
 

 

 
 
Αριθ. Πρωτ. 2157                           Αθήνα  2/4/2009     

                                   Προς 
                                                     Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.  

 

 
 
ΘΕΜΑ: Προσωρινή Ηµερήσια ∆ιάταξη 78ης Γ.Σ. ∆.Ο.Ε. 
 
  
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
 Σε συνέχεια του µε αρ.πρωτ.2106/19-3-09 εγγράφου µας σας αποστέλλουµε την 

προσωρινή Ηµερήσια ∆ιάταξη της 78ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου, που θα 

πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα στις 21, 22, 23 και 24 Ιουνίου 2009 στο Ξενοδοχείο 

NOVOTEL  (Μιχ.βόδα 4-6, Αθήνα). 

Οι Σύλλογοι, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του καταστατικού της ∆ΟΕ, µέσα σε ένα 

µήνα, θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους για να εγγραφούν ως θέµατα στην 

Οριστική Ηµερήσια ∆ιάταξη. 
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

78ης Γενικής Συνέλευσης 

21 - 24  Ιουνίου 2009 

 

ΘΕΜ ΑΤΑ  

Θέµα 1ο : ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ–ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ–ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟΥΣ 

• Έκθεση  Πεπραγµένων ∆.Σ. ∆.Ο.Ε.  

• Προϋπολογισµός χρήσης 2009 – 2010 

• Ενηµέρωση από αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 

• Κριτική πεπραγµένων – ∆ευτερολογία Προέδρου ∆.Ο.Ε. 

 

Θέµα 2ο : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

• Προσχολική Αγωγή 

• Ολοήµερο Σχολείο 

• Οικονοµικά – Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά 

 

ΘΕΜΑ 3ο : ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ 

• Απεργιακό Ταµείο ∆.Ο.Ε.  

• Ίδρυση ενιαίου συνδικάτου εκ/κών Π.Ε. & ∆.Ε. 

 

ΘΕΜΑ 4ο : ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 2009 – 2010 

• ∆ιεκδικητικό Πλαίσιο 

• Πρόγραµµα ∆ράσης 

ΘΕΜΑ 5ο : ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ∆.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε. ΤΗΣ ∆.Ο.Ε.  

ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Α∆Ε∆Υ 
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  ΘΕΜΑ 1Ο: ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ 
ΑΙΡΕΤΟΥΣ 

• Έκθεση  Πεπραγµένων ∆.Σ. ∆.Ο.Ε.  (θα αποσταλεί στις αρχές Μαΐου)  

• Προϋπολογισµός χρήσης 2009 – 2010 

• Ενηµέρωση από αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 

• Κριτική πεπραγµένων – ∆ευτερολογία Προέδρου ∆.Ο.Ε. 

 

ΘΕΜΑ 2Ο:  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

α. 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. 

 Αναλυτικά διεκδικούµε : 

• Ενιαίο δεκατετράχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασµό για όλες τις βαθµίδες της 

υποχρεωτικής εκπ/σης (Νηπιαγωγείο - ∆ηµοτικό - Γυµνάσιο - Λύκειο). 

• Η φοίτηση των νηπίων ηλικίας 4 έως 6 ετών στα Νηπιαγωγεία να γίνει 

υποχρεωτική.  

• Ανέγερση νέων κτιριακών υποδοµών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 

ανάγκες της Προσχολικής Αγωγής. 

• Όπου υπάρχει δυνατότητα, να ιδρύονται πολυθέσιες µονάδες Νηπιαγωγείων. 

• Οι Προϊστάµενοι των Νηπιαγωγείων επιλέγονται µε τα ίδια κριτήρια που 

επιλέγονται και οι ∆/ντές των ∆ηµοτικών Σχολείων. 

• Η προσέλευση των νηπίων και η αναχώρησή τους γίνεται µε ευθύνη των γονέων, 

της Πολιτείας ή της Τοπ. Αυτοδιοίκησης και πάντως όχι µε ευθύνη των 

Νηπιαγωγών. 
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• Τα Ολοήµερα Νηπιαγωγεία να λειτουργούν µε την κατάλληλη κτιριακή και 

υλικοτεχνική υποδοµή καθώς και το κατάλληλο βοηθητικό προσωπικό και 

µειωµένο αριθµό νηπίων από 25 που είναι σήµερα  σε 15. 

• Να καθιερωθεί και στο Νηπιαγωγείο για κάθε τοµέα δραστηριοτήτων και ένα 

βιβλίο και γενικά το απαραίτητο και κατάλληλο παιδαγωγικό – εκπαιδευτικό 

υλικό. 

• ∆ιαρκή Επιµόρφωση των Νηπιαγωγών. 

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

στα νηπιαγωγεία. 

• Καµιά αύξηση του ωραρίου των Νηπιαγωγών. Ενιαίο ωράριο όλων των 

εκπαιδευτικών  µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους. 

• Κανένα Νηπιαγωγείο στους ∆ήµους. 

• Μαζικοί διορισµοί Νηπιαγωγών για να καλυφθούν οι ανάγκες. 

• Ίδρυση νέων νηπιαγωγείων για τη φοίτηση όλων των νηπίων. 

 

β. 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 
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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.  

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει να υφίσταται : 

• 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.  

• 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, 
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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. 
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γ. Οικονοµικά – Ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά  

� ∆απάνες για την Παιδεία 

Η αύξηση των δαπανών για την Παιδεία θα διασφάλιζε σύγχρονες υποδοµές, 

εκσυγχρονισµό αναλυτικών προγραµµάτων και βιβλίων καθώς και προγραµµάτων 

σπουδών, καινοτόµα προγράµµατα και στήριξη της έρευνας, υψηλού επιπέδου 

εκπαιδευτικούς και προπάντων στήριξη της ∆ηµόσιας ∆ωρεάν παρεχόµενης 

Εκπαίδευσης ως ανταπόδοση της φορολόγησης του Έλληνα πολίτη, καθιστώντας τη 

χώρα µας κέντρο εκπαίδευσης της ευρύτερης περιοχής. Σήµερα η µείωση των δαπανών 

για την Παιδεία συνεπάγεται τη συρρίκνωση των Πολιτικών Αντισταθµιστικής Αγωγής 

(Ολοήµερο Σχολείο, Τάξεις Υποδοχής, Τµήµατα Ένταξης, Ενισχυτική ∆ιδασκαλία, 

αυξηµένη αναλογία µαθητών ανά εκπαιδευτικό κ.λ.π.) και γενικότερα της ποιότητας της 

εκπαίδευσης. 

∆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 

 Από την ίδια την αύξηση των δαπανών 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.  

Κυρίαρχος στόχος της Οµοσπονδίας µας είναι η οικονοµική σύγκλιση των 

µισθών µας µε αυτούς των Ευρωπαίων συναδέλφων µας, µέσα από ένα πραγµατικά 

Ενιαίο µισθολόγιο που θα αίρει τις αδικίες και θα στηρίζεται σε ενιαίες αρχές. 

 

Στη σηµερινή συγκυρία, άµεσα,  διεκδικούµε : 

• 1400 € καθαρά στο νεοδιόριστο 

• Καµία σύνδεση µισθού – απόδοσης 

• Άµεση χορήγηση του επιδόµατος των 176 €, αναδροµικά από το 2002 

• Ενσωµάτωση όλων των επιδοµάτων στο βασικό µισθό 

•  ∆ιπλασιασµό των οικογενειακών επιδοµάτων  

• Ουσιαστική αύξηση της υπερωριακής αποζηµίωσης 
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•  Υπερωριακή αποζηµίωση στους εκπαιδευτικούς, που προσφέρουν διδακτικό 

έργο, πέρα από το προβλεπόµενο υποχρεωτικό ωράριό τους 

• Αφορολόγητο ίσο µε το µισθό του πρωτοδιόριστου. 

 

� Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά 

Ο κλάδος µας διεκδικεί : 

• Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόµων 

• Την επιστροφή των κλεµµένων ασφαλιστικών εισφορών και την έντοκη απόδοση 

συντάξεων, µερισµάτων και εφάπαξ. 

• Καµιά αύξηση των ορίων ηλικίας στις γυναίκες 

• Κανένα «χαράτσι» στους ∆.Υ. 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. 

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

εκπροσώπους 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 χορήγηση τους από τα 

Ασφαλιστικά Ταµεία. 

• Ειδικές ρυθµίσεις για τα στεγαστικά δάνεια σε περίπτωση θανάτου 

 

ΘΕΜΑ 3Ο: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ 

α. Απεργιακό ταµείο ∆.Ο.Ε. 

Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. µετά την απόφαση της 77ης Γ.Σ. του Κλάδου για ίδρυση 

κεντρικού απεργιακού ταµείου (Κ.Α.Τ.), συγκρότησε πενταµελή διαπαραταξιακή 

επιτροπή για να µελετήσει το θέµα. Η επιτροπή συνεδρίασε πολλές φορές προσπαθώντας 

να συνθέσει τις διαφορετικές απόψεις, ώστε να καταλήξει σε συγκεκριµένη απόφαση για 

ίδρυση Κ.Α.Τ. 

Τούτο δεν κατέστη δυνατό, διότι υπήρξαν διαφωνίες στα σηµεία που αναφέρονταν 

στο σκοπό λειτουργίας και στους σταθερούς πόρους του Κ.Α.Τ. 

Οµόφωνα, όµως, αποφασίστηκε να εισηγηθεί θετικά προς τους Συλλόγους για 

ίδρυση δικού τους απεργιακού ταµείου. 

Μετά τα παραπάνω το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας εισηγείται στους συλλόγους τη λήψη 

απόφασης για  ίδρυση απεργιακών ταµείων συλλόγων για την καλύτερη οργάνωση των 

αγώνων  και την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων. 

 

β. Ενιαίο Συνδικάτο Εκπαιδευτικών Π.Ε. & ∆.Ε.  

Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της Παιδείας, τα χρόνια προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι Εκπαιδευτικοί των δύο Κλάδων, που είναι στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία κοινά, επιβάλλουν την υλοποίηση της πρότασης της ∆.Ο.Ε. για ίδρυση 

Συνοµοσπονδίας κατ’ αρχήν και κοινής Οµοσπονδίας στη συνέχεια, των δύο 

Οµοσπονδιών. Εκτιµούµε ότι στη σηµερινή συγκυρία ένα ενιαίο συνδικάτο 180.000 
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εκ/κών θα έχει µεγαλύτερη δυνατότητα παρέµβασης και διαµόρφωσης των 

εξελίξεων.  

Καλούµε τις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων, να προβληµατιστούν πάνω 

στην πρόταση και να αποφασίσουν σχετικά, έτσι ώστε η 78η Γενική Συνέλευση του 

κλάδου, να λάβει την πολιτική – συνδικαλιστική απόφαση για να προχωρήσουν οι 

σχετικές διαδικασίες.  

Υπενθυµίζουµε ότι αντίστοιχη προσπάθεια είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας 

του 1960. Τότε οι δύο Οµοσπονδίες είχαν καταλήξει και σε κοινό καταστατικό, αλλά το 

θέµα δεν προχώρησε. Το σχέδιο κοινού καταστατικού του 1960 σας το αποστέλλουµε 

για ενηµέρωσή σας. 

 

ΘΕΜΑ 4Ο :  ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 2009 - 2010 

Η Εισήγηση θα σταλεί µαζί µε την οριστική Ηµερήσια ∆ιάταξη. 

 

ΘΕΜΑ 5Ο :  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

• Εκλογές  για  ∆.Σ. ∆.Ο.Ε. και Ε.Ε. ∆.Ο.Ε. 

• Εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων στην Α∆Ε∆Υ 

 

 


