδιοι το πρόβληµά µας. 

∆υστυχώς η πολιτεία εδώ και πολλά χρόνια θέτει µόνιµα την παιδεία ως πρώτη εθνική 

προτεραιότητα, βέβαια πάντα προεκλογικά και ποτέ µετεκλογικά. 

Η αύξηση των δαπανών για την παιδεία θα εξασφαλίσει σύγχρονες υποδοµές, εκσυγχρονισµό των 

αναλυτικών προγραµµάτων και βιβλίων, καθώς και προγραµµάτων σπουδών. Καινοτόµα 

προγράµµατα, στήριξη της έρευνας µε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικούς και προπάντων στήριξη 

της δηµόσιας δωρεάν παρεχόµενης εκπαίδευσης, ως ανταπόδοση της φορολόγησης του Έλληνα 

πολίτη. 

Σήµερα οι δαπάνες για την παιδεία βρίσκονται πολύ χαµηλά, στο 3,1%, όσον αφορά τις κρατικές 

δαπάνες. 

Εµείς σαν κλάδος διεκδικούµε άµεση καταβολή από τον κρατικό προϋπολογισµό των κονδυλίων 

εκείνων που θα αποτρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση στην παιδεία, µε κατεύθυνση στην αύξηση 

του 5% επί του ΑΕΠ ή 15% επί του κρατικού προϋπολογισµού.  

Όσον αφορά τα οικονοµικά των εκπαιδευτικών, από την ίδια αύξηση των δαπανών για την παιδεία 

µπορεί να προέλθει και η οικονοµική αναβάθµιση των εκπαιδευτικών, οι αποδοχές των οποίων 

κατά γενική οµολογία είναι αναντίστοιχες µε την προσφορά και το έργο τους. 

∆ιεκδικούµε να ζούµε µε αξιοπρέπεια από το µισθό µας. Κυρίαρχος στόχος της Οµοσπονδίας µας 

θα πρέπει να είναι η οικονοµική σύγκλιση των µισθών µε αυτόν των συναδέλφων µας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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∆απάνες για την Παιδεία 

∆ιεκδικούµε: 

• Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ, 

• Ορθολογική κατανοµή των κοινοτικών πόρων ιδιαίτερα για θεσµούς που αφορούν στην 

Π.Ε., τη σηµασία και την αξία της οποίας όλοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται. 

Οικονοµικά Εκπαιδευτικών 

• Πραγµατικά ένα ενιαίο µισθολόγιο για όλο το δηµόσιο τοµέα. 

• Στην παρούσα συγκυρία 1.400 ευρώ καθαρά στο νεοδιόριστο. 

• Καµία σύνδεση µισθού - απόδοσης. 

• Άµεση χορήγηση του επιδόµατος των 176 ευρώ αναδροµικά από το 2002. 

• Ενσωµάτωση όλων των επιδοµάτων στο βασικό µισθό. 

• ∆ιπλασιασµός του οικογενειακού επιδόµατος. 

• Ουσιαστική αύξηση της υπερωρίας αποζηµίωσης. 

• Υπερωριακή αποζηµίωση στους εκπαιδευτικούς που προσφέρουν διδακτικό έργο πέρα από 

το προβλεπόµενο υποχρεωτικό τους ωράριο. 

• Αφορολόγητο ίσο µε το µισθό του πρωτοδιόριστου. 

 

3. Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά 

∆ιεκδικούµε: 

• ∆ηµόσια καθολική κοινωνική ασφάλιση 

• Ενιαία ασφαλιστικά δικαιώµατα για παλιούς και νέους ασφαλισµένους 

• Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των αναπληρωτών για όλους τους µήνες του έτους 

• Κρατική εγγύηση των αποθεµατικών των ταµείων 

• Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόµων 

• Την επιστροφή των κλεµµένων ασφαλιστικών εισφορών και την έντοκη απόδοση 

συντάξεων, µερισµάτων και εφάπαξ. Όχι στη διάθεση των αποθεµατικών των ασφαλιστικών 

ταµείων στο χρηµατιστήριο 

• Καµιά αύξηση των ορίων ηλικίας στις γυναίκες 

• Κανένα «χαράτσι» στους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους για το Ταµείο Πρόνοιας 

• Να καταργηθεί η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας. 

• Το Κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του καταβάλλοντας στα Ασφαλιστικά Ταµεία τα 

χρήµατα που τους οφείλει και να πατάξει την εισφοροδιαφυγή. Άµεση χρηµατοδότηση του 

Ταµείου Πρόνοιας και του Ο.Π.Α.∆. 
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• Να καταργηθεί η εισφορά για κύρια σύνταξη 

• Η σύνταξη να αποτελεί το 80% των εν εργασία αποδοχών και να υπολογίζεται στον 

τελευταίο µισθό 

• Να δοθεί πλήρης σύνταξη των εκπαιδευτικών στα 30 έτη, µε 30/30 

• Να θεµελιώνεται δικαίωµα συνταξιοδότησης σε περίπτωση θανάτου ή ολικής αναπηρίας, 

ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας, µε κατώτερο όριο σύνταξης στο ύψος του 80% των 

αποδοχών του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού 

• Να θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης ο ένας εκ των δύο συζύγων, όταν στην οικογένεια 

υπάρχει ανάπηρο παιδί (όχι αποκλειστικά και µόνο η µητέρα) 

• Να καταργηθεί η εισφορά του 7% για τη διαδοχική ασφάλιση 

• Να καταργηθεί το πλαφόν του 20%, που θεσµοθετήθηκε για τους νεοδιόριστους 

• Οι αναπληρωτές να πληρώνουν κατ' ευθείαν στα ασφαλιστικά µας ταµεία και όχι στο ΙΚΑ. 

Να διασφαλιστούν πλήρως τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών και το επικουρικό τους να µεταφέρεται στο Ταµείο Αρωγής. 

Να είναι υποχρεωτική η εισφορά και για το Μ.Τ.Π.Υ. και για το Ταµείο Αρωγής. 

• Να αποδεσµευτεί η 35ετία από όρια ηλικίας 

• Η πλειοψηφία των ∆ιοικήσεων των Ασφαλιστικών Ταµείων, να αποτελείται από 

εκπροσώπους των ασφαλισµένων 

• Αναβάθµιση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, να καλύπτονται οι γιατροί και όλες οι 

εξετάσεις των ασφαλισµένων. Να καταργηθεί η συµµετοχή για τη Φαρµακευτική 

Περίθαλψη 

• Να κατοχυρωθεί η διοικητική αυτοτέλεια των Ασφαλιστικών Ταµείων, µε αλλαγή του 

νοµοθετικού πλαισίου, που διέπει το καθεστώς λειτουργίας µε στόχο την αυτοδιαχείριση. Ο 

συνταξιοδοτούµενος εκπαιδευτικός να µπορεί να επιλέγει τον τρόπο είσπραξης των 

µερισµάτων 

• Να αυξηθεί το ποσό των δανείων, να µειωθούν τα επιτόκια και να απλουστευθούν οι 

διαδικασίες που απαιτούνται για τη χορήγησή τους από τα Ασφαλιστικά Ταµεία 

• Ειδικές ρυθµίσεις για τα στεγαστικά δάνεια σε περίπτωση θανάτου 

• Χορήγηση πλασµατικής τριετίας στους εργαζοµένους στην παραµεθόριο 

• ∆ηµοσιοποίηση των οικονοµικών στοιχείων των Ταµείων 
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4. Ολοήµερο σχολείο & Νηπιαγωγείο 

Το σχολείο που οραµατιζόµαστε δεν µπορεί να είναι άλλο από το Ολοήµερο Σχολείο, η λειτουργία 

του οποίου θα πρέπει να τεθεί σε µια άλλη βάση. Προσβλέπουµε σε ένα Σχολείο που: 

• Θα είναι σε θέση να προετοιµάσει τον ελεύθερο άνθρωπο, τον άνθρωπο που θ' αναπτύξει 

πρωτοβουλίες, τον άνθρωπο που θ' αγαπά τη µάθηση και τη γνώση, όχι για εξεταστικούς - 

ωφελιµιστικούς σκοπούς µόνο, αλλά για δική του ολοκλήρωση και για ουσιαστική πνευµατική 

δηµιουργία. Ένα σχολείο δηλαδή που θα είναι σε θέση να πραγµατώσει τους στόχους του 

ξεκινώντας από το δίχρονο Νηπιαγωγείο και καταλήγοντας στο Λύκειο. 

• Θα δίνει απαντήσεις στη σχολική αποτυχία παίρνοντας ουσιαστικά µέτρα στήριξης των 

µαθητών πριν αυτή καταστεί µη αναστρέψιµη. 

• Θα σέβεται τον ελεύθερο χρόνο του µαθητή ολοκληρώνοντας τις εργασίες του σ' αυτό. 

• Θα αναδιοργανωθεί το ηµερήσιο πρόγραµµά του σε ενιαία βάση, όπου εντάσσονται 

οργανικά τα µαθήµατα του σηµερινού πρωινού σχολείου, η εκµάθηση Η/Υ, ξένων γλωσσών, 

πρόσθετες δραστηριότητες αλλά και η προετοιµασία για την επόµενη µέρα, η ενισχυτική 

διδασκαλία και γενικότερα το πρόγραµµα υποστήριξης του πρωινού ωραρίου. 

• Θα αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά την παραπαιδεία, προσφέροντας ιδιαίτερο χρόνο 

ουσιαστικής προετοιµασίας του µαθητή για την επόµενη µέρα, ξένες γλώσσες, η διδασκαλία των 

οποίων µέσα στο σχολείο θα είναι αρκετή για να καταλήξει σε τίτλο επάρκειας, αθλητικές 

δραστηριότητες που θα ικανοποιούν τα ταλέντα και τις δεξιότητες των µαθητών ενώ παράλληλα θα 

προβλέπει δραστηριότητες για την ανάπτυξη της αισθητικής και µουσικής του καλλιέργειας. 

• Ο εκπαιδευτικός θα µπορεί να λειτουργήσει, να εµπνευστεί και να εµπνεύσει, να 

αναπνεύσει τόσο ο ίδιος, όσο και οι µαθητές του. Ένα σχολείο, στο οποίο κυρίαρχη λειτουργία δεν 

θα είναι η µετάδοση γνώσεων, αλλά η παιδαγωγική λειτουργία. 

∆ιεκδικούµε: 

• Κτιριακή υποδοµή, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νέου τύπου σχολείου. Ακόµη 

δεν έχουµε δει από τον Ο.Σ.Κ. σχέδια νέων διδακτηρίων, που να είναι προσανατολισµένα σ' αυτή 

την κατεύθυνση. 

• Σίτιση µε ευθύνη της πολιτείας. Βοηθητικό προσωπικό µόνιµο και όχι µέσα από τα 

προγράµµατα stage (τραπεζοκόµους για τη σίτιση, Γραµµατείς για το ∆ιοικητικό έργο των 6/θ και 

πάνω Σχολείων κλπ). 

• Υλικοτεχνική υποδοµή και εποπτικά µέσα (υπολογιστές, µουσικά όργανα - αθλητικό - 

εικαστικό υλικό - ξενόγλωσσα βιβλία) που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Ολοήµερου 

Σχολείου.  
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• Αναλυτικά Προγράµµατα, που θα αντιµετωπίζουν ενιαία τα γνωστικά αντικείµενα, ώστε ο 

σηµερινός απογευµατινός κύκλος να αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του πρωινού. 

• Η προετοιµασία των µαθητών για την επόµενη µέρα να είναι τέτοια, ώστε να µην 

επιβαρύνεται ο µαθητής µε εργασία στο σπίτι. Αυτό σηµαίνει ότι τα τµήµατα θα πρέπει να είναι 

όσο το δυνατόν περισσότερο ολιγοµελή και οµοιογενή, ώστε η προετοιµασία να είναι ουσιαστική. 

Η τσάντα να µένει στο σχολείο. Για να συµβεί αυτό πρέπει η ύλη των µαθηµάτων για την επόµενη 

µέρα να είναι τέτοια, ώστε να µπορούν οι µαθητές να τη διεκπεραιώνουν σε εύλογο χρονικό 

διάστηµα και τα τµήµατα να είναι ολιγοµελή στα πρότυπα των Ολιγοθεσίων Σχολείων, ώστε η 

προετοιµασία να είναι ουσιαστική και να εφαρµόζεται η Ενισχυτική ∆ιδασκαλία.  

• Οι συνάδελφοι των ειδικών µαθηµάτων να έχουν αποδεδειγµένη παιδαγωγική και διδακτική 

επάρκεια στη διδασκαλία µικρών µαθητών και να αποτελούν µέρος του προσωπικού του σχολείου. 

Υπάρχει, άλλωστε, σχετική θέση της ∆ΟΕ για ίδρυση νέων οργανικών θέσεων σε οµάδες σχολείων. 

• Όπου είναι δυνατόν να αναλάβουν και να διδάξουν δάσκαλοι τα αντικείµενα για τα οποία δε 

χρειάζονται Ειδικότητες και κατέχουν οι ίδιοι βασικές γνώσεις (π.χ. πληροφορική, θέατρο, χορός, 

εικαστικά κλπ) 

• Το µάθηµα της Πληροφορικής να διδάσκεται βάσει αναλυτικού προγράµµατος 

προσαρµοσµένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών µε κατάλληλο λογισµικό.  

• Να µη γίνεται κατάχρηση της συµπλήρωσης ωραρίου στο Ολοήµερο Σχολείο, γιατί αυτό 

από µόνο του αδυνατίζει την προσφερόµενη ποιότητα εκπαιδευτικού έργου. 

• Να διαφυλαχθεί ο πρωτεύων λόγος ύπαρξης του Ολοήµερου Σχολείου που δεν είναι άλλος 

από την παιδαγωγική αποστολή του, η οποία όµως - παράλληλα - απαντά και σε κοινωνικά 

αιτήµατα. Το τελευταίο όµως να παραµένει αποτέλεσµα του πρώτου. 

• Να τοποθετηθεί δεύτερος Υποδιευθυντής - Υπεύθυνος Ο.Σ. στα 10/θ και πάνω Σχολεία. 

• Η ώρα σίτισης - ξεκούρασης (14:00 - 14:40) να λαµβάνεται ως διδακτική, όταν ο αριθµός 

των µαθητών είναι πάνω από 50, όχι µόνο για τον Υπεύθυνο αλλά και για το δεύτερο εκπαιδευτικό 

του Ολοήµερου. 

• Να διασφαλιστεί το ωράριο των εκπαιδευτικών, να επιµορφωθούν οι εκπαιδευτικοί, κυρίως 

στη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης και για τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να 

συνεργάζονται οι διαφορετικές ειδικότητες του Ο.Σ. και να δοθούν κίνητρα στους υπηρετούντες σ’ 

αυτά. 

• Εάν δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν όλα τα σχολεία ως Ολοήµερα σε πλήρη ανάπτυξη, 

δε χρειάζεται να κακοποιείται ο θεσµός µε βιαστικές επεκτάσεις, που µόνο απαξίωση επιφέρουν. 

 



8 
 

5. Εκπαίδευση Ελληνοπαίδων Εξωτερικού 

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η άµεση έναρξη διαλόγου µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για 

την αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Για εµάς η στήριξη 

της εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων του εξωτερικού αποτελεί υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας 

και όχι, καθ' υπέρβαση, υποχρέωσή της. 

Η εκπαίδευση ελληνοπαίδων εξωτερικού διέπεται σήµερα από το Ν. 2413 / 1996, ο οποίος 

αποτέλεσε τοµή για την εποχή του, χωρίς όµως να καλύπτει πλήρως τις όποιες εκφάνσεις της 

εκπαίδευσης του εξωτερικού, κάποιες από τις οποίες, συνέχισαν να διαµορφώνονται µε υπουργικές 

αποφάσεις και εγκυκλίους. Λαµβάνεται υπόψη βέβαια το διαφορετικό καθεστώς (µέσω 

διακρατικών συµφωνιών) που επικρατεί σε διαφορετικές χώρες αλλά και σε κρατίδια της ίδιας 

χώρας.  

∆ιεκδικούµε: 

• Επεξεργασία νέων αναλυτικών και ωρολογίων προγραµµάτων, µε κατάλληλα βιβλία, 

εποπτικά µέσα και γενικότερα υποδοµές, που θα στηρίζουν αποτελεσµατικά την ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση 

• Η εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του εξωτερικού αποτελεί µια άλλη έκφανση της δηµόσιας 

παρεχόµενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ως εκ τούτου οι όποιες διαφοροποιήσεις έχουν να 

κάνουν µε την παρέµβαση της χώρας υποδοχής και πάντως όχι σε βάρος του ελληνόγλωσσου 

προγράµµατος 

• Στήριξη της κατοχής της ελληνικής γλώσσας και πλήρης αναγνώριση των σπουδών σε 

ελληνικά σχολεία, από τις αρχές της χώρας υποδοχής 

• Ενίσχυση της Προσχολικής Αγωγής µε ίδρυση νέων νηπιαγωγείων και στήριξη των 

υπαρχόντων 

• Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών του εξωτερικού µε έµφαση στην εκπαίδευση των 

ελληνοπαίδων 

• Έγκαιρη ολοκλήρωση των αποσπάσεων των Εκπαιδευτικών στο εξωτερικό µε σαφές και 

συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα (π.χ. µέχρι τον Απρίλιο) αλλά και έγκαιρη ανανέωση των 

συµβολαίων των οµογενών εκπαιδευτικών για τα επόµενα δύο (2) χρόνια) 

• Αντικειµενικοποίηση του συστήµατος υπηρεσιακών µεταβολών µε γνώµονα τα ισχύοντα 

στην Ελλάδα 

• Ουσιαστική αύξηση του επιµισθίου ώστε οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό 

να ζουν αξιοπρεπώς 
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• Σύνδεση του επιµισθίου µε το µισθό του πρέσβη της χώρας υποδοχής και τιµαριθµική 

αναπροσαρµογή του, όπως προβλέπεται από το Ν.2685/99 και για το επίδοµα των άλλων 

υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό (προξενικοί υπάλληλοι). Ανάλογη πρόβλεψη και για 

τους έχοντες συνάψει γάµοι µε µόνιµο κάτοικο εξωτερικού. 

Η ∆.Ο.Ε. στηρίζει τα επιµέρους αιτήµατα των συναδέλφων του εξωτερικού, όπως αυτά έχουν 

καταγραφεί από την Παγγερµανική Συνέλευση των Συλλόγων της Γερµανίας και αφορούν και τους 

εκπαιδευτικούς που αποσπώνται σε άλλες χώρες. 

Η ∆.Ο.Ε., υλοποιώντας επιθυµία των Συλλόγων του εξωτερικού, θα πραγµατοποιήσει, σε πόλη της 

Γερµανίας, συνέδριο µε θέµα την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του εξωτερικού. 

 

6. Μειονοτική Εκπαίδευση 

Σε µια περίοδο, όπου η παγκοσµιοποίηση  και η διαπολιτισµικότητα επηρεάζουν δραµατικά την 

εξέλιξη των κοινωνιών, η αναβάθµιση της εκπαίδευσης που παρέχεται σε µειονοτικές οµάδες 

αποτελεί  προτεραιότητα για την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας, καθώς απευθύνεται σε πολίτες 

της. 

Στη χώρα µας οι πολιτικές που ρύθµιζαν τη Μειονοτική Εκπαίδευση δεν είχαν ποτέ συνέχεια αλλά 

επηρεάζονταν από την εξωτερική πολιτική, πολύ δε περισσότερο δε διέπονταν από την αυτονόητη 

υποχρέωση της Πολιτείας για παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά. 

Μετά από Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις εκδόθηκε ο Νόµος 2341 / 1995, ο 

οποίος επεχείρησε κάποια κωδικοποίηση της κείµενης κατάστασης, χωρίς όµως και να δίνει λύσεις 

ή προοπτικές για την αναβάθµιση της Μειονοτικής Εκπαίδευσης. Ήδη σήµερα τα προβλήµατα που 

έχουν σωρευτεί είναι πολλά και η ανάγκη αναµόρφωσης του συγκεκριµένου θεσµικού πλαισίου, 

προβάλλει επιτακτική. 

∆ιεκδικούµε: 

• Αναµόρφωση και εκσυγχρονισµό των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραµµάτων. 

Βελτίωση και αλλαγή των ήδη υπαρχόντων βιβλίων.  

• Αναµόρφωση του Ολοήµερου Μειονοτικού Σχολείου. 

• Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών σε θέµατα Μειονοτικής Εκπαίδευσης, πέρα από την όποια 

άλλη, γενικότερου χαρακτήρα, επιµόρφωση 

• Μείωση της αναλογίας µαθητών ανά εκπαιδευτικό. Ολιγοµελή τµήµατα. Μείωση του 

αριθµού των µαθητών 1 προς 15. 

• Εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής Υποδοµής. 
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• Αντικειµενικοποίηση κριτηρίων υπηρεσιακών αλλαγών, κατάργηση της συνέντευξης και 

εξοµοίωση της υπηρεσιακής εξέλιξης των εκπαιδευτικών των µειονοτικών σχολείων. 

• Οι διορισµοί του εκπαιδευτικού προσωπικού των µειονοτικών σχολείων να γίνονται από 

απόφοιτους των Παιδαγωγικών Τµηµάτων και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας 

Θεσσαλονίκης. Να γίνονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά τους διορισµούς 

όλων των εκπαιδευτικών στη δηµόσια πρωτοβάθµια εκπαίδευση.  

• Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται στα µειονοτικά σχολεία να παραµένουν σε αυτά επί µία 

διετία. Οι εκπαιδευτικοί να µην είναι υποχρεωµένοι να παραµένουν στην έδρα του σχολείου τους.  

• Ίδρυση τµηµάτων ένταξης στα µειονοτικά σχολεία.  

• ∆ηµιουργία σχολικών κέντρων για καλυτέρευση της παρεχόµενης εκπαίδευσης.  

• Ίδρυση περισσότερων δηµόσιων νηπιαγωγείων όπου αυτό είναι δυνατόν. 

• Εξασφάλιση κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής ώστε εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόµενοι 

να απασχολούνται απρόσκοπτα µε την εκπαιδευτική διαδικασία. Αύξηση του χρηµατικού ποσού 

των επιχορηγήσεων. 

• Αναδιοργάνωση του ΥΣΜΕ µε τη συµµετοχή δύο αιρετών µελών του Ελληνόφωνου 

προγράµµατος και δύο του Τουρκόφωνου.  

• Εξοµοίωση του διδακτικού ωραρίου και των επιδοµάτων των διευθυντών και 

υποδιευθυντών των µειονοτικών σχολείων. 

• Να αυξηθεί το επίδοµα των πεδινών και ηµιορεινών περιοχών τα οποία ανέρχονται σήµερα 

σε 45 και 50 ευρώ αντίστοιχα. Συγκεκριµένα: το επίδοµα των πεδινών περιοχών να προσδιοριστεί 

στο 1/3 του δυσπρόσιτου και το επίδοµα των ηµιορεινών στο 1/2 του δυσπρόσιτου. 

Επαναπροσδιορισµός δυσπρόσιτων σχολείων και κλιµάκωση των επιδοµάτων.  

• Καταβολή όλων των επιδοµάτων των µειονοτικών σχολείων και στις νηπιαγωγούς που 

υπηρετούν σε νηπιαγωγεία, σε αµιγώς µειονοτικούς οικισµούς.  

• Υπερωριακή αποζηµίωση έως και 20 ώρες εβδοµαδιαίως για όποια ολιγοθέσια µειονοτικά 

σχολεία  αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα και οι συνθήκες εκεί είναι ιδιαίτερα δύσκολες.  

• Προσµέτρηση της υπηρεσίας των εκπαιδευτικών στα µειονοτικά σχολεία ως αυξηµένη 

πραγµατική υπηρεσία για µισθολογική εξέλιξη και ως συντάξιµη σύµφωνα µε το νόµο 2341.  

• Υποστηρικτικές παρεµβάσεις µε την ίδρυση εξακτινωµένων κέντρων στήριξης για 

µουσουλµανόπαιδες µαθητές.  

• Αναµοριοδότηση των σχολείων. 

• Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα µειοινοτικά σχολεία και είναι µέλη Συλλόγων που 

ανήκουν στη ∆.Ο.Ε. να έχουν δικαίωµα ψήφου για το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
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7. Συνδροµή των ωροµισθίων στη ∆.Ο.Ε. 

Η συνδροµή των ωροµισθίων συναδέλφων ορίζεται µε βάση τον τύπο υπολογισµού της συνδροµής 

των µονίµων και αναπληρωτών συναδέλφων, λαµβάνοντας ως βάση υπολογισµού τις αποδοχές 

ωροµισθίου εκπαιδευτικού µε 12 ώρες εβδοµαδιαίως, ανεξάρτητα από το πόσες ώρες κάνει και θα 

είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα. 

Από το ποσό αυτό τα 3/4 θα πηγαίνουν στην Οµοσπονδία και το 1/4 στο Σύλλογο, όπως 

προβλέπεται από τις αποφάσεις των γενικών Συνελεύσεων της ∆.Ο.Ε. 

Για τους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς θα υπάρχουν ειδικές «καταστάσεις ψηφισάντων 

ωροµίσθιων» όπως προβλέπει το καταστατικό της ∆ΟΕ, καθώς και ειδικές καταστάσεις για τις 

συνδροµές, οι οποίες θα αποστέλλονται στη ∆.Ο.Ε. 

 

 

Αθήνα 8 Οκτωβρίου 2009 

Για το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε.  

              Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γενικός Γραµµατέας 

 

 

        Μπράτης ∆ηµήτρης                                                         Οικονόµου Τριαντάφυλλος 


