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Αριθ. Πρωτ.691 Αθόνα  17/5/2018 
Προσ 
Σουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  

 
ΠΡΟΚΛΗΗ 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 ύμφωνα με τα ϊρθρα 33, 34, 37, 38 και 40 του Καταςτατικού τησ Δ.Ο.Ε., 

καλούμε τουσ Αντιπροςώπουσ των υλλόγων - Μελών τησ, ςτην 87η Τακτική 

Γενική Συνέλευση του Κλάδου, στις 23, 24 και 25 Ιουνίου 2018, στην Αθήνα, για 

λόψη αποφϊςεων ςτα θϋματα τησ Ημερόςιασ Διϊταξησ.  

Η Γενική Συνέλευςη, ςύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφοσ 1 του 

Καταςτατικού τησ Δ.Ο.Ε., βρίςκεται ςε απαρτία, αν παραβρίςκεται ς’ αυτή το ½ 

του ςυνόλου των Αντιπροςώπων  των οικονομικά τακτοποιημένων μελών τησ 

Δ.Ο.Ε., ανεξάρτητα από ποια μέλη προέρχονται οι παρόντεσ. 

 Οι ύλλογοι,  το αργότερο ωσ τισ 23 Μαΐου 2018  θα πρϋπει να 

αποςτεύλουν ςτη Δ.Ο.Ε., «κϊθε πρόταςό τουσ απόλυτα δικαιολογημϋνη» (με 

ειςόγηςη), για να αποφαςύςει το Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. για την εγγραφό τουσ ωσ 

θϋματα ςτην Οριςτικό Ημερόςια Διϊταξη (Άρθρο 35 του Καταςτατικού τησ 

Δ.Ο.Ε.).  
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ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

87ησ Γενικόσ υνϋλευςησ 

23 - 25  Ιουνύου 2018 

 

   

 Σο τϋλοσ τησ ςυνδικαλιςτικόσ χρονιϊσ 2017-2018 βρύςκει το χώρο τησ 

εκπαύδευςησ αλλϊ και όλη την ελληνικό κοινωνύα ςε βαθύτατη κρύςη.  Οι 

μνημονιακϋσ πολιτικϋσ τησ ςκληρόσ λιτότητασ που εφαρμόζει η κυβϋρνηςη, και 

ϋχουν επιβϊλει η τρόικα και οι δανειςτϋσ, ςυνεχύζοντασ την πολιτικό που 

ακολούθηςαν όλεσ οι κυβερνόςεισ των τελευταύων ετών, ϋχουν δημιουργόςει 

ϋνα αςφυκτικό κλύμα. Απαξιωμϋνοι μιςθού και ςυντϊξεισ, δραματικό αύξηςη 

των ορύων ςυνταξιοδότηςησ, υπερφορολόγηςη, ακρύβεια και ανεργύα εύναι η 

πραγματικότητα που εξακολουθούν να βιώνουν οι εργαζόμενοι. 

 το χώρο τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ τα προβλόματα οξύνονται. Οι 

διοριςμού μόνιμων εκπαιδευτικών ςυνεχύζουν να εύναι μηδενικού παρϊ τισ 

επαναλαμβανόμενεσ ανϋξοδεσ υποςχϋςεισ τησ κυβϋρνηςησ.  

 Η αναπλόρωςη αποτελεύ τον, διαρκώσ αυξανόμενο, τρόπο εργαςύασ 

ςτην εκπαύδευςη ςε ςυνθόκεσ ολοϋνα χειρότερεσ (εκπαιδευτικού με οξυμϋνα 

προβλόματα ςτϋγαςησ ςε αρκετϋσ περιοχϋσ τησ χώρασ, με τερϊςτια 

προβλόματα ςύτιςησ και με υποβαθμιςμϋνα εργαςιακϊ δικαιώματα).  

 Οι μεταθϋςεισ όταν για μια ακόμη φορϊ ελϊχιςτεσ, με χιλιϊδεσ 

εκπαιδευτικούσ να υφύςτανται απύςτευτη ταλαιπωρύα και να αιμορραγούν 

οικονομικϊ εργαζόμενοι μακριϊ από τον τόπο ςυμφερόντων τουσ παρϊ τισ 

τερϊςτιεσ ανϊγκεσ τησ εκπαύδευςησ.    

 Σα κονδύλια για την κϊλυψη των λειτουργικών δαπανών των ςχολεύων 

δεν επαρκούν και φτϊνουν ςτα ςχολεύα με μεγϊλη καθυςτϋρηςη και με το 

ςταγονόμετρο υπό καθεςτώσ  υποχρηματοδότηςησ, παρϊ τισ όλο και πιο 

αυξημϋνεσ λειτουργικϋσ τουσ ανϊγκεσ.  

  Κι όλα αυτϊ ςε ϋνα κλύμα όπου  πολλϋσ αλλαγϋσ ςτην εκπαύδευςη εύναι 

ςε αρνητικό κατεύθυνςη (υποταγό ςτα κελεύςματα των εκθϋςεων του 

Ο.Ο..Α., απόπειρα επιβολόσ τησ υποχρεωτικόσ 30ωρησ παραμονόσ ςτο 

ςχολεύο, εφαρμογό πλαιςύου αξιολόγηςησ με χαρακτηριςτικϊ χειραγώγηςησ 

ςτο δημόςιο και επϋκταςό του ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ με διατϊξεισ του 

ςχεδύου νόμου για τισ υποςτηρικτικϋσ δομϋσ,   αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ από την 

εφαρμογό του μϋρουσ του Π.Δ. 79/2017 που ενςωμϊτωςε   αντιεκπαιδευτικϋσ 

ρυθμύςεισ τησ Τ.Α. Υύλη καθώσ και από τη λειτουργύα των 3μελών επιτροπών 

για τισ εγγραφϋσ, περαιτϋρω ςυγχωνεύςεισ ςχολεύων και τμημϊτων, 

εμπορευματοπούηςη τησ Παιδεύασ, «λειψό» εφαρμογό τησ θεςμοθετημϋνησ 

δύχρονησ, δημόςιασ, δωρεϊν, υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και 

εκπαύδευςησ ςτο δημόςιο νηπιαγωγεύο από νηπιαγωγούσ αφού νηπιαγωγού δεν 

προςλαμβϊνονται, νηπιαγωγεύα δεν κτύζονται, η Κ.Ε.Δ.Ε. δημιουργεύ τερϊςτια 
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προβλόματα επιδιώκοντασ να «προςαρτόςει» τα νηπιαγωγεύα και η πολιτικό 

ηγεςύα του Τπουργεύου παιδεύασ δεν εξαςφαλύζει την υποχρεωτικό φούτηςη 

ακόμα και ςτουσ 184 Δόμουσ που επελϋγηςαν για την υλοπούηςό τησ. 

τον αντύποδα των ςυνεχών εξαγγελιών επικοινωνιακού χαρακτόρα για 

χιλιϊδεσ μόνιμουσ διοριςμούσ ςτην εκπαύδευςη, βρύςκεται η ςυνεχιζόμενη 

εφαρμογό τησ  πολιτικόσ τησ αδιοριςτύασ με την προοπτικό τησ 

πραγματοπούηςησ μόνιμων διοριςμών να βρύςκεται ακριβώσ ςτο μηδϋν από τη 

ςτιγμό που δεν προβλϋπεται κανϋνασ μόνιμοσ διοριςμόσ, αφού «οι ιςχύοντεσ 

δημοςιονομικού περιοριςμού καθιςτούν αδύνατο κατϊ το ανωτϋρω χρονικό 

διϊςτημα τον διοριςμό μόνιμων εκπαιδευτικών ςτην πρωτοβϊθμια και 

δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη» (ςύμφωνα με κυβερνητικϊ χεύλη).  

Σα παραπϊνω αποτελούν ενδεικτικϋσ, απλώσ, αναφορϋσ ςτον όγκο των 

προβλημϊτων που αντιμετωπύζει η δημόςια εκπαύδευςη. 

Η υιοθϋτηςη από την κυβϋρνηςη ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ τησ μνημονιακόσ 

λογιςτικόσ του «εξορθολογιςμού» και των περικοπών ςτην δημόςια 

εκπαύδευςη, υποβαθμύζει το δημόςιο ςχολεύο.  

Η κατϊςταςη η οπούα διαμορφώνεται υπό τη ςκιϊ των παρατεταμϋνων 

«διαπραγματεύςεων» τησ κυβϋρνηςησ με τουσ «θεςμούσ» για νϋα ςκληρϊ 

αντιλαώκϊ μϋτρα, για «κόφτη» διαρκεύασ ςε μιςθούσ και ςυντϊξεισ και μετϊ το 

2018, για πρωτογενό πλεονϊςματα τησ τϊξησ του 3,5%, για δραματικό μεύωςη 

του αφορολόγητου και εφαρμογό φοροεπιδρομόσ ςτα ειςοδόματα των 

εργαζομϋνων εύναι δυςβϊςταχτη.      

Οι πολιτικϋσ των αλλεπϊλληλων μνημονύων, τησ ςκληρόσ λιτότητασ, 

πϊντα και μόνο για τουσ μιςθωτούσ και ςυνταξιούχουσ, των απολύςεων και τησ 

ανεργύασ, τησ δραματικόσ μεύωςησ ειςοδημϊτων, τησ ανατροπόσ των 

εργαςιακών και αςφαλιςτικών δικαιωμϊτων (χτύπημα του δικαιώματοσ τησ 

απεργύασ), τησ  ςταδιακόσ αποδόμηςησ των Δημοςύων Τπηρεςιών και τησ 

«ακύρωςησ» των κοινωνικών αγαθών, που επιβϊλλεται από τουσ «Θεςμούσ»  

και εκτελεύται κατϊ γρϊμμα και από την κυβϋρνηςη ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν αφόνει 

περιθώρια αδρϊνειασ. 

Αποδεύχθηκε περύτρανα πωσ οι ςκληρού και οργανωμϋνοι αγώνεσ του 

ςυνδικαλιςτικού κινόματοσ ϋφεραν, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, αποτελϋςματα. 

Με τισ δυναμικϋσ μασ κινητοποιόςεισ, τισ ςκληρϋσ διαπραγματεύςεισ, τισ θϋςεισ 

και προτϊςεισ των Γενικών μασ υνελεύςεων και των αποφϊςεων των 

ςυλλογικών μασ οργϊνων, πετύχαμε την κατϊργηςη τησ υπουργικόσ απόφαςησ 

για το +10% ςε κϊθε τμόμα, την  κατοχύρωςη ωσ διδακτικόσ τησ πρώτησ ώρασ 

του ολοόμερου προγρϊμματοσ του δημοτικού ςχολεύου (ώρα ςύτιςησ), τη 

θεςμοθϋτηςη τησ 2χρονησ δημόςιασ, δωρεϊν, υποχρεωτικόσ προςχολικόσ 

αγωγόσ και εκπαύδευςησ ςτο δημόςιο νηπιαγωγεύο από νηπιαγωγούσ (με 

ιςχυρό αντύπαλο τα οικονομικϊ λόμπι τησ χώρασ, την Κ.Ε.Δ.Ε., τουσ ιδιοκτότεσ 

ιδιωτικών παιδικών ςταθμών, τισ ςυντεχνιακϋσ ομϊδεσ κλπ), την διαφαινόμενη 
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κατϊργηςη του αντιδραςτικού πλαιςύου για την αξιολόγηςη των 

εκπαιδευτικών δηλ. του ΠΔ 152 κ.α.  

Εύναι επιτακτικό ανϊγκη να βρεθούμε ςτο δρόμο και να αγωνιςτούμε για 

την ανατροπό τησ αντιεκπαιδευτικόσ και αντεργατικόσ πολιτικόσ. Απαιτεύται 

αφύπνιςη και ςυλλογικότητα με δυναμικούσ αγώνεσ.  Έχουμε χρϋοσ, όλοι μαζύ, 

να ςυνεχύςουμε και να δυναμώςουμε τον αγώνα για  ν’  ανατρϋψουμε αυτϋσ τισ 

πολιτικϋσ, που πλόττουν τουσ εκπαιδευτικούσ αλλϊ  και όλουσ τουσ 

εργαζόμενουσ, τη δημόςια  δωρεϊν εκπαύδευςη και το ςύνολο των κοινωνικών 

αγαθών και κατακτόςεων. 

 

 

Α. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. ειςηγεύται ςτισ Γ.. των υλλόγων: 

 

I. Διοριςμού μόνιμων εκπαιδευτικών ςτη Δημόςια Εκπαύδευςη 
 
 

 Επύ ςειρϊ ετών οι Τπουργού Παιδεύασ «βομβαρδύζουν» τουσ αδιόριςτουσ 

εκπαιδευτικούσ με κενϋσ περιεχομϋνου εξαγγελύεσ μόνιμων διοριςμών (Ν. Υύλησ 

20.000 διοριςμού, Κ. Γαβρόγλου από τουσ 20.000 ςτο μηδϋν…) εφαρμόζοντασ 

μια παρελκυςτικόσ πολιτικό (ςε βαθμό εμπαιγμού).  

 Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. όλα αυτϊ τα μνημονιακϊ χρόνια τησ πολιτικόσ των 

μηδενικών διοριςμών, των μαζικών ςυγχωνεύςεων και καταργόςεων 

ςχολεύων (2011-2013), που ςε ςυνδυαςμό με τισ αθρόεσ ςυνταξιοδοτόςεισ των 

προηγούμενων ετών ϋχει δημιουργόςει ϋνα απογυμνωμϋνο από μόνιμο 

εκπαιδευτικό προςωπικό δημόςιο ςχολεύο, δύνει τη μϊχη για την 

πραγματοπούηςη όλων των απαραύτητων για την εκπαύδευςη, χιλιϊδων 

διοριςμών μόνιμων εκπαιδευτικών. 

  Οι μαζικϋσ – δυναμικϋσ κινητοποιόςεισ που πραγματοποιόθηκαν τον 

Μϊρτιο ανϋδειξαν, για μια ακόμη φορϊ, το ζότημα αλλϊ τα αιτόματϊ μασ δεν 

ϋλαβαν, από την πολιτικό ηγεςύα του Τπουργεύου Παιδεύασ, τισ απαντόςεισ που 

αρμόζουν ςτη ςημαςύα τουσ. 

 Όπωσ ϋχουμε όδη τονύςει, για το Δ.. τησ Δ.Ο.Ε., το κομβικόσ ςημαςύασ 

αύτημα τησ ϊμεςησ πραγματοπούηςησ μαζικών, μόνιμων διοριςμών 

εκπαιδευτικών για το ςχολικό ϋτοσ 2018-19, αφορϊ αναπόςπαςτο ςτοιχεύο τησ 

κυβερνητικόσ πολιτικόσ των μνημονιακών περικοπών και χρειϊζεται κεντρικό 

κυβερνητικό απϊντηςη. 

  Δεν υπϊρχει, πλϋον, κανϋνα περιθώριο ανοχόσ. 
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Διεκδικούμε: 

 Μαζικούσ μόνιμουσ διοριςμούσ εκπαιδευτικών ςε όλεσ τισ πραγματικϋσ 

ανϊγκεσ του δημόςιου ςχολεύου, ςύμφωνα με τισ θϋςεισ του ςυνδικαλιςτικού 

κινόματοσ για τη δομό τησ εκπαύδευςησ (αριθμόσ μαθητών ανϊ τμόμα κλπ.). 

 Προςλόψεισ αναπληρωτών μόνο όπου προκύπτουν ϋκτακτεσ ανϊγκεσ, με  

ςυμβϊςεισ με πλόρη εργαςιακϊ και αςφαλιςτικϊ δικαιώματα αντύςτοιχα των 

μόνιμων εκπαιδευτικών. Κατϊργηςη τησ ωρομιςθύασ, του θεςμού των Α.Μ.Ω. και 

τησ ελαςτικόσ εργαςύασ.  

 

 
II. Δικαιώματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών (εργαςιακϊ – αςφαλιςτικϊ) 

 
 
 Εύναι ςαφϋσ ότι κυρύαρχο αύτημα τησ Δ.Ο.Ε. αποτελεύ η ϊμεςη 

πραγματοπούηςη των χιλιϊδων, απαραύτητων για την ομαλό λειτουργύα τησ 

εκπαύδευςησ, μόνιμων διοριςμών εκπαιδευτικών, αφού τα τελευταύα χρόνια 

και με την εφαρμογό των πολιτικών των μνημονύων παρατηρεύται ραγδαύα 

αύξηςη των ελαςτικών μορφών εργαςύασ. Οι αναπληρωτϋσ και ωρομύςθιοι 

ςυνϊδελφού μασ ζουν ςε καθεςτώσ εργαςιακόσ αναςφϊλειασ και ςυνεχούσ 

μετακύνηςησ από χρόνο ςε χρόνο ςε όλη τη χώρα. Οι επιπτώςεισ τόςο ςτη ζωό 

τουσ όςο και ςτην ποιότητα τησ εκπαύδευςησ, αφού δεν μπορούν να 

αποκτόςουν μια μόνιμη και ςταθερό ςχϋςη με τουσ μαθητϋσ τουσ, εύναι πολύ 

ςοβαρϋσ.   

 Με βϊςη τα παραπϊνω, αποτελεύ ομόφωνη θϋςη του Δ.. τησ Δ.Ο.Ε., η 

οπούα ϋχει τεθεύ ςε όλουσ τουσ Τπουργούσ Παιδεύασ τα τελευταύα χρόνια, η 

θεςμοθϋτηςη ενόσ νομικού πλαιςύου ικανού να διαςφαλύςει ύςουσ όρουσ 

εργαςύασ για αναπληρωτϋσ και μόνιμουσ εκπαιδευτικούσ. Θα πρϋπει η πολιτεύα, 

ωσ αποκλειςτικϊ υπεύθυνη (με την εφαρμογό των πολιτικών των μνημονύων, 

τησ Ε.Ε. και του Ο.Ο..Α.) για την όλο και πιο εκτεταμϋνη ελαςτικοπούηςη των 

εργαςιακών ςχϋςεων, να αντιληφθεύ ότι το καθεςτώσ που διϋπει τουσ όρουσ 

πρόςληψησ και εργαςύασ των αναπληρωτών εκπαιδευτικών εύναι, επιεικώσ, 

απαρϊδεκτο.   

 Η μη ταυτόχρονη και με πολλϋσ μορφϋσ (ωσ προσ την πληρωμό και το 

ωρϊριο) πρόςληψη των αναπληρωτών αποτελεύ το ςημεύο ϋναρξησ τησ 

εφαρμογόσ ανιςοτότων και  αδικιών μεταξύ τουσ για να προχωρόςουμε ςτην  

ϊνιςη, ςε ςχϋςη με τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικούσ, αντιμετώπιςό τουσ ςε 

θϋματα επιδομϊτων θϋςησ, αναρρωτικών αδειών, αδειών μητρότητασ κ.α. και 

των εργαςιακών τουσ δικαιωμϊτων ςυνολικϊ. Βαςικϊ μϋτρα προσ αυτό την 

κατεύθυνςη θεωρούμε ότι πρϋπει να εύναι τα εξόσ: 

 Δημοςιοπούηςη όλων των λειτουργικών κενών πριν γύνουν οι αιτόςεισ 

των αναπληρωτών, με πλόρη διαφϊνεια και ϋγκαιρη καταγραφό τουσ. Αυτό 

μπορεύ να επιτευχθεύ με την ϋγκαιρη πραγματοπούηςη των υπηρεςιακών 
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μεταβολών. Σα μόνα κενϊ εύναι εκεύνα που προκύπτουν ϋκτακτα κατϊ τη 

διϊρκεια τησ ςχολικόσ χρονιϊσ, τα οπούα όμωσ εύναι πολύ λιγότερα ςε ςχϋςη με 

τισ ανϊγκεσ που καλύπτουν οι αναπληρωτϋσ.  

 Η πρόςληψη των αναπληρωτών να γύνεται ςε όλα τα κενϊ ςτην α’ φϊςη 

και για την ειδικό και για τη γενικό αγωγό, με εξαςφϊλιςη των απαραύτητων 

πιςτώςεων από τον κρατικό προώπολογιςμό για να ϋχουν τη δυνατότητα να 

εργαςτούν ςτισ πρώτεσ περιοχϋσ προτύμηςόσ τουσ. Οι  επόμενεσ φϊςεισ 

πρόςληψησ να εύναι μόνο για ϋκτακτα λειτουργικϊ κενϊ. 

  Θεςμοθϋτηςη τησ δυνατότητασ ςυνυπηρϋτηςησ των ςυζύγων 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

 Αλλαγό νομοθετικού πλαιςύου όςον αφορϊ επιδόματα θϋςησ ευθύνησ 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

 Ακώλυτη μιςθολογικό και βαθμολογικό εξϋλιξη των αναπληρωτών με 

αναγνώριςη του ςυνόλου τησ προώπηρεςύασ τουσ.  

 Επύδομα ανεργύασ για όλουσ μετϊ τη λόξη τησ ςύμβαςόσ τουσ.  

 Πλόρησ εξομούωςη όλων των αδειών ςε ςχϋςη με τουσ μόνιμουσ 

εκπαιδευτικούσ (κανονικϋσ, αναρρωτικϋσ, μητρότητασ, επαπειλούμενησ κύηςησ 

κλπ.) με προςμϋτρηςη τησ προώπηρεςύασ και των ενςόμων, αφού για χρόςη 

ϊνω των 15 ημερών αναρρωτικόσ ϊδειασ παύει να προςμετρϊται. Επιπρόςθετα, 

οι εγκυμονούςεσ ςυναδϋλφιςςεσ να δικαιούνται, όπωσ και οι μόνιμεσ, ϊδεια 

επαπειλούμενησ κύηςησ και ανατροφόσ κι όχι μόνο τη δυνατότητα ϊνευ 

αποδοχών. 

 Αξιοκρατικό τοποθϋτηςη αναπληρωτών, ςε όλα τα λειτουργικϊ κενϊ,  

από τα Π.Τ..Π.Ε. (και όχι τουσ Δ/ντεσ Εκπ/ςησ) με βϊςη τη ςειρϊ τουσ ςτουσ 

πύνακεσ αναπληρωτών. Άμεςη κατϊργηςη του ενδεχομϋνου απόλυςησ - με 

απόφαςη των οικεύων Π.Τ..Π.Ε. - των αναπληρωτών ςε περύπτωςη 

εξϊντληςησ τησ δεκαπενθόμερησ αναρρωτικόσ ϊδειασ λόγω αςθϋνειασ ό 

προβλημϊτων υγεύασ 

 Πλόρη εργαςιακϊ και ςυνδικαλιςτικϊ δικαιώματα ςτουσ αναπληρωτϋσ, 

ύδια με των μόνιμων.  

 
III. Επιμόρφωςη εκπαιδευτικών 

  

 Από τότε που ιδρύθηκε η Δ.Ο.Ε., τη δεκαετύα του '20, το αύτημα για 

πανεπιςτημιακό μόρφωςη και επιμόρφωςη των εκπαιδευτικών όταν πρώτο 

ςτισ διεκδικόςεισ μασ. Απαιτούςαμε και απαιτούμε επιμόρφωςη που να ςυνδϋει 

τη θεωρύα με την πρϊξη, όχι μόνο για να αναβαθμιςτεύ το ςχολεύο, αλλϊ και για 

να γύνει η μόρφωςη υπόθεςη ολόκληρου του ελληνικού λαού.  

Τπογραμμύζουμε, επύςησ, ότι το τετρϊπτυχο: μόρφωςη - επιμόρφωςη - 

μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ - μετεκπαύδευςη, εύναι ϋνα ενιαύο ςύνολο και πρϋπει 

από, επιςτημονικόσ πλευρϊσ, ϋτςι να αντιμετωπύζεται. Η επιμόρφωςη, για μασ, 
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δεν εύναι διαδικαςύα που αυτό καθαυτό επιφϋρει αλλαγϋσ ςτην αύθουςα 

διδαςκαλύασ, όςο ςτρατηγικό που προωθεύ ςτα ςχολεύα ϋνα περιβϊλλον και μια 

νοοτροπύα εργαςύασ που ευνοεύ και διευκολύνει την εκπαιδευτικό αλλαγό. 

Μακροπρόθεςμοσ ςτόχοσ τησ επιμόρφωςησ, εύναι η αλλαγό του «πολιτιςμού 

τησ καθημερινότητασ» του ςχολεύου.  

Σην τελευταύα εικοςαετύα τα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα όταν ςχεδόν 

ανύπαρκτα για τουσ εκπαιδευτικούσ. Όςα, δε, υλοποιούνταν όταν 

προςαρμοςμϋνα, κυρύωσ, ςτα επύπεδα ενδιαφϋροντοσ εκεύνων που τα 

υλοποιούςαν και όχι των εκπαιδευτικών. Δεν όταν, δε, λύγεσ οι περιπτώςεισ 

που όταν κακόσ ποιότητασ. Επύςησ πολλϊ ιδιωτικϊ προγρϊμματα, με ιδιαύτερα 

υψηλό κόςτοσ ςυμμετοχόσ και παρακολούθηςησ ςτόχευαν ςτην 

«εκμετϊλλευςη» τησ ελπύδασ αδιόριςτων και αναπληρωτών ςυναδϋλφων με 

την προςδοκύα επιπλϋον μοριοδότηςησ για πρόςληψη.  Εύναι  εδραιωμϋνη η 

πεπούθηςη ςτον εκπαιδευτικό κόςμο ότι τα προγρϊμματα γύνονταν κυρύωσ για 

να απορροφηθούν τα κοινοτικϊ κονδύλια τα οπούα εξαντλούςαν τισ 

χρηματοδοτόςεισ ςτο επύπεδο των επιμορφωτών, χωρύσ να ϋχει προβλεφθεύ 

ϋςτω και η ελϊχιςτη αποζημύωςη για τουσ επιμορφούμενουσ οι οπούοι με 

τερϊςτιο κόςτοσ (οικονομικό, προςωπικό, οικογενειακό) γϋμιζαν τισ αύθουςεσ, 

προςδοκώντασ ςε κϊτι το ουςιαςτικό, το οπούο δεν ϋπαιρναν. 

Για τη Δ.Ο.Ε. η  επιμόρφωςη εύναι αναπόςπαςτο μϋροσ τησ 

επαγγελματικόσ διαδρομόσ του εκπαιδευτικού. Θα πρϋπει να αποτελεύ  ςυνεχό 

διαδικαςύα που ακολουθεύ τον εκπαιδευτικό ςε όλη τη ςταδιοδρομύα του και 

δεν ταυτύζεται απλώσ με την κϊλυψη ενδεχόμενων κενών ςτη βαςικό 

εκπαύδευςό του. Θα πρϋπει να λαμβϊνει υπόψη και θα προςαρμόζεται ςτισ 

εςωτερικϋσ διεργαςύεσ και προβληματιςμούσ του κϊθε εκπαιδευτικού και ςτισ 

ανϊγκεσ του για περαιτϋρω εξϋλιξη.  

  

Διεκδικούμε: 

 Ειςαγωγικό επιμόρφωςη, με απαλλαγό από τα διδακτικϊ καθόκοντα, η 

οπούα θα απευθύνεται ςτουσ εκπαιδευτικούσ, που για πρώτη φορϊ πρόκειται 

να αναλϊβουν τϊξη.  

 Περιοδικό επιμόρφωςη, που θα ςτοχεύει ςτη διαρκό βελτύωςη τησ 

διδακτικόσ ικανότητασ των εκπαιδευτικών και θα εκτεύνεται ςε όλη τη διϊρκεια 

τησ επαγγελματικόσ ςταδιοδρομύασ τουσ (τρύμηνησ, εξϊμηνησ,  ετόςιασ 

διϊρκειασ με απαλλαγό από τα διδακτικϊ καθόκοντα) ανϊ τακτϊ χρονικϊ 

διαςτόματα. 

 Ενδοςχολικό επιμόρφωςη. 

 Η επιμόρφωςη πρϋπει να γύνεται μϋςα ςτον εργϊςιμο χρόνο των 

εκπαιδευτικών. 

 Να γύνει προςπϊθεια η επιμόρφωςη να γύνεται με μετακύνηςη των 

επιμορφωτών και όχι των επιμορφούμενων. 
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 Να υπϊρχει διαρκόσ διαδικαςύα αποτύπωςησ των επιμορφωτικών 

αναγκών των εκπαιδευτικών που θα υπηρετεύ ωσ βϊςη ςτον ςχεδιαςμό των 

επιμορφωτικών δρϊςεων. 

 Φρόςη και μεικτών μοντϋλων επιμόρφωςησ που θα ςυνδυϊζουν δια 

ζώςησ και εξ’ αποςτϊςεωσ διαδικαςύεσ με τη χρόςη ςύγχρονων και 

αςύγχρονων εργαλεύων τηλεκπαύδευςησ.  

 Επιμορφωτικϋσ δυνατότητεσ που να καλύπτουν το ςύνολο των 

εκπαιδευτικών τησ Π.Ε. χωρύσ διακρύςεισ και εξαιρϋςεισ.  

 τοχευμϋνη επιμόρφωςη, με την υλοπούηςη ειδικών-εξειδικευμϋνων 

επιμορφωτικών προγραμμϊτων ανϊλογα με τισ επιμορφωτικϋσ ανϊγκεσ των 

εκπαιδευτικών, με την επιςτημονικό ςυνδρομό των Παιδαγωγικών Σμημϊτων 

των Πανεπιςτημύων. 

 Να δημιουργηθεύ ανοιχτό μητρώο πιςτοποιημϋνων επιμορφωτών το 

οπούο θα ανανεώνεται διαρκώσ. Οι επιμορφωτϋσ να προϋρχονται, κυρύωσ, από 

το χώρο τησ μϊχιμησ εκπαύδευςησ (εκπαιδευτικού τησ πρϊξησ με αυξημϋνα 

ακαδημαώκϊ προςόντα, κλπ.), ϋτςι ώςτε η επιμόρφωςη να ςυνδυϊζει το 

θεωρητικό υπόβαθρο με την πρακτικό εφαρμογό ςτη ςχολικό τϊξη.  

 Να υπϊρχει πλόρησ διαφϊνεια ςε όλεσ τισ διαδικαςύεσ τησ επιμόρφωςησ 

(ϋνταξη ςτο μητρώο, επιλογό επιμορφωτών, αμοιβϋσ, επιλογό ςυμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών κλπ.). 

 Να καλύπτονται όλα τα ϋξοδα κύνηςησ των εκπαιδευτικών (οδοιπορικϊ, 

ϋξοδα διαμονόσ, κλπ).  

 Να υπϊρξει πρόβλεψη για δυνατότητα ςυμμετοχόσ όλων των 

εκπαιδευτικών ςτισ επιμορφωτικϋσ δρϊςεισ (ιδιαύτερα ςε αυτϋσ με μεγϊλη 

χρονικό διϊρκεια).  

 Επαναλειτουργύα των διδαςκαλεύων – ςε όλα τα Πανεπιςτημιακϊ 

Παιδαγωγικϊ Σμόματα Δημοτικόσ και Προςχολικόσ Εκπαύδευςησ και Ειδικόσ 

Αγωγόσ - με δυνατότητα ςυμμετοχόσ όλων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν 

ςτην Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη. 

 Δυνατότητα δωρεϊν πρόςβαςησ των εκπαιδευτικών ςε μεταπτυχιακϊ 
προγρϊμματα που ϋχουν ςχϋςη με το αντικεύμενό τουσ. 
 

 Επανϋναρξη τησ χορόγηςησ εκπαιδευτικών αδειών ςε όςουσ 

παρακολουθούν μεταπτυχιακϊ και διδακτορικϊ προγρϊμματα ςπουδών. 
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B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 

 

 Η ειςόγηςη για το πρόγραμμα δρϊςησ τησ ςυνδικαλιςτικόσ χρονιϊσ 2017-

18, θα αποςταλεύ με την οριςτικό ημερόςια διϊταξη, αφού λϊβουμε υπόψη μασ 

τισ εξελύξεισ τησ περιόδου εκεύνησ.  

 

 

 

 


