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Αρ. Πρωτ:461 

 

Αθήνα  17/12/2009 

Προς 

Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. 

 

Απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΟΕ (17/12/2009) για την 

παραπέρα αγωνιστική πορεία του κλάδου 

  

Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. στη σηµερινή του συνεδρίαση  και αφού έλαβε υπόψη του τα 
αποτελέσµατα της χθεσινής συνάντησης (16/12/2009) µε την Υφυπουργό Παιδείας κ. 
Εύη Χριστοφιλοπούλου, κατά την οποία δεν δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις 
στα κυρίαρχα αιτήµατα του κλάδου 

Αποφάσισε: 

Α΄  ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Υπεράσπιση της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης 

∆ιεκδικούµε: 

• Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ  
• Άµεση κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών  
• Ενιαίο 14χρονο σχεδιασµό για όλες τις βαθµίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(Νηπιαγωγείο - ∆ηµοτικό - Γυµνάσιο - Λύκειο)  
• Αύξηση της οργανικότητας των σχολείων µε βάση τους 20 µαθητές ανά τµήµα 

για τα ∆ηµοτικά και τους 15 για τα Νηπιαγωγεία.  
• Σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή σε όλα τα σχολεία  
• Αύξηση των κονδυλίων για τη σχολική στέγη µε στόχο την κατάργηση της 

διπλοβάρδιας σε όλα τα σχολεία  
• Αναλυτικά προγράµµατα και βιβλία που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

µαθητών 
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Οικονοµική Αναβάθµιση - αυξήσεις στους µισθούς 

∆ιεκδικούµε: 

• 1400€ καθαρά στον νεοδιόριστο, µε ενσωµάτωση όλων των επιδοµάτων στο 
βασικό µισθό  

• Άµεση χορήγηση του επιδόµατος των 176€, αναδροµικά από το 2002  
• ∆ιπλασιασµό των οικογενειακών επιδοµάτων  
• Ουσιαστική αύξηση της υπερωριακής αποζηµίωσης  
• Υπερωριακή αποζηµίωση στους εκπαιδευτικούς που προσφέρουν διδακτικό έργο, 

πέρα από το προβλεπόµενο υποχρεωτικό ωράριό τους  
• Καµιά σύνδεση µισθού - απόδοσης  
• Αφορολόγητο ίσο µε το µισθό του πρωτοδιόριστου 

 

Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών 

∆ιεκδικούµε: 

• Εισαγωγική επιµόρφωση ετήσιας διάρκειας για όλους τους εκπαιδευτικούς που για 
πρώτη φορά αναλαµβάνουν διδακτικό έργο  

• Περιοδική επιµόρφωση ετήσιας διάρκειας µε απαλλαγή από τα διδακτικά 
καθήκοντα  

• Ενδοσχολική Επιµόρφωση 

 

Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά 

∆ιεκδικούµε: 

• ∆ηµόσια καθολική κοινωνική ασφάλιση  
• Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόµων  
• Ενιαία ασφαλιστικά δικαιώµατα για παλιούς και νέους ασφαλισµένους  
• Κρατική εγγύηση των αποθεµατικών των ταµείων  
• Καµιά αύξηση των ορίων ηλικίας στις γυναίκες  
• Να καταργηθεί η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας.  
• Κανένα «χαράτσι» στους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους για το Ταµείο Πρόνοιας  
• Την επιστροφή των κλεµµένων ασφαλιστικών εισφορών και την έντοκη απόδοση 

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

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

• Να καταργηθεί η εισφορά για κύρια σύνταξη  
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• 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 

 

Προσχολική Αγωγή 

∆ιεκδικούµε: 

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

• Ανέγερση νέων κτιριακών υποδοµών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 
ανάγκες της προσχολικής αγωγής και όπου υπάρχει η 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 και η αναχώρηση των νηπίων να γίνεται µε ευθύνη των γονέων, 
της πολιτείας ή της τοπικής Αυτοδιοίκησης και πάντως όχι µε ευθύνη των 
νηπιαγωγών.  
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• 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.  
• Κατοχύρωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών, σύµφωνα µε τις θέσεις 

του κλάδου.  
• Να καταργηθούν όλες οι υπουργικές αποφάσεις, που πριµοδοτούν τα ιδιωτικά και 

δηµοτικά Νηπιαγωγεία. Όλα τα νήπια στο ∆ηµόσιο Νηπιαγωγείο, κανένα σε 
ιδιωτικό.  

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

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

 

Ολοήµερο Σχολείο 

∆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.  

• 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.  
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• 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. 

 

Εργασιακές σχέσεις  

∆ιεκδικούµε: 

• Την κατάργηση της ωροµισθίας και τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων ανά 
σχολείο ή ανά οµάδα σχολείων για να καλυφθούν τα ολοήµερα σχολεία  

• Την κατάργηση της εγκυκλίου της 20ης Ιουλίου 2007 που αυξάνει το ωράριο των 
Νηπιαγωγών και καταστρατηγεί τα εργασιακά τους δικαιώµατα  

• Τη θεσµοθέτηση ενιαίου διδακτικού ωραρίου για όλους τους εκπαιδευτικούς µε 
βάση τα χρόνια υπηρεσίας από το Νηπιαγωγείο ως το Λύκειο, στα επίπεδα της 
Β/θµιας 

 

Παιδαγωγική Ελευθερία και ∆ηµοκρατία στο σχολείο 

∆ιεκδικούµε: 

• Την ενίσχυση του αποφασιστικού ρόλου του Συλλόγου ∆ιδασκόντων  
• Λέµε όχι στην αξιολόγηση - χειραγώγηση και στην αξιολόγηση - 

κατηγοριοποίηση των σχολικών µονάδων. 
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Μεταθέσεις-Αποσπάσεις  

 

∆ιεκδικούµε: 

Μεταθέσεις: Να τεθεί σε ισχύ νέο Προεδρικό ∆ιάταγµα για τις µεταθέσεις και να γίνει 
αναµοριοδότηση των σχολικών µονάδων. 

Αποσπάσεις: Να αντικειµενικοποιηθεί και να µοριοδοτηθεί το σύστηµα αποσπάσεων µε 
έµφαση στους κοινωνικούς λόγους και στους λόγους υγείας. Οι αποσπάσεις των 
εκπαιδευτικών σε οποιαδήποτε υπηρεσία να γίνονται από τα Υπηρεσιακά Συµβούλια των 
Εκπαιδευτικών.  

Να προσληφθεί το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό έτσι ώστε να µην αποσπάται κανείς 
εκπαιδευτικός για προσφορά διοικητικού έργου στο ΥΠΕΠΘ, στα Γραφεία, στις ∆/νσεις 
Εκπαίδευσης, κλπ. 

Στα πενταµελή Υπηρεσιακά Συµβούλια ο κλάδος ( ΚΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ- ΠΥΣΠΕ) των 
εκπαιδευτικών να εκπροσωπείται από τρία αιρετά µέλη. 

  

Ειδική Αγωγή 

∆ιεκδικούµε: 

• Κατάργηση των σεµιναρίων των 400 ωρών . Να µην υπολογίζονται ως προσόν 
διορισµού.  

• Το µόνιµο διορισµό των αναπληρωτών συναδέλφων Ειδικής Αγωγής (ΠΕ61, 
ΠΕ71), όπως ισχύει και για τους άλλους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης 

 

Εξαγγελίες Υπουργού Παιδείας 

 

Απορρίπτουµε τις εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας. Ζητούµε διάλογο από µηδενική 
βάση. 

• Καµιά αλλαγή του ισχύοντος συστήµατος προσλήψεων στην Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση. Το 60% από ΑΣΕΠ και 40% από τον ενιαίο πίνακα είναι 
αδιαπραγµάτευτο.  
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Β΄ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Με βάση το παραπάνω διεκδικητικό πλαίσιο: 

• Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. καλεί (έχει ήδη αποστείλει σχετική πρόσκληση) το ∆.Σ. της 
ΟΛΜΕ σε κοινή σύσκεψη, στις 12 Γενάρη 2010, προκειµένου να αποφασίσουν οι 
δυο κλάδοι κοινό πρόγραµµα δράσης το επόµενο διάστηµα. 

 

• Καλεί τους Συλλόγους να πραγµατοποιήσουν έκτακτες ή τακτικές Γενικές 
Συνελεύσεις στο διάστηµα από 11 µέχρι τέλος Γενάρη, προκειµένου να πάρουν 
αποφάσεις στο αγωνιστικό πλαίσιο του κλάδου. Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. 
προτείνει την πραγµατοποίηση νέας απεργιακής κινητοποίησης στο 
πρώτο 15νθήµερο του Φλεβάρη. 

 

• Συγκαλεί ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ το α' 15νθήµερο του Φλεβάρη 
προκειµένου να λάβει τις οριστικές αποφάσεις για την παραπέρα αγωνιστική 
πορεία του κλάδου. 

 

Εξυπακούεται πως αν υπάρξουν έκτακτες εξελίξεις (ασφαλιστικό, κλπ.) το 
πρόγραµµα δράσης θα αναπροσαρµοστεί µε βάση τα νέα δεδοµένα. 

 

 
 


