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Απόθαζη ηος Γ.. ηηρ ΓΟΔ (17/12/2009) για ηην 

παπαπέπα αγωνιζηική ποπεία ηος κλάδος 

 

Τν Γ.Σ. ηεο Γ.Ο.Δ. ζηε ζεκεξηλή ηνπ ζπλεδξίαζε  θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ρζεζηλήο ζπλάληεζεο (16/12/2009) κε ηελ Υθππνπξγό Παηδείαο 

θ. Δύε Φξηζηνθηινπνύινπ, καηά ηην οποία δεν δόθηκαν οςζιαζηικέρ απανηήζειρ 

ζηα κςπίαπσα αιηήμαηα ηος κλάδος 

Α π ο θ ά ζ ι ζ ε :  

Α΄  ΓΙΔΚΓΙΚΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Τπεπάζπιζη ηηρ Γημόζιαρ Δκπαίδεςζηρ 

Γιεκδικούμε: 

 Αύμεζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ Παηδεία ζην 5% ηνπ ΑΔΠ 

 Άκεζε θάιπςε όισλ ησλ  ιεηηνπξγηθώλ θελώλ  

 Δληαίν 14ρξνλν ζρεδηαζκό γηα όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

(Νεπηαγσγείν – Γεκνηηθό – Γπκλάζην – Λύθεην) 

 Αύμεζε ηεο νξγαληθόηεηαο ησλ ζρνιείσλ κε βάζε ηνπο 20 καζεηέο αλά ηκήκα  

γηα ηα Γεκνηηθά θαη ηνπο 15 γηα ηα Νεπηαγσγεία. 

 Σύγρξνλε πιηθνηερληθή ππνδνκή ζε όια ηα ζρνιεία 

 Αύμεζε ησλ θνλδπιίσλ γηα ηε ζρνιηθή ζηέγε κε ζηόρν ηελ θαηάξγεζε ηεο 

δηπινβάξδηαο ζε όια ηα ζρνιεία 

 Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη βηβιία πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηώλ 

Οικονομική Αναβάθμιζη – αςξήζειρ ζηοςρ μιζθούρ 

Γιεκδικούμε: 

 1400€ θαζαξά ζηνλ λενδηόξηζην, κε ελζσκάησζε όισλ ησλ επηδνκάησλ ζην 

βαζηθό κηζζό 

Αξ. Πξση:461 Αζήλα  17/12/2009 

Πξνο 

Τνπο Σπιιόγνπο Δθπ/θώλ Π.Δ. 
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 Άκεζε ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο ησλ 176€, αλαδξνκηθά από ην 2002  

 Γηπιαζηαζκό ησλ νηθνγελεηαθώλ επηδνκάησλ 

 Οπζηαζηηθή αύμεζε ηεο ππεξσξηαθήο απνδεκίσζεο 

 Υπεξσξηαθή απνδεκίσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ πξνζθέξνπλ δηδαθηηθό 

έξγν, πέξα από ην πξνβιεπόκελν ππνρξεσηηθό σξάξηό ηνπο 

 Κακηά ζύλδεζε κηζζνύ – απόδνζεο 

 Αθνξνιόγεην ίζν κε ην κηζζό ηνπ πξσηνδηόξηζηνπ 

Δπιμόπθωζη Δκπαιδεςηικών 

Γιεκδικούμε: 

 Δηζαγσγηθή επηκόξθσζε εηήζηαο δηάξθεηαο γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ 

γηα πξώηε θνξά αλαιακβάλνπλ δηδαθηηθό έξγν 

 Πεξηνδηθή επηκόξθσζε εηήζηαο δηάξθεηαο κε απαιιαγή από ηα δηδαθηηθά 

θαζήθνληα 

 Δλδνζρνιηθή Δπηκόξθσζε 

Αζθαλιζηικά – ςνηαξιοδοηικά 

Γιεκδικούμε: 

 Γεκόζηα θαζνιηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 

 Τελ θαηάξγεζε όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ Νόκσλ 

 Δληαία αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα γηα παιηνύο θαη λένπο αζθαιηζκέλνπο 

 Κξαηηθή εγγύεζε ησλ απνζεκαηηθώλ ησλ ηακείσλ 

 Κακηά αύμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζηηο γπλαίθεο 

 Να θαηαξγεζεί ε εμαγνξά ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. 

 Καλέλα «ραξάηζη» ζηνπο Γεκνζίνπο Υπαιιήινπο γηα ην Τακείν Πξόλνηαο 

 Τελ επηζηξνθή ησλ θιεκκέλσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ηελ έληνθε 

απόδνζε ζπληάμεσλ, κεξηζκάησλ θαη εθάπαμ. Όρη ζηε δηάζεζε ησλ 

απνζεκαηηθώλ ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ζην ρξεκαηηζηήξην 

 Πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ αλαπιεξσηώλ γηα όινπο ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο 

 Τν Κξάηνο λα αλαιάβεη ηηο επζύλεο ηνπ θαηαβάιινληαο ζηα Αζθαιηζηηθά 

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

Άκεζε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Τακείνπ Πξόλνηαο θαη ηνπ Ο.Π.Α.Γ. 

 Να θαηαξγεζεί ε εηζθνξά γηα θύξηα ζύληαμε 

 Ζ ζύληαμε λα απνηειεί ην 80% ησλ ελ εξγαζία απνδνρώλ θαη λα ππνινγίδεηαη 

ζηνλ ηειεπηαίν κηζζό 

 Να δνζεί πιήξεο ζύληαμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα 30 έηε, κε 30/30 
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 Να ζεκειηώλεηαη δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή νιηθήο 

αλαπεξίαο, αλεμάξηεηα από ηα ρξόληα ππεξεζίαο, κε θαηώηεξν όξην ζύληαμεο 

ζην ύςνο ηνπ 80% ησλ απνδνρώλ ηνπ λενδηόξηζηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

 Να ζεκειηώλεη δηθαίσκα ζύληαμεο ν έλαο εθ ησλ δύν ζπδύγσλ, όηαλ ζηελ 

νηθνγέλεηα ππάξρεη αλάπεξν παηδί (όρη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ε κεηέξα) 

 Να θαηαξγεζεί ε εηζθνξά ηνπ 7% γηα ηε δηαδνρηθή αζθάιηζε 

 Να θαηαξγεζεί ην πιαθόλ ηνπ 20%, πνπ ζεζκνζεηήζεθε γηα ηνπο λενδηόξηζηνπο 

 Οη αλαπιεξσηέο λα πιεξώλνπλ θαη' επζείαλ ζηα αζθαιηζηηθά καο ηακεία θαη 

όρη ζην ΗΚΑ. Να δηαζθαιηζηνύλ πιήξσο ηα ζπληαμηνδνηηθά θαη αζθαιηζηηθά 

δηθαηώκαηα ησλ αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ην επηθνπξηθό 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 από όξηα ειηθίαο 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ Αζθαιηζηηθώλ Τακείσλ, λα απνηειείηαη από 

εθπξνζώπνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ 

 Αλαβάζκηζε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, λα θαιύπηνληαη νη γηαηξνί 

θαη όιεο νη εμεηάζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ. Να θαηαξγεζεί ε ζπκκεηνρή γηα ηε 

Φαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε 

 Να θαηνρπξσζεί ε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ησλ Αζθαιηζηηθώλ Τακείσλ, κε 

αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ, πνπ δηέπεη ην θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο κε 

ζηόρν ηελ απηνδηαρείξηζε. Ο ζπληαμηνδνηνύκελνο εθπαηδεπηηθόο λα κπνξεί λα 

επηιέγεη ηνλ ηξόπν είζπξαμεο ησλ κεξηζκάησλ 

 Να απμεζεί ην πνζό ησλ δαλείσλ, λα κεησζνύλ ηα επηηόθηα θαη λα 

απινπζηεπζνύλ νη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο από ηα 

Αζθαιηζηηθά Τακεία 

 Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ 

 Φνξήγεζε πιαζκαηηθήο ηξηεηίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ παξακεζόξην 

 Γεκνζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ Τακείσλ 

Πποζσολική Αγωγή 

Γιεκδικούμε: 

 Γίρξνλε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή γηα όια ηα παηδηά ειηθίαο 4-6 ρξνλώλ 

ζηα δεκόζηα Νεπηαγσγεία. 

 Αλέγεξζε λέσλ θηηξηαθώλ ππνδνκώλ, ηθαλώλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ζύγρξνλεο 

αλάγθεο ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη όπνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ηδξύνληαη 

πνιπζέζηεο κνλάδεο λεπηαγσγείσλ.  
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 Οη Πξντζηάκελνη ησλ Νεπηαγσγείσλ επηιέγνληαη κε ηα ίδηα θξηηήξηα πνπ 

επηιέγνληαη θαη νη Γ/ληέο ησλ Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ. 

 Ζ πξνζέιεπζε θαη ε αλαρώξεζε ησλ λεπίσλ λα γίλεηαη κε επζύλε ησλ γνλέσλ, 

ηεο πνιηηείαο ή ηεο ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη πάλησο όρη κε επζύλε ησλ 

λεπηαγσγώλ.  

 Τα νινήκεξα Νεπηαγσγεία λα ιεηηνπξγνύλ κέζα από ηηο θαηάιιειεο θηηξηαθέο 

θαη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, κε ην θαηάιιειν βνεζεηηθό πξνζσπηθό θαη κε 

κεησκέλν αξηζκό λεπίσλ, δειαδή από ηα 25 πνπ πξνβιέπεηαη ζήκεξα ζηα 15.  

 Να θαζηεξσζεί γηα θάζε ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, 

απαξαίηεηε, λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα νη Νεπηαγσγνί λα ρξεζηκνπνηνύλ ην 

θαηάιιειν παηδαγσγηθό θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό.  

 Γηαξθή επηκόξθσζε ησλ Νεπηαγσγώλ.  

 Δηδηθή κέξηκλα γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο 

ηνπο ζηα Νεπηαγσγεία.  

 Καηνρύξσζε ηνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ ησλ Νεπηαγσγώλ, ζύκθσλα κε ηηο ζέζεηο 

ηνπ θιάδνπ. 

 Να θαηαξγεζνύλ όιεο νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πνπ πξηκνδνηνύλ ηα ηδησηηθά 

θαη δεκνηηθά Νεπηαγσγεία. Όια ηα λήπηα ζην Γεκόζην Νεπηαγσγείν, θαλέλα ζε 

ηδησηηθό. 

 Ίδξπζε λέσλ Νεπηαγσγείσλ θαη ην δηνξηζκό δύν ρηιηάδσλ ηνπιάρηζηνλ 

Νεπηαγσγώλ. 

 Όρη ζηελ «απνθέληξσζε» ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζε δεκνηηθνύο ή ηδησηηθνύο 

νξγαληζκνύο εθπαίδεπζεο. 

Ολοήμεπο σολείο 

Γιεκδικούμε: 

 Κηηξηαθή ππνδνκή, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ λένπ ηύπνπ 

ζρνιείνπ. Αθόκε δελ έρνπκε δεη από ηνλ Ο.Σ.Κ. ζρέδηα λέσλ δηδαθηεξίσλ, πνπ 

λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζ' απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

 Σίηηζε κε επζύλε ηεο πνιηηείαο. Βνεζεηηθό πξνζσπηθό κόληκν θαη όρη κέζα από 

ηα πξνγξάκκαηα stage (ηξαπεδνθόκνπο γηα ηε ζίηηζε, Γξακκαηείο γηα ην 

Γηνηθεηηθό έξγν ησλ 6/ζ θαη πάλσ Σρνιείσλ θιπ). 

 Υιηθνηερληθή ππνδνκή θαη επνπηηθά κέζα (ππνινγηζηέο, κνπζηθά όξγαλα - 

αζιεηηθό - εηθαζηηθό πιηθό - μελόγισζζα βηβιία) πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ Οινήκεξνπ Σρνιείνπ.  
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 Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ εληαία ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα, ώζηε ν ζεκεξηλόο απνγεπκαηηλόο θύθινο λα απνηειεί 

αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ πξσηλνύ. 

 Ζ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ γηα ηελ επόκελε κέξα λα είλαη ηέηνηα, ώζηε λα 

κελ επηβαξύλεηαη ν καζεηήο κε εξγαζία ζην ζπίηη. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα 

ηκήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν νιηγνκειή θαη 

νκνηνγελή, ώζηε ε πξνεηνηκαζία λα είλαη νπζηαζηηθή. Ζ ηζάληα λα κέλεη ζην 

ζρνιείν. Γηα λα ζπκβεί απηό πξέπεη ε ύιε ησλ καζεκάησλ γηα ηελ επόκελε κέξα 

λα είλαη ηέηνηα, ώζηε λα κπνξνύλ νη καζεηέο λα ηε δηεθπεξαηώλνπλ ζε εύινγν 

ρξνληθό δηάζηεκα θαη ηα ηκήκαηα λα είλαη νιηγνκειή ζηα πξόηππα ησλ 

Οιηγνζεζίσλ Σρνιείσλ, ώζηε ε πξνεηνηκαζία λα είλαη νπζηαζηηθή θαη λα 

εθαξκόδεηαη ε Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία.  

 Οη ζπλάδειθνη ησλ εηδηθώλ καζεκάησλ λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε παηδαγσγηθή 

θαη δηδαθηηθή επάξθεηα ζηε δηδαζθαιία κηθξώλ καζεηώλ θαη λα απνηεινύλ 

κέξνο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζρνιείνπ. Υπάξρεη, άιισζηε, ζρεηηθή ζέζε ηεο ΓΟΔ 

γηα ίδξπζε λέσλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ζε νκάδεο ζρνιείσλ. 

 Όπνπ είλαη δπλαηόλ λα αλαιάβνπλ θαη λα δηδάμνπλ δάζθαινη ηα αληηθείκελα γηα 

ηα νπνία δε ρξεηάδνληαη Δηδηθόηεηεο θαη θαηέρνπλ νη ίδηνη βαζηθέο γλώζεηο (π.ρ. 

πιεξνθνξηθή, ζέαηξν, ρνξόο, εηθαζηηθά θιπ). 

 Τν κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο λα δηδάζθεηαη βάζεη αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ κε θαηάιιειν 

ινγηζκηθό.  

 Να κε γίλεηαη θαηάρξεζε ηεο ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ ζην Οινήκεξν Σρνιείν, 

γηαηί απηό από κόλν ηνπ αδπλαηίδεη ηελ πξνζθεξόκελε πνηόηεηα εθπαηδεπηηθνύ 

έξγνπ. 

 Να δηαθπιαρζεί ν πξσηεύσλ ιόγνο ύπαξμεο ηνπ Οινήκεξνπ Σρνιείνπ πνπ δελ 

είλαη άιινο από ηελ παηδαγσγηθή απνζηνιή ηνπ, ε νπνία όκσο - παξάιιεια - 

απαληά θαη ζε θνηλσληθά αηηήκαηα. Τν ηειεπηαίν όκσο λα παξακέλεη 

απνηέιεζκα ηνπ πξώηνπ. 

 Να ηνπνζεηεζεί δεύηεξνο Υπνδηεπζπληήο - Υπεύζπλνο Ο.Σ. ζηα 10/ζ θαη πάλσ 

Σρνιεία. 

 Ζ ώξα ζίηηζεο - μεθνύξαζεο (14:00 - 14:40) λα ιακβάλεηαη σο δηδαθηηθή, όηαλ 

ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ είλαη πάλσ από 50, όρη κόλν γηα ηνλ Υπεύζπλν αιιά θαη 

γηα ην δεύηεξν εθπαηδεπηηθό ηνπ Οινήκεξνπ. 
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 Να δηαζθαιηζηεί ην σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθώλ, λα επηκνξθσζνύλ νη 

εθπαηδεπηηθνί, θπξίσο ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο θαη γηα ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα ζπλεξγάδνληαη νη δηαθνξεηηθέο εηδηθόηεηεο ηνπ 

Ο.Σ. θαη λα δνζνύλ θίλεηξα ζηνπο ππεξεηνύληεο ζ’ απηά. 

 Δάλ δελ είλαη δπλαηόλ λα ιεηηνπξγήζνπλ όια ηα ζρνιεία σο Οινήκεξα ζε 

πιήξε αλάπηπμε, δε ρξεηάδεηαη λα θαθνπνηείηαη ν ζεζκόο κε βηαζηηθέο 

επεθηάζεηο, πνπ κόλν απαμίσζε επηθέξνπλ. 

Δπγαζιακέρ ζσέζειρ  

Γιεκδικούμε: 

 Τελ θαηάξγεζε ηεο σξνκηζζίαο  θαη ηε ζύζηαζε λέσλ νξγαληθώλ ζέζεσλ αλά 

ζρνιείν ή αλά νκάδα ζρνιείσλ γηα λα θαιπθζνύλ ηα νινήκεξα ζρνιεία 

 Τελ θαηάξγεζε ηεο εγθπθιίνπ ηεο 20
εο

 Ηνπιίνπ 2007 πνπ απμάλεη ην σξάξην 

ησλ Νεπηαγσγώλ θαη θαηαζηξαηεγεί ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηώκαηα 

 Τε ζεζκνζέηεζε εληαίνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε 

βάζε ηα ρξόληα ππεξεζίαο από ην Νεπηαγσγείν σο ην Λύθεην, ζηα επίπεδα ηεο 

Β/ζκηαο 

Παιδαγωγική Δλεςθεπία και Γημοκπαηία ζηο ζσολείο 

Γιεκδικούμε: 

 Τελ ελίζρπζε ηνπ απνθαζηζηηθνύ ξόινπ ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ  

 Λέκε όρη ζηελ αξιολόγηζη – σειπαγώγηζη θαη ζηελ αμηνιόγεζε – 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

Μεηαθέζειρ-Αποζπάζειρ  

Γιεκδικούμε: 

Μεηαθέζειρ: Να ηεζεί ζε ηζρύ λέν Πξνεδξηθό Γηάηαγκα γηα ηηο κεηαζέζεηο θαη 

λα γίλεη αλακνξηνδόηεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

Αποζπάζειρ: Να αληηθεηκεληθνπνηεζεί θαη λα κνξηνδνηεζεί ην ζύζηεκα 

απνζπάζεσλ κε έκθαζε ζηνπο θνηλσληθνύο ιόγνπο θαη ζηνπο ιόγνπο πγείαο. Οη 

απνζπάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία λα γίλνληαη από ηα 

Υπεξεζηαθά Σπκβνύιηα ησλ Δθπαηδεπηηθώλ.  

Να πξνζιεθζεί ην απαξαίηεην δηνηθεηηθό πξνζσπηθό έηζη ώζηε λα κελ 

απνζπάηαη θαλείο εθπαηδεπηηθόο γηα πξνζθνξά δηνηθεηηθνύ έξγνπ ζην ΥΠΔΠΘ, ζηα 

Γξαθεία, ζηηο Γ/λζεηο Δθπαίδεπζεο, θιπ. 

Σηα πεληακειή Υπεξεζηαθά Σπκβνύιηα ν θιάδνο ( ΚΥΣΠΔ - ΑΠΥΣΠΔ- 

ΠΥΣΠΔ) ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα εθπξνζσπείηαη από ηξία αηξεηά κέιε. 
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Διδική Αγωγή 

Γιεκδικούμε: 

 Καηάξγεζε ησλ ζεκηλαξίσλ ησλ 400 σξώλ . Να κελ ππνινγίδνληαη σο πξνζόλ 

δηνξηζκνύ. 

 Τν κόληκν δηνξηζκό ησλ αλαπιεξσηώλ ζπλαδέιθσλ Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΔ61, 

ΠΔ71),  όπσο ηζρύεη θαη γηα ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 

Δξαγγελίερ Τποςπγού Παιδείαρ 

Απνξξίπηνπκε ηηο εμαγγειίεο ηεο Υπνπξγνύ Παηδείαο. Εεηνύκε δηάινγν από κεδεληθή 

βάζε. 

 Κακηά αιιαγή ηνπ ηζρύνληνο ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Σο 60% από ΑΔΠ και 40% από ηον ενιαίο πίνακα είναι 

αδιαππαγμάηεςηο.  

 

Β΄ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Με βάζε ην παξαπάλσ δηεθδηθεηηθό πιαίζην: 

 Σο Γ.. ηηρ Γ.Ο.Δ. καλεί  (έρεη ήδε απνζηείιεη ζρεηηθή πξόζθιεζε) ην Γ.Σ. 

ηεο ΟΛΜΔ ζε θνηλή ζύζθεςε, ζηηο 12 Γελάξε 2010, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ νη 

δπν θιάδνη θνηλό πξόγξακκα δξάζεο ην επόκελν δηάζηεκα. 

 Καλεί ηοςρ ςλλόγοςρ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έθηαθηεο ή ηαθηηθέο Γεληθέο 

Σπλειεύζεηο ζην δηάζηεκα από 11 κέρξη ηέινο Γελάξε, πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ 

αποθάζειρ ζηο αγωνιζηικό πλαίζιο ηος κλάδος. Σο Γ.. ηηρ Γ.Ο.Δ. πποηείνει ηην 

ππαγμαηοποίηζη νέαρ απεπγιακήρ κινηηοποίηζηρ ζηο ππώηο 15νθήμεπο ηος 

Φλεβάπη. 

 ςγκαλεί ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ ΠΡΟΔΓΡΩΝ ην α’ 15λζήκεξν ηνπ Φιεβάξε 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηηο νξηζηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ παξαπέξα αγσληζηηθή πνξεία 

ηνπ θιάδνπ. 

Εξςπακούεηαι πωρ αν ςπάπξοςν έκηακηερ εξελίξειρ (αζθαλιζηικό, κλπ.) ηο 

ππόγπαμμα δπάζηρ θα αναπποζαπμοζηεί με βάζη ηα νέα δεδομένα. 

 

Γηα ην Γ.Σ. ηεο Γ.Ο.Δ. 

Ο Πξόεδξνο                                       Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 

 

 

Μπξάηεο Γεκήηξεο                                  Οηθνλόκνπ Τξηαληάθπιινο 


