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Ν.Ι.Ρ.Δ.Δ. 

16ο Ρακηικό Πςνέδπιο Ανηιπποζώπυν 

ΓΗΔΘΓΗΘΖΡΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ  

(ζςνδικαλιζηικήρ πεπιόδος 2016-2018) 

ΤΖΦΗΠΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 

 

Α. ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΑ 

1. Γιαηήπηζη ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ΚΔΠΑ ζηη 

ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑ ΡΞΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ. ΝΣΗ ζηην ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ, ηηρ 

Ρ.Δ.Δ. με ηην ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ, κεηά ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ 

απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ μεηά ηην ολοκλήπυζη ηηρ Γεςηεποβάθμιαρ 

Δκπαίδεςζηρ. 

2. ΝΣΗ ζηην ενοποίηζη ηυν δύο Ρύπυν Ιςκείος. Αςθύπαπκηο 3εηέρ 

Ιύκειο ηηρ Ρ.Δ.Δ., πνπ ζα παξέρεη Ξηςσίο Διδικόηηηαρ με πλήπη 

επαγγελμαηικά δικαιώμαηα και Απολςηήπιο ηζόηηκν ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ. 

Ακώλςηη ππόζβαζη ησλ απνθνίησλ ηεο Σ.Δ.Δ. ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

ζε όλερ ηιρ ζσολέρ και ηα ημήμαηα, θαζώο θαη ζηηο παξαγσγηθέο ζρνιέο ησλ 

Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη σκάησλ Αζθαιείαο όισλ ησλ θιάδσλ θαη βαζκίδσλ. 

3. Ρέηαπηο έηορ επαγγελμαηικήρ Δξειδίκεςζηρ – Ξπακηικήρ άζκηζηρ ζην 

ρώξν εξγαζίαο ππό ηελ παξνπζία Δθπαηδεπηηθνύ, εληαγκέλν ζην ΡΞΗΘΝ 

εκπαιδεςηικό ζύζηημα, πνπ ζα απονέμει, κεηά ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε 

θαη ζπκκεηνρή ζε ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο, Γίπλυμα Διδικόηηηορ επηπέδνπ 5. 

Η Καθηηεία ΔΜΥ από ηο Ρςπικό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. 

4. Πύνηαξη όισλ ησλ Δπαγγελμαηικών Ξεπιγπαμμάηυν γηα ην Δζληθό Πιαίζην 

Πξνζόλησλ, ανά Διδικόηηηα. Πύνηαξη Υπολογίυν Ξπογπαμμάηυν 

Πποςδών κε βάζε ηα Δπαγγεικαηηθά Πεξηγξάκκαηα. Πύγσπονα Αναλςηικά 

Ξπογπάμμαηα Πποςδών κε βάζε ηα Ωξνιόγηα θαη ηα Δπαγγεικαηηθά 

Πεξηγξάκκαηα. πγγξαθή νέυν, επίθαηξσλ ηερλνινγηθά, βιβλίυν ηεσνικών 

ειδικοηήηυν. Ρα ππογπάμμαηα ενιζσςηικήρ διδαζκαλίαρ και Ξπόζθεηηρ 

Γιδακηικήρ Πηήπιξηρ λα μεθηλνύλ ηην 1η Νκηυβπίος ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 

5. Ρμήμαηα μέσπι δεκαπένηε (15) μαθηηών ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη 

ζην ζεσξεηηθό κέξνο ησλ ηερληθώλ καζεκάησλ, μέσπι δέκα (10) μαθηηών 

ζηο επγαζηηπιακά μαθήμαηα κε δεύηεξν εθπαηδεπηηθό από 11 έσο 15 

καζεηέο. Ιειηοςπγία ολιγομελών ηκεκάησλ. 
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6. ΝΠΗΑΠΡΗΘΖ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ηηρ Ρ.Δ.Δ. με Λέο ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΝ Λόμο. 

Τηνζέηεζε ηεο πξόηαζεο ηεο Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. γηα ην Νέν Σερληθό Δπαγγεικαηηθό 

Λύθεην – Σ.Δ.Λ. ΝΣΗ ζηην ΘΑΡΑΟΓΖΠΖ, ηη ΠΓΣΥΛΔΠΖ, ηη 

ΠΟΟΗΘΛΥΠΖ, ΠΣΝΙΗΘΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ, ΡΝΚΔΥΛ και ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΥΛ. 

ΙΓΡΤΗ ΝΔΩΝ. Ίδπςζη και λειηοςπγία πλέγμαηορ Ξειπαμαηικών Ιςκείυν 

ηηρ Ρ.Δ.Δ. Αςηόνομα Δπγαζηηπιακά Θένηπα (Δ.Θ.). Π.Δ. και Δ.Θ. κε 

ζύγσπονο ηερλνινγηθά εξγαζηεξηαθό εξοπλιζμό. ΚΑΜΜΙΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ζε 

βάξνο ησλ ζρνιείσλ ηεο Σ.Δ.Δ. θαη ησλ καζεηώλ ηεο ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ ζπλόινπ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. 

7. Απξόζθνπηε σπημαηοδόηηζη ηυν Πσολικών Δπιηποπών γηα ηελ 

νινθιεξσηηθή θαη άκεζε θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ ζρνιείσλ. 

Γελλαία αύξηζη ηυν δαπανών για ηην Ξαιδεία κε ζηόρν ην 5% ηνπ Α.Δ.Π. 

8. Δπαναλειηοςπγία ανεξάπηηηυν Γπαθείυν Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ 

(αλά Γ.Γ.Δ.) πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε ανεξάπηηηα Ξεπιθεπειακά Γπαθεία 

(αλά Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο) θαη εθείλα κε ηε ζεηξά ηνπο ζηε 

Γ/νζη Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ. Πηελέσυζη ηυν Γπαθείυν και ηηρ Γιεύθςνζηρ Δ.Δ. κε 

έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνύο ηερληθώλ εηδηθνηήησλ. Πηελέσυζη με ηο αναγκαίο 

διοικηηικό πποζυπικό ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ θαη ησλ γξακκαηεηώλ ησλ ζρνιείσλ. 

9. Άκεζε επαναλειηοςπγία ησλ ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ ηεο εθπαίδεπζεο, 

Γξαθείσλ ρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (ΓΟΑ.Π.Δ.Ξ.), Γξαθείσλ 

ύλδεζεο κε ηελ Αγνξά Δξγαζίαο (ΓΟΑ.Π.) – Ξαπαηηπηηήπια Δπγαζίαρ. 

10. Ξλήπηρ ζηελέσυζη ησλ Κέληξσλ πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνύ 

(ΘΔ.Π.Ξ.) κε απόιπηα εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. Άκεζε ζύνδεζη και 

ζςνεσήρ ςποζηήπιξη ηομέυν και ειδικοηήηυν από ηηο ζρεηηθέο με ην 

γλσζηηθό αληηθείκελν ζσολέρ και ημήμαηα ζσολών ηυν Ρ.Δ.Η. ζηε βάζε ηεο 

πινπνίεζεο θνηλώλ πξνγξακκάησλ. 

11. Ξλήπη ζηελέσυζη ησλ Κέληξσλ Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη 

Τπνζηήξημεο Δηδηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Αλαγθώλ (ΘΔ.Γ.Γ..). 

12. ύζηαζε θαη ζηειέρσζε πανελλαδικού δικηύος γηα ηελ τςσολογική 

ςποζηήπιξη όισλ ησλ κειώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. 

 

Β. ΘΙΑΓΗΘΑ 

13. Άκεζε λνκνζεηηθή ξύζκηζε γηα ζύλλνκν θαη δίθαην ζύζηεκα δηαδηθαζηώλ γηα ην 

διοπιζμό ηυν μονίμυν και ηην ππόζλητη ηυν αναπληπυηών 

εθπαηδεπηηθώλ. 
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14. Άμεζη κάλςτη ηυν ςθιζηαμένυν οπγανικών κενών κε ην δηνξηζκό ηνπ 

απαξαίηεηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. Έγθαηξν διοπιζμό, ην αξγόηεξν κέρξη 

ηέιε Απγνύζηνπ. 

15. Νλοκλήπυζη όλυν ηυν ςπηπεζιακών μεηαβολών (κεηαζέζεσλ, θιπ) 

κνλίκνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηο απγόηεπο μέσπι ηο ηέλορ Αππιλίος. 

16. Κάζε αλαγθαία πξόβιεςε θαη ελέξγεηα ώζηε οι λειηοςπγικέρ ανάγκερ ζε 

εκπαιδεςηικό πποζυπικό να καλύπηονηαι μέσπι ηον αγιαζμό ηνπ 

ζρνιηθνύ έηνπο. 

17. Νι εκπαιδεςηικοί λειηοςπγοί λα ππεξεηνύλ αποκλειζηικά και μόνο ζηα 

ζσολεία ηος ηςπικού ζςζηήμαηορ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. ΘΑΚΗΑ 

ΠΓΣΥΛΔΠΖ Διδικοηήηυν ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ρσξίο ηελ πξνγελέζηεξε 

ζύκθσλε άπνςε ηνπ θιάδνπ. 

18. Γηαξθήο επιμόπθυζη ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζσ ζπλερώλ ελδνζρνιηθώλ θαη 

εμσζρνιηθώλ πξνγξακκάησλ, κε παξάιιειε απαιιαγή από ηα δηδαθηηθά ηνπο 

θαζήθνληα. 

19. Δκπαιδεςηικέρ άδειερ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δσξεάλ μεηαπηςσιακών 

ζποςδών ζε δεκόζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα. 

20. Πύλλογορ Γιδαζκόνηυν με αςξημένερ απμοδιόηηηερ, πιήξεηο, 

απνθιεηζηηθέο θαη θαζνξηζηηθέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

21. Δκπαίδεςζη ηυν ςποτήθιυν ζηελεσών γηα όιεο ηηο ζέζεηο επζύλεο. 

22. Δπαναθοπά ηος ςποσπευηικού διδακηικού υπαπίος ζηα πξν ηνπ 2013 

δεδνκέλα. Βαζκηαία θαη πξννδεπηηθή μείυζη ηνπ ππνρξεσηηθνύ δηδαθηηθνύ 

σξαξίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πποϋπηπεζία αλλά και με ηην ηλικία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ. Κείυζη ηνπ σξαξίνπ ησλ ςπεςθύνυν επγαζηηπίυν θαηά 

ηξεηο ώξεο από ην ππνρξεσηηθό ηνπο σξάξην. 

23. Αύμεζε ησλ αποδοσών γηα γξήγνξε επηζηξνθή ζηα επίπεδα πξν θξίζεο. Άκεζε 

επαλαθνξά 13νπ θαη 14νπ κηζζνύ. 

24. Θαμία αύξηζη ζηηο αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ. Θαμία αύξηζη ζηα όπια 

ζςνηαξιοδόηηζηρ. Θαμία μείυζη κύπιυν και επικοςπικών ζςνηάξευν 

και εθάπαξ. Ξλήπηρ ιαηποθαπμακεςηική πεπίθαλτη ησλ ελ ελεξγεία θαη 

ησλ ζπληαμηνύρσλ. 

25. Να ινγίδεηαη υρ εκπαιδεςηική ε νπνηαδήπνηε πποϋπηπεζία ζε θάζε βαζκίδα 

δεκόζηαο ή ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο. Κάζε πποϋπηπεζία ζηον ιδιυηικό ηομέα 

λα πξνζππνινγίδεηαη ζηε κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή εμέιημε. 
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Γ. ΠΛΓΗΘΑΙΗΠΡΗΘΑ 

26. Ξαιδεία συπίρ διακπίζειρ και αποκλειζμούρ, πξαγκαηηθά δεκόζην θαη 

δσξεάλ αγαζό.ΠΑΙΓΔΙΑ – ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ – ΥΟΛΔΙΑ ζηελ ππεξεζία ηνπ Λανύ θαη 

ηεο Υώξαο. 

27. Αναβάθμιζη ηος κύποςρ ηηρ Ρ.Δ.Δ. Θαηαξίυζη ησλ απνθνίησλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηεο. 

28. Νςζιαζηικόρ Γιάλογορ για ηη Ξαιδεία με βάζη ηιρ πποηάζειρ ηυν 

Φοπέυν εθπξνζώπεζεο ηνπ Κιάδνπ θαη ηεο Δθπαηδεπηηθήο Κνηλόηεηαο. 

29. Απνούμαζηε ηιρ μνημονιακέρ επιηαγέρ πνπ δηαιύνπλ ηελ Δθπαίδεπζε, ηηο 

«Οδεγίεο» ηεο ΔΔ θαη όζα απηή επηρεηξεί λα επηβάιιεη κέζσ ηεο Δξγαιεηνζήθεο 

ηνπ Ο.Ο..Α. 

30. Αποππίπηοςμε ηα «κηζζνιόγηα – θησρνιόγηα». Απνούμαζηε ηα ζθαγηαζηηθά 

αζθαιηζηηθά, ζπληαμηνδνηηθά, θνξνινγηθά κέηξα. 

31. Εηηούμε δηαζθάιηζε ηνπ ΓΖΚΝΠΗΝ, ΑΛΑΓΗΑΛΔΚΖΡΗΘΝ θαη 

ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ραξαθηήξα ηεο Θοινυνικήρ Αζθάλιζηρ. Δπαξθή 

ΑΛΑΘΔΦΑΙΑΗΝΞΝΗΖΠΖ ηυν Αζθαλιζηικών Ραμείυν γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο βησζηκόηεηάο ηνπο. 

 

Από ηο Ξποεδπείο ηηρ 16ηρ Γενικήρ Πςνέλεςζηρ  

ηυν Ανηιπποζώπυν ηυν Δ.Ι.Ρ.Δ.Δ. 

 

 

 


