
Ο.Ι.Σ.Δ.Δ. - 16Ο Σαθηηθό πλέδξην Αληηπξνζώπσλ, Θεζζαινλίθε 1-2 Ηνπιίνπ 2016 

Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 

16ο Σακηικό σνέδριο Ανηιπροζώπων 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 

(ζσνδικαλιζηικής περιόδοσ 2016-2018) 

1. Δ.Ι.Σ.Δ.Δ. ΚΑΕΗΘΔ – ΓΤΛΑΚΗΘΔ πξσηνπόξεο ζηνλ αγώλα αλαβάζκηζεο ηεο 

Σ.Δ.Δ., αθνκκάηηζηεο, έμσ θαη καθξηά από ηελ εμππεξέηεζε παξαηαμηαθώλ 

ζπκθεξόλησλ θαη ζθνπηκνηήησλ. 

2. Ο.Ι.Σ.Δ.Δ. – ην ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΚΗΟ ζπλδηθαιηζηηθό όξγαλν ηεο Σ.Δ.Δ., ζηέγε, 

θαηαθύγην, αξσγόο ησλ Πξσηνβάζκησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ Δλώζεσλ – Δ.Ι.Σ.Δ.Δ. 

3. Γεκηνπξγία ΤΛΟΚΟΠΟΛΓΗΑ – ΣΡΗΣΟΒΑΘΚΗΟ ΤΛΓΗΘΑΙΗΣΗΘΟ ΟΡΓΑΛΟ 

ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ΟΙΩΛ ησλ ΒΑΘΚΗΓΩΛ, από ηελ Πξσηνβάζκηα κέρξη ηελ 

Σξηηνβάζκηα, κε ζπκκεηνρή ΟΙΩΛ ησλ ΟΚΟΠΟΛΓΗΩΛ… .Δ.Π.ΓΔ.Σ.Δ. - 

πλνκνζπνλδία Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο & Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη Δ.Δ.Δ. - Δθπαηδεπηηθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (πξόηαζε - 

θάιεζκα ηεο ΟΙΣΔΔ από ηηο 20-2-2006…). 

4. ΤΛΓΗΘΑΙΗΚΟ θαη ΤΛΓΗΘΑΙΗΣΖ κέζα ζην ΥΟΙΔΗΟ ζηηο ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖ 

Σ.Δ.Δ. ηαγκέλνο ζηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο, ππεξέηεο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

5. ΑΗΡΔΣΟΗ εθπξόζσπνη ησλ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΩΛ ζηα ΤΠΖΡΔΗΑΘΑ ΤΚΒΟΤΙΗΑ 

εθιεγκέλνη αλεμάξηεηνη κεκνλσκέλνη ή κε εληαίν ςεθνδέιηην (όρη παξαηαμηαθό) 

πηζηνί ζην θαζήθνλ θαη ππνρξέσζή ηνπο γηα δηαθύιαμε ηεο λνκηκόηεηαο, 

πξεζβεπηέο ηεο ηζόηηκεο θαη δίθαηεο αληηκεηώπηζεο όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ. 

6. ΣΔΙΔΥΖ ηεο ΓΗΟΗΘΖΖ πνπ ηηκνύλ ηελ εθπαίδεπζε θαη θνζκνύλ ηνλ θιάδν. 

7. ΤΙΙΟΓΟΗ ΓΗΓΑΘΟΛΣΩΛ ελσκέλνη - δπλακηθνί, πξνζηάηεο θαη θύιαθεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, αζπίδα ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

8. ΥΟΙΔΗΑ νξγαλσκέλα, εμνπιηζκέλα, κε ππνδνκέο θαη εμνπιηζκό θαηάιιεια θαη 

ηθαλά λα απνηειέζνπλ θπηώξηα κάζεζεο θαη αλάπηπμεο – θαιιηέξγεηαο 

δεμηνηήησλ. Υώξνη δεκνθξαηηθήο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο. Πόινη έιμεο, 

θαιιηέξγεηαο, πλεπκαηηθήο, ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηώλ. 

9. ΠΑΗΓΔΗΑ θαη ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ κε ΟΡΑΚΑ θαη ΔΙΠΗΓΑ, ηαγκέλα λα ηξνθνδνηήζνπλ 

ηελ Θνηλσλία κε ην έκςπρν πιηθό πνπ ζα δηθαηώζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αύξην θαη 

ζα ζηεξίμεη ηελ Θνηλσληθή, Πνιηηηζηηθή, Οηθνλνκηθή θαη Γεκνθξαηηθή Αλάπηπμε. 

10. Τπνβνιή πξνο έγθξηζε πξόηαζεο Πξνγξάκκαηνο Erasmus+ ζηε Βαζηθή Γξάζε 2 

(ΘΑ2) πκπξάμεηο ζηνλ Σνκέα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο. 

Ζ 15κειήο νκάδα ζπκκεηερόλησλ πξνθαζνξίδεηαη από ην 16ν Σαθηηθό πλέδξην. 

Από ηο Προεδρείο ηης 16ης Γενικής σνέλεσζης  

ηων Ανηιπροζώπων ηων Ε.Λ.Σ.Ε.Ε. 


