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Δηζαγσγηθά  

Ενύκε κηα θξίζε ρωξίο πξνεγνύκελν κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε. Μηα θξίζε πνπ μεθίλεζε 

ην 2008 από ηηο ΖΠΑ κε ηελ αζπδνζία ηωλ ηξαπεδώλ, ηελ θεξδνζθνπία ηωλ 

ρξεκαηηζηεξίωλ ,απιώζεθε ζε όιν ηνλ πιαλήηε θαη ζήκεξα έρεη πεξάζεη ζηελ πεξηθέξεηα, 

απεηιώληαο κε ρξενθνπία ηηο ρώξεο ηνπ Δπξωπαϊθνύ λόηνπ θαη ηελ Διιάδα. Σα 

ζηαζεξνπνηεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Ε.Ε δε κπόξεζαλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ θξίζε  θαη 

λα αλαζεξκάλνπλ ηελ επξωπαϊθή νηθνλνκία γηαηί ζηεξίδνληαη ζηελ πεξηνξηζηηθή 

λενθηιειεύζεξε πνιηηηθή, πνπ δηεπξύλεη ηε ιηηόηεηα θαη ηελ ύθεζε.  

  Τελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα ειιείκκαηα θαη ην ρξένο ζηηο κεγαιύηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ 

θόζκνπ (ΖΠΑ, Βξεηαλία) είλαη κεγαιύηεξα από ηεο Διιάδαο , ζηε ρώξα καο ΜΜΔ θαη 

«αλαιπηέο» θάζε είδνπο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλαλ άλεπ πξνεγνπκέλνπ δεκνζηνλνκηθό 

παληθό θαη κηα θαηαζηξνθνινγηθή ηξνκνθξαηία κε θπξίαξρν ζηόρν πην απζηεξή ιηηόηεηα 

γηα ηνπο πην θηωρνύο. Γηα λα πιεξώζνπλ ηελ θξίζε νη αδύλακνη θξίθνη, εθείλνη πνπ δελ 

επζύλνληαη, νη εξγαδόκελνη, νη ζπληαμηνύρνη, ηα ρακειά θαη κεζαία ζηξώκαηα 

πξνηείλνληαο θαη επηβάιινληαο κάιηζηα ζηελ θπβέξλεζε ηε ζπλήζε ζπληαγή: κείωζε 

απνδνρώλ ηωλ δεκνζίωλ ππαιιήιωλ, κείωζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ εξγαδνκέλωλ ζην δεκόζην, 

αύμεζε νξίωλ ειηθίαο γηα ηε ζπληαμηνδόηεζε, ειαζηηθνπνίεζε ηωλ εξγαζηαθώλ ζρέζεωλ, 

αύμεζε ηωλ έκκεζωλ θόξωλ, πεξηθνπή θνηλωληθώλ δαπαλώλ ζε παηδεία ,πγεία, πξόλνηα. 

Αζθαιώο ε ειιεληθή θνηλωλία γλωξίδεη όηη γηα απηή ηελ θαηάιεμε ππάξρνπλ 

επζύλεο γηα ην πωο θπβεξλήζεθε ε ρώξα ηα ηειεπηαία ρξόληα , γηα ην πνηνη μεγεινύζαλ 

επί κηα 5εηία  ηνπο πνιίηεο κε  «κεηαξξπζκίζεηο», «επαληδξύζεηο ηνπ θξάηνπο» θαη 

«νηθνλνκηθή αζθάιεηα» ελ κέζω θξίζεο. Δπζηπρώο γηα ηε ρώξα ην κόλν πνπ 

θαηάθεξαλ ήηαλ λα ηελ νδεγήζνπλ  «αηρκάιωηε» ζηηο αγνξέο θαη ζηνπο δαλεηζηέο 

ηεο.  

  Σα παξαπάλω όκωο δε κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ωο άιινζη ζηε ζεκεξηλή 

θπβέξλεζε γηα ηελ επηβνιή ηωλ κέηξωλ πνπ εμήγγεηιε, κε ηελ απζηεξή επηηήξεζε ηεο Δ.Δ 

θαη ηεο «ηερλνγλωζίαο» ηνπ Γ.Ν.Τ, γηαηί ζα έρνπκε λέα ύθεζε, λέν βύζηζκα ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο.  

Ζ πεξηθνπή ηνπ 14νπ κηζζνύ, ηνπ επηδόκαηνο αδείαο θαη ηωλ δώξωλ, νη απμήζεηο ηωλ 

έκκεζωλ θόξωλ θαη νη απμήζεηο ζηα όξηα ειηθίαο ζα έρνπλ θαηαζηξνθηθή επίδξαζε θαη ζα 

νδεγήζνπλ ζε θνηλωληθέο εμεγέξζεηο. Θπκίδνπκε όηη γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά παγώλνπλ 

νη κηζζνί καο, ελώ θαλέλαο δε κπνξεί λα ηζρπξηζζεί όηη αλήθνπκε ζηα πξνλνκηνύρα 

θνηλωληθά ζηξώκαηα.  

Απέλαληη ζε όια απηά ηα πξνβιήκαηα , όινη καο  έρνπκε ρξένο λα κε 

κείλνπκε παζεηηθνί ζεαηέο . Έρνπκε ρξένο λα δώζνπκε ηε κάρε ζπιινγηθά , 

δεκνθξαηηθά , λα πεξηθξνπξήζνπκε ην ζπλδηθάην θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ εθπξνζσπνύκε .  

Κακηά ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε δε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ απιή 

δηαβνύιεπζε. Υξεηάδεηαη ινηπόλ, ε ζύκπηπμε ελόο θνηλσληθνύ κεηώπνπ κε 

πξννπηηθή πνπ ζα κπνξέζεη λα κπεη θξαγκόο ζηηο λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθέο 

ζηνρεύζεηο ηνπ Γηεπζπληεξίνπ ησλ Βξπμειιώλ , ηνπ Γ.Ν.Σ. , ησλ ηερλνθξαηώλ θαη 

ησλ θεξδνζθόπσλ.  

Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα πξνηείλνπκε ε 79
ε
 Γ.Σ. ηνπ θιάδνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα 

πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα: 
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Θέκα 1ν : ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ–ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ–ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΠΟ ΑΙΡΕΣΟΤ 

α) Έθζεζε  Πεπξαγκέλσλ Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.  

β) Πξνυπνινγηζκφο ρξήζεο 2010 – 2011 

γ) Ελεκέξσζε απφ αηξεηνχο ηνπ Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 

δ) Κξηηηθή πεπξαγκέλσλ – Δεπηεξνινγία Πξνέδξνπ Δ.Ο.Ε. 

 

Θέκα 2
ν
: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ 

 

α) Γαπάλεο γηα ηελ Παηδεία 

 

Τν αίηεκα γηα αύμεζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ Παηδεία ζην ύςνο ηνπ 5% επί ηνπ 

Α.Δ.Π., σο πξψην βήκα πξνζέγγηζεο ηνπ Επξσπατθνχ Μέζνπ Όξνπ, ηεξαξρείηαη σο 

πξώην ζηηο δηεθδηθήζεηο καο. Κη απηφ γηαηί πηζηεχνπκε φηη νη δαπάλεο πνπ δηαηίζεληαη 

απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ Παηδεία έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηά ηεο. 

Η αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ Παηδεία ζα δηαζθάιηδε ζχγρξνλεο ππνδνκέο, 

εθζπγρξνληζκφ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη βηβιίσλ, θαζψο θαη πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ, θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη ζηήξημε ηεο έξεπλαο, πςεινχ επηπέδνπ 

εθπαηδεπηηθνχο θαη πξνπάλησλ ζηήξημε ηεο Δεκφζηαο Δσξεάλ παξερφκελεο 

Εθπαίδεπζεο σο αληαπφδνζε ηεο θνξνιφγεζεο ηνπ Έιιελα πνιίηε, θαζηζηψληαο ηε 

ρψξα καο θέληξν εθπαίδεπζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  

Σήκεξα ε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ Παηδεία ζπλεπάγεηαη ηε ζπξξίθλσζε ησλ 

Πνιηηηθψλ Αληηζηαζκηζηηθήο Αγσγήο (Οινήκεξν Σρνιείν, Τάμεηο Υπνδνρήο, Τκήκαηα 

Έληαμεο, Εληζρπηηθή Δηδαζθαιία, απμεκέλε αλαινγία καζεηψλ αλά εθπαηδεπηηθφ θ.ι.π.) 

θαη γεληθφηεξα ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Με ηηο πξφζθαηεο εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο κεηψλεηαη θαηά 100.000.000€  ην 

Πξφγξακκα Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο.  

Μεηψλνληαη θαηά 100.000.000€ νη πηζηψζεηο γηα λέα πξνγξάκκαηα ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο. 

Φσξίο ηα απαξαίηεηα θνλδχιηα δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ κηα ζεηξά απφ 

αηηήκαηα πνπ ζπληεινχλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο 

Γηεθδηθνύκε: 

 Αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ Παηδεία ζην 5% ηνπ ΑΕΠ, 

 Οξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ ηδηαίηεξα γηα ζεζκνχο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ Π.Ε., ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ηεο νπνίαο φινη αλαγλσξίδνπλ θαη 

απνδέρνληαη. 

 

β) Οηθνλνκηθά Δθπαηδεπηηθώλ  

Τν αίηεκά καο γηα νηθνλνκηθή αλαβάζκηζε, έηζη ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα δεη κε 

αμηνπξέπεηα απφ ην κηζζφ ηνπ θαη κφλν, ήηαλ ην θπξίαξρν ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ 

2006 θαη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη αληθαλνπνίεην. 
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 Απνηειεί θνηλή πεπνίζεζε φηη νη απνδνρέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

αλαληίζηνηρεο κε ηελ πξνζθνξά θαη ην έξγν ηνπο. Η ηδηαηηεξφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη ν θξίζηκνο ραξαθηήξαο ηνπ ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία είλαη, ήδε, επξέσο 

απνδεθηά. Φπζηθφ είλαη, φηη ε ηδηαηηεξφηεηα απηή πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα 

απνηππψλεηαη ζηε κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Σπγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθόο ηεο Π.Δ. είλαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο 

κηζζνινγηθήο θιίκαθαο ησλ Γ.Τ. Κη απηφ γηαηί ζπλερίδεηαη ην απαξάδεθην θαη 

επαίζρπλην θαζεζηψο ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα νξηζκέλνη 

Κιάδνη Δ.Υ. λα εηζπξάηηνπλ κφλν σο επηδφκαηα, απφ ηνπο εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο, πνζά 

πνπ ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ην κηζζφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 Έρνπκε θηάζεη ζην απαξάδεθην θαζεζηψο, νη εθπαηδεπηηθνί – απφθνηηνη 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο – λα ακείβνληαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πνιχ ρακειφηεξα 

απφ ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Δεκνηηθνχ Σρνιείνπ. Φπζηθά θαη δελ έρνπκε ηίπνηε κε ηηο 

άιιεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ ζην Γεκόζην. Πηζηεύνπκε, όκσο, όηη απηή ε 

θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί άιιν. Δελ δεηνχκε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε. 

Εεηνύκε έκπξαθηε αλαγλώξηζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηνπ ξόινπ καο. 

 Ζ θπβέξλεζε κε ηα κέηξα πνπ εμήγγεηιε  

  «Αλαζηέιιεη ηε ρνξήγεζε αύμεζεο ζε όια ηα κηζζνιόγηα ηνπ δεκνζίνπ, 

ρνξεγείηαη κφλν, ε κηζζνινγηθή σξίκαλζε ζε φζνπο ηε δηθαηνχληαη.  

 Αλαζηέιιεη  ηελ (ηηκαξηζκηθή) αλαπξνζαξκνγή ζε όζα επηδόκαηα πξνβιέπεηαη.  

 Σα επηδόκαηα πνπ ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηώλνληαη θαηά 12%.  

 Πεξηθόπηεη ζε πνζνζηό 30% ηα επηδόκαηα Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη άδεηαο, 

θαηαξγώληαο νπζηαζηηθά έλαλ επηπιένλ κηζζό από ηνπο εξγαδόκελνπο. 

 Δπηβάιεη αύμεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαηά 2 κνλάδεο  θαη απμήζεηο ζηα θαύζηκα, 

γεγνλόο πνπ ςαιηδίδεη αθόκε πεξηζζόηεξν ηηο απνδνρέο καο. 

 

Έηζη κε βάζε ηα παξαπάλσ νη εθπαηδεπηηθνί: 

α) ζα έρνπλ νλνκαζηηθή κείσζε ηνπ κηζζνχ ηνπο από 1300 έσο 1714€, ρσξίο λα 

ζπλππνινγίδνληαη νη απψιεηεο απφ ηηο πεξηθνπέο, θαηά 12%, ζηα επηδφκαηα ζέζεο ησλ 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. 

β) ζα ζηεξεζνχλ ηεο απηφκαηεο ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ επηδφκαηνο 

εμσδηδαθηηθήο απαζρφιεζεο (πνπ θαη θέηνο ζα απμαλφηαλ ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν 

εηήζην ηηκάξηζκν-1,2%, πεξίπνπ θαηά 4,27 €), ζπλνιηθή εηήζηα κείσζε 51€.  

γ) ζα ππνζηνχλ φπσο θαη φινη νη εξγαδφκελνη κηα παξαπέξα κείσζε ηεο 

αγνξαζηηθήο αμίαο ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπο, θαη κάιηζηα θέηνο ζηελ πην αθξαία ηεο 

κνξθή, κεηά ην πάγσκα κηζζώλ πνπ έγηλε ηελ πεξζηλή ρξνληά.  

 

 Κπξίαξρνο ζηφρνο ηεο Οκνζπνλδίαο καο είλαη ε νηθνλνκηθή ζχγθιηζε ησλ 

κηζζψλ καο κε απηνχο ησλ Επξσπαίσλ ζπλαδέιθσλ καο, κέζα απφ έλα πξαγκαηηθά 

Δληαίν κηζζνιόγην πνπ ζα αίξεη ηηο αδηθίεο θαη ζα ζηεξίδεηαη ζε εληαίεο αξρέο. 

Απνθαιππηηθή είλαη θαη ε ζύγθξηζε κε ηνπο κηζζνύο ησλ Δπξσπαίσλ 

ζπλαδέιθσλ καο. Σχκθσλα κε δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΣΑ, ν Έιιελαο 

εθπαηδεπηηθόο ιακβάλεη ζηα 35 ρξόληα ππεξεζίαο, κόιηο ην 51% ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ 

κηζζνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ησλ 12 πξώησλ ρσξώλ ηεο επξσδώλεο!! 
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ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία, άκεζα,  δηεθδηθνύκε : 

 1400 € θαζαξά ζην λενδηφξηζην 

 Κακία ζχλδεζε κηζζνχ - απφδνζεο 

 Άκεζε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο ησλ 176 €, αλαδξνκηθά απφ ην 2002 

 Ελζσκάησζε φισλ ησλ επηδνκάησλ ζην βαζηθφ κηζζφ 

 Δηπιαζηαζκφ ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ  

 Οπζηαζηηθή αχμεζε ηεο ππεξσξηαθήο απνδεκίσζεο 

 Υπεξσξηαθή απνδεκίσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Κ.Π.Ε., πεξηβαιινληηθήο 

θ.ι.π.), πνπ πξνζθέξνπλ δηδαθηηθφ έξγν, πέξα απφ ην πξνβιεπφκελν 

ππνρξεσηηθφ σξάξηφ ηνπο 

 Αθνξνιφγεην ίζν κε ην κηζζφ ηνπ πξσηνδηφξηζηνπ. 

 

 

γ) Αζθαιηζηηθά – πληαμηνδνηηθά 

Με ηελ αλαηξνπή όισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ κέρξη ζήκεξα γλσξίδακε σο 

θνηλσληθό αζθαιηζηηθό ζύζηεκα θαη κε δεδνκέλε θαη ηελ απφιπηε άξλεζε ηεο 

θπβέξλεζεο (νύηε 1 € ΓΔΝ ζα δώζνπκε, είπε ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ζηελ πξφζθαηε 

ζπλάληεζή ηνπ κε ηελ ΑΔΕΔΥ) λα δνζεί νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηα ηακεία καο, πνπ 

βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο θαηάξξεπζεο (ΟΠΑΔ-πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ΤΠΔΥ-

εθάπαμ), δηακνξθώλεηαη έλα δνθεξό ηνπίν γηα ηα εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα θαη ηηο 

θαηαθηήζεηο καο, κε απνηέιεζκα λα αλνίμεη ν δξφκνο γηα ηε δεκηνπξγία 

επαγγεικαηηθώλ ηακείσλ  θαη  ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε. 

  Οη ξπζκίζεηο ηεο ηειεπηαίαο 15εηίαο ήηαλ απνζπαζκαηηθέο, δελ έδσζαλ ιχζε ζην 

πξφβιεκα θαη είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο, ηε κείσζε ησλ 

ζπληάμηκσλ απνδνρψλ, ηελ αχμεζε ησλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Όζν ην θξάηνο δελ αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη δελ αληηκεησπίδεη 

ελδειερψο ηα βαζχηεξα  αίηηα ηεο πθέξπνπζαο θαηάζηαζεο, ηα πξνβιήκαηα ζα 

νμχλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν. Είλαη ζίγνπξν φηη νη εξγαδφκελνη δε θέξνπλ θακία 

επζχλε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ, αθνχ επί ρξφληα πιήξσλαλ θαη πιεξψλνπλ ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ νξίδνπλ νη Νφκνη. 

Θεσξνχκε φηη είλαη κνλφδξνκνο ε θπβεξλεηηθή ζηξνθή θαη ζπκθσλία κε ηνπο 

θνηλσληθνχο θνξείο γηα ην μεπέξαζκα ηε θξίζεο, γηα κηα βηψζηκε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή 

πνπ ζα δίλεη δπλαηφηεηεο γηα δίθαηε αλαθαηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ . 

  Είλαη ψξα γηα κέηξα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή , 

θνξνδνηηθή , αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ θαζελφο. Η απφθαζε ηνπ Επξσπατθνχ 

Δηθαζηεξίνπ γηα ηελ εμίζσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ ζέηεη ζέκα δνκήο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ακθηζβήηεζεο ηνπ ραξαθηήξα ηεο δεκφζηαο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο . Τελ ίδηα ζηηγκή ηα ηακεία καο θαη εηδηθφηεξα ην Σακείν Πξόλνηαο είλαη 

ζηα όξηα ηεο θαηάξξεπζεο κεηά ηε ιεειαζία ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο. Δε κπνξεί 

επίζεο λα ζπλερηζζεί άιιν ην ξνπζθέηη , ε αλαμηνθξαηία θαη ε γξαθεηνθξαηία γηαηί 

νδεγεί ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ζε νκεξεία. 
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Γηεθδηθνύκε: 

 Δεκφζηα θαζνιηθή θνηλσληθή αζθάιηζε,  

 Εληαία αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα γηα παιηνχο θαη λένπο αζθαιηζκέλνπο,  

 Πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ αλαπιεξσηψλ γηα φινπο ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο,  

 Κξαηηθή εγγχεζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ ηακείσλ.  

 Τελ θαηάξγεζε φισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ Νφκσλ 

 Τελ επηζηξνθή ησλ θιεκκέλσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηελ έληνθε απφδνζε 

ζπληάμεσλ, κεξηζκάησλ θαη εθάπαμ. Όρη ζηε δηάζεζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζην ρξεκαηηζηήξην  

 Κακηά αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζηηο γπλαίθεο 

 Καλέλα «ραξάηζη» ζηνπο Δεκνζίνπο Υπαιιήινπο γηα ην Τακείν Πξφλνηαο 

 Να θαηαξγεζεί ε εμαγνξά ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο . 

 Τν Κξάηνο λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ θαηαβάιινληαο ζηα Αζθαιηζηηθά Τακεία 

ηα ρξήκαηα πνπ ηνπο νθείιεη θαη λα παηάμεη ηελ εηζθνξνδηαθπγή. Άκεζε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Τακείνπ Πξφλνηαο θαη ηνπ Ο.Π.Α.Δ. 

 Να θαηαξγεζεί ε εηζθνξά γηα θχξηα ζχληαμε. 

 Η ζχληαμε λα απνηειεί ην 80% ησλ ελ εξγαζία απνδνρψλ θαη λα ππνινγίδεηαη 

ζηνλ ηειεπηαίν κηζζφ. 

 Να δνζεί πιήξεο ζχληαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα 30 έηε, κε 30/30. 

 Να ζεκειηψλεηαη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή νιηθήο 

αλαπεξίαο, αλεμάξηεηα απφ ηα ρξφληα ππεξεζίαο, κε θαηψηεξν φξην ζχληαμεο 

ζην χςνο ηνπ 80% ησλ απνδνρψλ ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 Να ζεκειηψλεη δηθαίσκα ζχληαμεο ν έλαο εθ ησλ δχν ζπδχγσλ, φηαλ ζηελ 

νηθνγέλεηα ππάξρεη αλάπεξν παηδί (φρη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε κεηέξα). 

 Να θαηαξγεζεί ε εηζθνξά ηνπ 7% γηα ηε δηαδνρηθή αζθάιηζε. 

 Να θαηαξγεζεί ην πιαθφλ ηνπ 20%, πνπ ζεζκνζεηήζεθε γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο. 

 Οη αλαπιεξσηέο λα πιεξψλνπλ θαη' επζείαλ ζηα αζθαιηζηηθά καο ηακεία θαη φρη 

ζην ΙΚΑ. Να δηαζθαιηζηνχλ πιήξσο ηα ζπληαμηνδνηηθά θαη αζθαιηζηηθά 

δηθαηψκαηα ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην επηθνπξηθφ ηνπο λα 

κεηαθέξεηαη ζην Τακείν Αξσγήο. 

 Να είλαη ππνρξεσηηθή ε εηζθνξά θαη γηα ην Μ.Τ.Π.Υ. θαη γηα ην Τακείν Αξσγήο. 

 Να απνδεζκεπηεί ε 35εηία απφ φξηα ειηθίαο. 

 Η πιεηνςεθία ησλ Δηνηθήζεσλ ησλ Αζθαιηζηηθψλ Τακείσλ, λα απνηειείηαη απφ 

εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ. 

 Αλαβάζκηζε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, λα θαιχπηνληαη νη γηαηξνί θαη 

φιεο νη εμεηάζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ. Να θαηαξγεζεί ε ζπκκεηνρή γηα ηε 

Φαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε. 

 Να θαηνρπξσζεί ε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ησλ Αζθαιηζηηθψλ Τακείσλ, κε 

αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, πνπ δηέπεη ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο κε ζηφρν 

ηελ απηνδηαρείξηζε. Ο ζπληαμηνδνηνχκελνο εθπαηδεπηηθφο λα κπνξεί λα επηιέγεη 

ηνλ ηξφπν είζπξαμεο ησλ κεξηζκάησλ. 
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 Να απμεζεί ην πνζφ ησλ δαλείσλ, λα κεησζνχλ ηα επηηφθηα θαη λα 

απινπζηεπζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηνπο απφ ηα 

Αζθαιηζηηθά Τακεία. 

 Εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ 

 Φνξήγεζε πιαζκαηηθήο ηξηεηίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ παξακεζφξην. 

 Δεκνζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Τακείσλ.  

 

δ) Δξγαζηαθέο ρέζεηο   

Σην πξφγξακκα ζηαζεξφηεηαο πνπ θαηέζεζε ε θπβέξλεζε ζηελ Ε.Ε. πξνβιέπεηαη 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ πξνζιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (κνλίκσλ θαηά 50%, απφ 6.000 ζε 3.000 θαη 

αλαπιεξσηψλ θαηά 70-80% απφ 11.000 ζε 3 - 4.000). Απνδεηθλχεηαη θαη απφ απηφ, πσο 

ν πξαγκαηηθόο ιόγνο πνπ ην Τπ. Παηδείαο πξνσζεί ηελ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνζιήςεσλ είλαη  ε δξακαηηθή κείσζε ησλ δηνξηζκώλ κνλίκσλ εθπαηδεπηηθώλ ηα 

ακέζσο επόκελα ρξόληα.  

Οη επηπηώζεηο ησλ πεξηθνπώλ απηώλ ζα είλαη: πεξηζζόηεξα θελά ζηα 

ζρνιεία, κεγάιε αύμεζε ησλ πξνζιήςεσλ σξνκηζζίσλ, πίεζε ζηα ζρνιεία γηα 

δεκηνπξγία ηκεκάησλ κε ππεξάξηζκνπο καζεηέο θαη πηέζεηο ζην σξάξην ησλ 

κνλίκσλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 

Γηεθδηθνύκε: 

 Κακηά αιιαγή ζηνλ ηξόπν πξόζιεςεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (60% ΑΔΠ – 

40% εληαίνο πίλαθαο) 

 Κακηά κείσζε ζηνπο δηνξηζκνύο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 Πξόβιεςε γηα κόληκν δηνξηζκό ησλ απνθνίησλ ησλ ηκεκάησλ Δηδηθήο 

Αγσγήο κε βάζε ην ηζρύνλ ζύζηεκα. 

 Καηάξγεζε ηεο σξνκηζζίαο. Να ζπζηαζνχλ λέεο νξγαληθέο ζέζεηο γηα θάζε 

αλαγθαίν εθπαηδεπηηθφ έξγν ζηα ζρνιεία θαη λα θαιπθζνχλ κε καδηθνχο 

κφληκνπο δηνξηζκνχο. 

 Να κεησζεί ην δηδαθηηθό σξάξην όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, από ην 

Νεπηαγσγείν έσο θαη ην Λύθεην, ζηα επίπεδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο. Ο θιάδνο 

δηεθδηθεί, ην σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα θαζνξίδεηαη εληαία γηα φινπο, κε 

βάζε ηα ρξφληα ππεξεζίαο θαη φρη απφ ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηεί 

ν εθπαηδεπηηθφο.  

 Σπλερέο θαη κε ειαζηηθφ σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 Εθπαηδεπηηθφο πνπ ζπκπιεξψλεη ηνπιάρηζηνλ 18 ψξεο εβδνκαδηαίσο ζην ίδην 

ζρνιείν λα κε κεηαθηλείηαη γηα ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ ζε άιιν ζρνιείν. Τηο 

ππφινηπεο ψξεο κέρξη ηελ πιήξε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηνπ σξαξίνπ λα 

ηηο δηαζέηεη γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ίδην ζρνιείν. 

 Ο ρξφλνο επίβιεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαγεηνχ ησλ καζεηψλ ζηα πηινηηθά 

νινήκεξα ζρνιεία ζεσξείηαη σο ρξφλνο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ. Απηνλφεην είλαη φηη 

ην κέηξν απηφ πξέπεη λα επεθηαζεί θαη ζηα ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ κε 

νινήκεξα ηκήκαηα.  
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 Μείσζε ζην κηζφ ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

πνπ είλαη νινήκεξα. Ο δηεπζπληήο λα δηδάζθεη απφ 3 κέρξη 6 ψξεο, αλάινγα κε 

ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ. Παξάιιεια λα κεησζεί ην σξάξην θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ 

θαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ λα γίλεη απφ 12 κέρξη 15 ψξεο. 

 Απνδεκίσζε ησλ νιηγνζεζηηψλ ζπλαδέιθσλ καο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο πνπ 

εξγάδνληαη θαη θάιπςε ησλ θελψλ κε ππεξσξηαθή απνδεκίσζε φπνπ δελ ππάξρεη 

ν πξφζζεηνο δάζθαινο.  

 Υπάξρεη ζαθήο δηάθξηζε ηνπ εξγαζηαθνχ απφ ην δηδαθηηθφ σξάξην. Η αλάζεζε 

δηδαζθαιίαο πέξαλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ εβδνκαδηαίνπ σξαξίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εληάζζεηαη κέζα ζηελ 

ππνρξέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα παξακνλή ζην ζρνιείν, πξνο παξνρή άιισλ 

ππεξεζηψλ. Η νπνηαδήπνηε δε απαζρφιεζε ησλ καζεηψλ αλάγεηαη ζην δηδαθηηθφ 

σξάξην. 

 Η αλαπιήξσζε εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνπζηάδνπλ, αληηκεησπίδεηαη κε ηξεηο 

ηξφπνπο:  

- Με ην δηνξηζκφ ζε θάζε πνιπζέζην ζρνιείν ελφο επηπιένλ εθπαηδεπηηθνχ ν 

νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζε ζπζηεκαηηθή βάζε θαη 

θαιχπηεη ηηο νιηγνήκεξεο, νιηγφσξεο άδεηεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

- Με ηε δεκηνπξγία ιίζηαο αδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ επηζπκνχλ λα 

εξγαζηνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη θαινχληαη λα αλαπιεξψλνπλ θελά 

φπνπ παξνπζηάδνληαη. Γη’ απηνχο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζα εμαζθαιηζηνχλ φια ηα 

εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά ηνπο δηθαηψκαηα. 

- Σηελ πεξίπησζε πνπ θακηά απφ ηηο παξαπάλσ ιχζεηο δελ είλαη εθηθηή, κπνξεί ν 

Σχιινγνο Δηδαζθφλησλ λα αλαζέζεη ην έξγν ηεο αλαπιήξσζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ ιείπεη ζε άιιν εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο βεβαίσο 

ζα ακείβεηαη ππεξσξηαθά.  

 Θέζπηζε θαη ζηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο.  

 

Θέκα 3
ν
: ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΑ 

 

α. Απεξγηαθό Σακείν 

 Η ίδξπζε απεξγηαθνχ Τακείνπ ζηε Δ.Ο.Ε. θαη ζηνπο Σπιιφγνπο παξά ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ ηελ πεξζηλή ρξνληά, δελ θαηέζηε δπλαηή. Τν Δ.Σ. ηεο Δ.Ο.Ε., 

νκόθσλα, απνθάζηζε λα εηζεγεζεί ζεηηθά πξνο ηνπο Σπιιφγνπο γηα ηελ ίδξπζε δηθνχ 

ηνπο απεξγηαθνχ Τακείνπ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ. Τν Δ.Σ. ηεο Δ.Ο.Ε. ζα θαηαβάιιεη θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα λα θαηαιήμεη ζε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε γηα ην ζέκα πξηλ ηελ 

απνζηνιή ηεο Οξηζηηθήο Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο ηεο 79
εο

 Γ.Σ. ηνπ θιάδνπ. 

 

β. Δληαίν πλδηθάην Δθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. θαη Γ.Δ.  

 

Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο Παηδείαο, ηα ρξφληα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη Εθπαηδεπηηθνί ησλ δχν Κιάδσλ, πνπ είλαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 
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πιεηνςεθία θνηλά, επηβάιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο ηεο Δ.Ο.Ε. γηα ίδξπζε 

πλνκνζπνλδίαο θαη’ αξρήλ θαη θνηλήο Οκνζπνλδίαο ζηε ζπλέρεηα, ησλ δύν 

Οκνζπνλδηώλ. Δθηηκνύκε όηη ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία έλα εληαίν ζπλδηθάην 180.000 

εθ/θώλ ζα έρεη κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα παξέκβαζεο θαη δηακόξθσζεο ησλ 

εμειίμεσλ.  

Καινχκε ηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο ησλ Σπιιφγσλ, λα πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ 

ζηελ πξφηαζε θαη λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά, έηζη ώζηε ε 79
ε
 Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

θιάδνπ, λα ιάβεη ηελ πνιηηηθή – ζπλδηθαιηζηηθή απόθαζε γηα λα πξνρσξήζνπλ νη 

ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο.  

Υπελζπκίδνπκε φηη αληίζηνηρε πξνζπάζεηα είρε γίλεη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1960. Τφηε νη δχν Οκνζπνλδίεο είραλ θαηαιήμεη θαη ζε θνηλφ θαηαζηαηηθφ, αιιά ην 

ζέκα δελ πξνρψξεζε. Τν ζρέδην θνηλνχ θαηαζηαηηθνχ ηνπ 1960 ζαο ην απνζηέιινπκε 

γηα ελεκέξσζή ζαο. 

 

Θέκα 4
Ο
 :  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2009 - 2010 

Η Εηζήγεζε ζα ζηαιεί καδί κε ηελ νξηζηηθή Ηκεξήζηα Δηάηαμε. 

 

 

Σα 5 κέιε ηεο Π.Α..Κ. 

ζην Γ.. ηεο Γ.Ο.Δ. 

 

 


