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ΑlΤl-lJbtΑΤΑ ΤΟY E{ΛΑΔΦY ΓΞΑ ΤΟ ΣγF{E&ΡI* Τi-gΣ ΟAME
Γ9ι*7
Α' EκrτΑΙΔEYτΙl{Α
Ι. Αδξηoη τοrv ωρδv Φυοικ{g Αγωγηs και Σ1oλικoδ Αθλητιαμoδ
Aυξηoη των cορcbν τη9 Φ.A. και Σ1oλικoυ Aθλητιoμoi πoυ πρoβLiπoνται απo
τα ωρoλ6γα πρoγρdμματα α) oε 3 cbρεq την εβδoμdδα γα oλεE αq' ταξaE τωv

Σ7o λεiων Β' θ μια q εκ π αiδευ oη g κ αι β) o ε 2 δ ρε q ακ o μ α υ π o7ρεωτι κη q α π αo 1δλη oη g
τοlv μαθητΦv, εoτco και εξω απo τo 30ωρo πρδyραμμα ηg πεvtημερηg εβδoμαδαg

Υια τo Σ1oλικ6 Aθλητιcμ6.

Eπι7ειρi1ματα

_

Επiτευξη πρaοαρμoycbν.
ΚαLυψη αναγκrbν κiτηoηζ, ψυγαγωγiαq, υyεiαq, καλλGργειαq ικαvoτητcυν.

Πρ6ruaι1

Aυξηoη τωv οιριbν Φυoικηg Aγωγηg oε 3 ιbρεE μiσα στo πρoγραμμα και καθGρω2 ωριiιν υπoγρeωτικηζ απαoχ,δληoηζ στo Σ1oλικa AθLηαoμo nα oλoυζ τoυζ

oτ1

μαΘητtζ.

2. Αγαλιlτικft Πρoγρ&μματα
Σiνταξη νiιοv Aναλυτικrbν πρoγραμματων τηζ Φ.A. Kαι τaυ Σ7olικo0 Aθλητι-

oμoi με αξovεE τoυg διαπαιδα'|ωyικoiζ oκoπoυ9 τηq Φ.A. Και τoυ Σ7.A.,

τιq

πραγματικtq αναγκεq, τroν μαhqτrbν Και τα oδγ7ρoνα επιoτημowκα δεδoμtvα και
μεθoδoυq,.

Aπαραiτητη πρo0πδΘεoι1 γα τη oδνταξη των Avαλυτικebν Πρoγραμματων εiναι

η oργdνarcη Επιoτι1μovικηq'Ερευνα9 απo τo Παιδαγωγκo Ινoτιτoδτo oε oυνερyαoiα με τoυq ειδικoυ6 επιoτημoνεq διαφ6ριιlν ειδικoτητωv τcov Πανεπιoτημiιοv και
TΕΦAA και η oυo7Ετιση τ(Dν ποριoμd'τωv τηE iρευναg αυτηq με ττ1ν υπαργoυoα

υLικoτεγνικη υπoδoμη, τι9 oυνθτiκεg εφαρμoyηq, τιg πιατιboειq, τη μδρφωoτι, την
ειδiκευoη, την καθoδη"γητικη βoηθεια Και την επoπτεiα τoυ πρooωπικoi.
Επι7ειριiματα
Δεν εiναι δυνατη η διατ0πωoη qκoπrbν και oτo1ωv με αυγ11ρovη παιδαγοtγκη
oκiψη για επισττlμoνικi oρyαvωoη εργαoiαq χωρiζ τη yνdση τωv δπoιων αναyκcbv
των μαθητrbν δατερα απo ερευvα- .
Πρδταaη
Σιiwαξη vkον Aναλυτικcbν ΙΙρoγραμματωνυaτερα απδ Πανελληνια iρευνα, ειδικcbν επιoτημoνικcbν ιδρυματοlν' tια τ1ζ αναγκεq τcοv μαΘητcbv.

3. Σ1oλικδq Αθλητιομδg
α) @εoμoθtτηoη με ειδικo νoμoθt'τημα τoυ Σyoλικob Aθλητιoμoδ πoυ 0α πρoβλΕ-

πει τoυζ διαπαιδαγcoγικoiq aκoπoυg, τη διαθεoη 7ρoνoυ αoκηoηg και αγebνcοv
oτα Σ7oλικα οιρoloγα πρoγραμματα, τιq, πιoτcboειζ, την υλικoτε1νικη υπoδoμi,
τo πρoccllπικo, τoν τρoπo oργανωoηg, καΘoδimoηζ και επoπτεiαq τoυ.

β) Kαταργηoη τηq oημερινηζ μoρφiζ oργαvωoηq και διεξαγωγηg των AQλητικcbν
δραoτηριoτητων. oργανωoι1 αγcilνων oτo ενδoo1oλικo, τoπικ6 Και περιφερειαΚ6
μ6νo επiπεδo και διεξαγωγη τoυg μΕ1ρι τo τiλog τoυ εκπαιδευτιKoδ χρδνoυ. Συμμετo7η 6}'ων των μαθητrbν και oλων των o1oλεkον oτα αθληματα Και μ6νo γα
τα oπoiα υπαρ7oυν εγκαταoτdoa6, oτo Σyoλεio και ατα oπqi.α' αoκηθηκαν oι μαθητt'q.
Aycbνεg oε Παwλληνιo επiπεδo να γiνovται, μt7ρι να αvαπτυγθεi πραγμαακδg
Σγoλικδq AΘλητιoμog απδ τιζ αθλητικtq oμooπovδiεq γα μαθητtq-αθLητΕq, πoυ
ανηκoυν σε AθLητιΚo6E ΣυλLoγoυq η και ανεξαρτητoυζ' σε συνερΥαoiα με τιq
εκiαιδευτικΕζ αρχeζ, oπoυ θα εφαρμoζoνται Kαι τα κiνητρα μtγρι την καταργηoη
τoυζ.
oι μα*ητiq αυτoi να μην παiρνoυν μiρoζ oτoυζ Σ1oλικoι}q αγcbνεq εφδooν Εyoυν
δελτio aε oδλλoγo πανω απ6 2 7ρ6wα.
Επι7εψi1ματα
_ H oυμβoλi ττιs Φ.A. oτην oλoπλευρη καLλΕργεια τηζ πρoσωπικoτηταq τoυ
μαθητi1 με τα δικα τηq φυoιΚα-κιvητιΚα παιδευτικα μtoα πραγματoπoεiται oημερα
με σδνθετεζ κιvητικtq δραoτηριδτητεζ, τα αθληματα.
ΙνΙ' αυτη τηv iwoια o Σ1.A. εiναι oημερα η βαση ενoq, ovγyρoνoυ oυoτηματog

Aθληακis Παιδεiαq.

τηg καταλυτικηq oημεριvηq oργανωτικηq πραγματι- Aναyκαiα η εκκαθαριoη
κoτηταq'τ{Du.gγoλικrbν
αycbνωv' τηζ αvυπαρξiαg Σ1. A' και τη9 υπαρκτηg αθLιoτη-

τdq τoυ, με 6oα oυμβαiνoυν γδρω απo τoν δiθεν Σx. Aθλητιoμδ.

F'ΑΦο
ι}&

{

IIρδταoη
Θεoμoθ6τηoη τoυ Σ1φλιΚoδ Aθλητιoμob με ειδικ6 N6μo, πoυ θα λδvει τα πρoβληματd τoυ, πρoE την Aνθρωπιoτικη διαπαιδαγωγκη κατευθυνoη.

Καταρηoι1 τoυ σημεριvoδ oυoτηματoEαγcbνωv καιoρtαwDΦ τoυ9 με μαξκo-καθoλικo 1,αρακiiρα tξω απ6 τηv καταλυτικη επiδραoη των λεyoμενων κιvητρων αθλητικηq αναπτυξηζ, πρooωρινα μi7ρι τo επiπεδo τoυ Noμoδ.

4. Πιοτδoειq

Aυξηoη τωv πιoτιboεωv απo τov κρατικo πρo$πaλoyισμo και απo πooooτo
Πρoyvωoτικιbν Πoδooφαiρoυ γα τη Φυoικη Ayωyη και τo Σyoλικo A0λητιoμ6.
Εξειδiκευoη τοlv πιcτcboεωv αυτebν oτov πρotiπoλoγιoμb τoυ ΥΠΕΠΘ.

τcοv

Ε'πι7ειρi1ματα

oι πιoτδoειq απαραiτητη πρo6π6θεoη για υλικoτεγwκη υπoδoμi1 και
yiα τη6 Φυoικηq Aγφyηq και AθLητιaμoi.

τη λειτoυρ-

ΙIρδταoη

Aυξηoη των πιστωσεων yια τη Φυoικη Aycoτi Και τo Σ7oλικo AθLητιoμ6 απ6
τoν κρατικ6 πρo6πoλoγομo και πooooτo τωv εooδcιv τωv Πρo"γνωoτικcbν Πoδooφαiρoυ.

5. Yλικoτε1vικη υποδομη

Εξαoφαλιoη yια oλα τα Σγoλεiα και αναλoyα με τιE ανdyκεζ τoυζ' ανoι1gττbν
και- κλειoτcbν χδρων, εyκαταoταoεων, oργανων και υλικoυ. o oΣΚ να oυνερyαζεται yια την κατασΚευη αθλητικcbv γrilρων, με τoυζ Κ'Φ.A. των συτΚεKριμΕvωv
Σγoλεkον Kαι τoυζ Πρoioταμiνoυζ τa)v Γραφεiων Φυoικη9 Ayωyie τωv Noμcbν.
- Nα ιδρυθεi κραnκo ερyooταoιo καταoκευηq εyκαταoταoεcοv, oργαvων και
υλικcbν γα τη Φ.A. Και τo Σ21oλικo Aθλητιoμo Και vα εξαoφαλιoτεi η κεwρικη
διαvoμη τoυ σ' oλα τα oyoLεiα.
- Διαθεoη oλων των αyωwoτικtbv xcbρων Γυμναoτηρiωv, Koλυμβηττ1ρkον Και
Σταδkον Και yια τη Φ.A. - Aθλητιoμo των Σyoλ'εiοlv με κoιvη απδφαoη των υπoυργcbv Παιδεiαζ και Πoλιτιoμoa.
Επι7ειρi1ματα
oι 7ωρoι, εyκαταoταoειq, oρyανα και υλικα απαραiτητη πρoδπoθεoη τηζ εφαρ-

μaγηg των πρoyραμματων Φ-A'-Aθλητιoμoi.
ΙΙρ6ταaη

Εξαoφαλιoη τηq απαιτoιjμενηq υλικoτεγνικηq υπoδoμηq oε 6Lα τα oγoλεiα yια

τη Φ.Α.-A.

6. Kivητρα αθλητικ{q ανdπτιlξηq

'Αμεοη καταρyηoη απo τoυq Σγoλικoδq Aycbνεq των κιvητρων αθλητικηg αvα'
πτυξηg τoυ Ν. 75/75 yια τη bωρiq εξεταoειq ειoαyωγη oτα TΕΦAΑ και A.Ε'-Ι.
Επι7ειρi1ματα

τoυ αvαπτυoooμενoυ αν- Θεoμoq αντιπαιδαyωγκoq, αvτιεκπαιδευτικoE λ"oyω
ταyωvιoμoυ.

Δημιoυρyεi διακρioειq μεταξδ τωv μαθητcbν με ειδικiq ικανoτητεq oε αλλα

- πoυ δεν τυγαiνoυν τωv iδιων πρoνoμiων.
θiματα

Δημιoυρyoδν κατα τoυ9 Σ7oλικo0q AycbνεE απαραδεκτα iκτρoπα, αθλητικη

βiα κqι αvηθικη aυναλλαγη ακδμα yρηματιoμ6 και εξα'yoρα
_

Tiπoτα δεv απiδooαv

ΙΙρ6ταoη

στΙ1v αθLητικη αvαπτυξη

νικcbν.

εκτδq απo τo βoλεμα.

Καταργηoη τcοv κιvητρων αθLητικηE αναπτυξηq τoυ NoμOυ 75/75 απδ τoυζ Σχo}'ικoδq Ayιbνεq για τη γωρig εξετααει6 ειoγωyη oτα TΕΦAA και λoιπα Aνωτατα
lδρδματα.

7. Προaωπικδ

α) Εviρτεια διoριoμrbν,'για την καλυψη των κενcbv oρyαwκcbv θtoεων και καταρ-

γηση τoυ διoριoμoυ αναπληριoτcbν.
il Anξηoη των oρyανικrbν θioεων των Φ.A. yια την καλυψη των αvαγκιbν των
σxoλεiων.
γ) Διoριoμoi Κ.Φ.A. στηv 7rρωτoβαθμια ΕκπαΙδευoη.
δ) o Σ1goλικoq Aθλ'ητιoμ6q να yivεται απ6 ειδικoυq γα κdθε dθLημα Κ-Φ.A.'

aι oπoιoι θα διoρiζovται απoKλειστικd για τoν Σχoλικδ A0λητιoμo.
Επι7ειρi1ματα

Aπαραiτητη πρoδπoθεoη yια τηv εφαρμoγη των πρoyραμματωv Φυoικηq Ayω- και
yηq
ΣγoL. Aθλητιoμoδ εivαιη καλυψη των αναγκcbν, με ειδικευμiνo πρoσωπικo, oλιlν των Σχoλεkoν απδ τo y,ωρι6 ωq την Πρωτειjoυσα.
IIρδταoη
Καλυψη των ανα'γκcbν oλων των Σyoλεiων με ειδικευμiνo πρ0σωπιΚ6 με καλυψη
τωv υπαρχoυoιbν και αυξηoη των oρyανιιζ6ν θioεων και καταρΥηση τ(nν {ιvαπληρcoτcbv.

8. ΑvαβιiΘμιση τωv διοικητικδv oργιivωv Φ.A.
α)'Ιδρυoη Συμβoυλioυ Φ.A. και Σ.A. oτo ΥΠΕΠΘ γα

τη μελiτη, τo oγεδιαoμb,
τηv oργανωoη και εφαρμoyη τωv πρoΥραμματωv τηζ Φ.A. Κα,ι τoυ Σx. A. καΘcbg
και αντιoτoi1ων Συμβoυλiωv στoυE NoμoδE.
β) Aναβαθμισηζ τηζ aρταveιιoηζ Δ/voτιζ Φ.A. τoυ YΠΕΠΘ Και των Γραφεiωv
Φ.A. των Noμcbv oε Δ/voειq Φ.A. και Aθλητιoμoδ.
γ) Συμμετo7η τcoν oρyαvων τoυ κλdδoυ oταΕκπαιδευτικd Συμβoυλια καιΕπιτρoπi,g των Noμcbv κ.λπ.

Επι7εψιiματα

_ Aπαραiτητη εivαι η αvαβαθμιoη τωv Διoικητικcbv oρyανωv τηq Φ.A. τoυ
ΥΠΕ'ΠΘ τηq Δ/voηq ΦυoικηE Aγιογis του YΠΕΠΘ Και των Γραφεkοv Φυoικηq
Ayωγis των Noμcbν, τια την εφαρμoγη τqη εκπαιδευτικηq, πoLιτικηq oτoν τoμιtα
τηg Φυoικηg, Ayωγiq'
_ Aπαραiτητη επioηq εivαι η δπαρξη Συμβoυλiιlν απδ ειδικoυ9 oτoυζ διαφoρoυζ
τρμεiζ τηζ Φ. Aτrιyyiq τια τη μελiτη' oμγανοloτ1 και εφαρμαyη τC0ν πρσyραμμdτωv τηE.
Aυτoνoητo εivαι 6τι oυμμετo7η πρiπει vα 67oυν και εκπρδoωπoι τoυ Κλαδoυ
o -oπoioE θα υLoπoιεi τα πρoTραμματα.

Πρδταoη

Aναβα0μιoη τηg Δ/voηg Φυoικi1g Aγωyηg τoυ YΠΕΠΘ και τωv Γραφεiων Φυoι-

κis Aτωτηe των Noμcbv. 'Ιδρυoη Συμβoυλiων απδ Eιδικ6υg πoυ θα π)uαιaιcbvoυv
τη Δ/voτ1 Και τα Γραφεiα, με συμμετoχη εκπρoocbπιov τoυ Κλdδoυ.
9. ΑΘλητικi Σ1oλεiα

Γiνεται δεxτη η iδρυoη Aθλητικcilv Σγoλεiων μoνo oτo yebρo τoυ Λυκεioυ για

τηv αvαπτυξη τoυ αyωνιστικoιi αθλητιoμoυ με την πρo$πδθεoη 6τι θα εξαoφαλιoτεi:

α) γα oλα τα παιδια 6λcov τωv Σγoλεiων, γωρiE εξαΙρεoη, η αθλητικη αοκηoη
και Παιδεiα.

β)η oιiμφωvη με τιζ σω'ματικtq, ψυ1ικiq, πνευματικiq, πoλιτιoτικΕζ Και ΚoινωνικΕg ανdγκεq και δυνατ6τητεq κd0ε ηλικiαq αθλητικη πρoπδvηoη,
γ) η γενικη μoρφ('ση yια τηv Avcilτερη και Aνωτατη εκπαiδευoη και την επαγyελ-

ματικη απoκατdoτασrι των viιoν αυτolν,
δ) η επιτυ7iα τoυ πειραματoζ στηv εφαρμoγη τoυ
Επι7εψi1ματα

o

θεo μ

6 q, α π α ρ

αin1τ oq

γα

τη ν εξυπτ1 ρ6'τηoη

τ ων o

Θεομo0.

κ o π cb ν τ oυ

Aθ λη τ ιo μ oδ υ ψηλi q

επiδooηg αLλα και τηg διαπαιδα"γciιηoηq, τηζ πρoπovηoηq αvαλayα με τηv ηλικiα
και τιq oυνoLικiq αναγκεq, και ακδμα τηζ μoρφωτιΚηq και επαγγελματιιci1g απoΚαταoταoηg τιoν μαΘητcbv.

Πρδταoq

'Ιδρυoη υoτερα απ6 πειραματικη εφαρμaγη αθλητικcbν Σγoλεiων oτo
1ebρo τoυ

Λυκεioυ yια την εξυπηρiηoη των αναγκδν τoυ A0λητιoμo0 υψηλη9 επiδooηg
με πLηρη κατoyιjρcοoη τηE oωoτηg διαπαιδαγcbγησηζ, τηζ oδμφωνη9 και ανdLoyα
μετηνυλικη καλυψη των oυvoλικtbν αναγκrbν των μαθητιbν αθλητικηq πρoπδvηoηζ
και ακoμα τηg μoρφωoηζ Kαι ηζ επαyγελματικiζ απoκαταoταoηg τoυq,-

10. Eπιμδρφοlοη

Εξαoφdλιoη τηq γεvικηq επιμ6ριμlloηq των Κ.Φ.A. aτo π2uαioιo τηg επιμ6ρφωoηq

okov τοlν ειδικoτητων τcοv καθηγητrbν Και τηζ
και Σ7. Aθλητιoμo απo τα T.Ε.Φ.A.A.

ειEικi1E επιμoρφωoηg

γα

τη Φ.A-

Επι7εφi1ματα

Bαaικδq παραγovταq, τηζ επιστημoνικηq εφαρμoyηq τωv πρoyραμματων Φ.A.-A
oτα ΣxoLεiα εiναι η εvημiρωoη, η πληρoφ6ρηση και η'oυνε1ηg καθoδηηoη τoυ
πρooωπικoi oτo Θεωρητικδ και πρακτικa τoμεα.
Πρδταoη
Συνε7ηq' yενιKi και ειδικη Επιμδρφcooη, Ενημiριooη και πληρoφoρηση τoυ πρooωπικοιi oτo θεcoρηακ6 και πρακτικ6 τoμi'α γα τα θtματα ηq Φ.A.-AθLητιoμoυ.

11. Mαθητικoi 'Oμιλοι ΑΘλητιoμοδ (M.o.A.)
'Ιδρυoη τωv M.o.A- o' oLα τα o1okiα με πρooπτικi εξtλιξis τoυg' oε oλoκληρωμiνoυζ Aθλητικoυq, ΣιoLικoδq ΣυLλλoγoυq πoυ θα δρoυν oτo χcbρo τoυ Mαζικoδ

Aθλητιoμoι}. Η oρydνcιoη τoυq, πρ6πει να yiνει α) με η μαζιιζi oυμμετo7η 62ιιlv
τωv μαθητtbν και o7ι μδνo εκεiνων πoυ Εyoυν ικαν6τητα γα υψηLi6 επιδdoειq,
β) με βαoη τηv ευρεiα εκπαιδευτικi κoινoτητα (MαΦητΕg' εκπαιδευτικoi, yoνεiq,
τoπικi αυτoδιoiκηoη, αθληακoi φoρεiζ κ.Lπ.) καιy) με την oικoνoμικη επι7oρηγη-

ση τoυ ΥΠΕΠΘ.

Eπι7ειρi1ματα

_ oι Mαθητικoi

Aθληακoi 'oμλοι θα πρΕ'πει να ιδρυθoυv o' oλα τα Σγo}εiα

yια τηv oρyανωoη τωv δραoτηριoτητolν τoυ Σ7oλικoδ AθLητιoμoδ στoν πρoπoνητι'
6

Ki

Toμiα. Φυoικα κατω απo τιζ πρoijπoθtσε!ζ ηζ oργαycooηE
εκπαιδbυτικηE κoινoτι1ταζ, τ'lζ oυμμετovηq δλιlν τωv μαθητιbν,
δ''*oνoμ'ii κdLυψη των επιy'oρηγησε(Dν τoυ ΥIΙΕΠΘ και τηζ πρooπτικηg

Και τoν Aγωvιστικo

τoυe oτη

' μ' iηu

Γ

τηe

βαiη

τηq'

εξΕλιξiq τoυζ σε AθλητικoδE Σyoλικoiq Συλλoγoυq'.

Πρ6ταoη

'Ιδρυoη o" δλα τα Σ0oλεiα τωv Mαθητικωv oμifuιν Aθλητιoμoδ και oργαvωoη
τoυζ με βαoη την Εκπαιδευτικη Κoιv6τι1τα, τη μαζιιci1 oυμμε1μ1 των μαΦτcbν,
τηv'oιΚoνoμικi κdλυψi τoυq απδ τoν πρoijπoλoγoμil τoυ ΥfIΒΠΘ και την εξ6λιξη

τoυζ σε AθLητικoδq ΣγoLικoδE ΣυλLδyoυq.

.

B' EΠArrEΛMAΤlκΑ

1. Ωρdριo

'Aμεoη μεiωoη τoυ coραρioυ των Κ.Φ.A. Και επαναφoρα τoυ oτα επiπεδα τcον
nρoβl";i"λu των μi'yρι τoυ Ν. 1566/85 Nδμοlν (j cilρεe λιγoτερεq απδ τo ωραριo
των dλλι'lv Κλdδων).

Eπι7ειρi1μαtα

_ Κεκτημiνo δικαiιoμα εργαζoμiνωv.
_ Συνδικαλιoτικα απαραδε7τo η αδξηoη τoιν cορrbν εργαoiαζ των ερyαζoμενων.
_ Δημιoυργηoε ανεyiα yια 5a0 και πLioν vioυE Κ.Φ'A'
_ ΙνΙεiωoε την απδδooη των ερyαζiμεvων με τα 4 τετραcoρα και 1 πεwdωρo
την
'- εβδoμαδα.
ωραριo των Κ.Φ.A. θεoπioτηκε λo,rω τrov ιEιαiτερων oυvΘηκtbν
To
μειωμθνo

ερyαoiαζ'
ΙΙρδtαoη
N. 1566/85
"Aμεoη μεiοloη, κατα 3 δρεg τoυ ωραρioυ των Κ.Φ.A. στα πρo τoυ

επiπεδα

τoυ.

2. Ξξδλιξη K.Φ.A.

'Aρoη των εμπoδiων yια την εξiλιξη τωv Κ'Φ'A' oτην Ιεραρ7iα, oτη διoin1oη
των Σ7oλεΙων Kαι τα Γραφεiα Φυoικηq Ayωγηq

Επι7ειρi1ματα

_

Υπαρχει διακριoη oτα κριτηρια επιλoγηg oπω9:
o 7ρ6νo9 oπoυδων
καΘηκδντων λoγω πρoηyoδμεη {ia"rψi πρoηγoυμενηq αναληψη9 διευθυντικcbν

vωv απαyoρευτικcbν διαταξεων'
η ιooτιμiα τωv διπλιοματων
Πρδταoη

'Aρoη των εμπoδiων tια την εξiλιξη των Κ'Φ.A' oτην ιεραρχiα .και ττ1ν ε'πλoγη
,ouζ'yrλ τη λιoiκηoη των bxoλεiων Και τ(')ν Γραφεiων Φυoικηq AτromE'
3. Αποoπ&oειq - Συμπλfρωοη ιυρΦv - Διoριoμδg oτηv Α/β&Θμια Eκπαiδευοη

α) Καταρyηoη τoυ μiτρoυ των απooπασεcoν yια πLηρεq ωραριo i ουμπλiρωoη
oτην A/βαθμια Βκπαiδευoη.
ωρcbν
.β)ΣυμπLηρtooηωραρioυτωvΚ.Φ.A.ναγivεταιoτoΣγ'o}'εioμετηvαναληψη

διδαoκαλiαq, ouuoφλu'oρoq, την επιoτημη τηζ Φ'A' μαθημdτωv στ'ιι διδαoκαλiα
των oπoiων oι Κ.Φ.A. θα tγoυν πρoτεραιoτητα'

y) Διoριoμδζ K.Φ.A. oτην A/βαθμια Εκπαiδευoη'

Eπι7ειρi1ματα

iρδο"oη τoυ Νaμoθtτη τoυ N. 1566/85 με τιq πρoβλiψε:ιζ yια την απoσπαση

i

μειωμtvo ωραριo ηταν η oταδιακi τoπoθiτηoη Κ'Φ'A'
Toι}τo oμωq oπωζ απoδεiχθηκε δεν tλυoε τo πρoβλημα
(ειιειψηk'o.A., διαoπαoη o"ηv ερyαoiα, i:λλειψη εvημερωσηζ κ'λπ') καιαναyκασε τoυ€' υπευθυνoυq να χρησιμoπoιηooυν αδιoριoτoυg K'Φ'A'
Πρ6ταoη
'
Καταimoη των απooπαoεων και διoριoμoe Κ.Φ.A. oτην A/βαθμια Εκπαiδευoη.
Συμπληρ,ωloη ωραρioυ των Κ.Φ.A- με oυναφη πρoζ τη Φ'A' μαθηματα'

Κ.Φ-λ. y'o
λ"ηu

λLo*ληρ|o

i

ιiομ'o u*noii'uoη'.

4. Ιoοτιμiα διπλωβτωv

'Aμεση πραyματoπoiηoη τηg αυτδματη9 ιooτιμiαq'τιον'διπλ,clιμdτcov E'A.Σ.A.

- T.Ε.Φ.A.A.
Επιxειρi1ματα
Ξ π ioητo'lμεvη

π ρακ τ ιΚη (Πdντειo q,, Βιoμηrαwκη Πειραια)'
αwιθ6oεων
Aπoφ'ι1"γη
μεταξi τcoν μεkbv τoυ Κλαδoυ'
Πρoτει"ν6μεvη λιiαη των επιμoρφωτικritν oεμιναρiων δεν Lδvει τo πρ6βλημα
αξιoκρατικd και 1ωρi9 διακρiοειq, αφoi oλoι δεν ixoυν τη δυνατδτητα τηζ παραΚoLoδ9ηoηζ τωv oεμιναρiωv.

_
_

_ Δεν εiναι δυvατo η ιooτιμiα, τoυλα1ιoτo για τoυζ απoφoιτoυq, των Ε'A'Σ'A'
vα δiνεται με διαφoρετικη επιλoγη τoυ εκαoτoτε Υπoυργo0 oπωE πρoβλiπει o
N6μog γατi Θα εφαρμoζεται αwaη μεταχ,εiριoη.

Πρδταoq
-'Aμεoη

πραγματo7τoiηoη τηq' αυτoματηE ιooτιμiαq, τωv διπλcoματων

με τα διπkilματα των T.Ε.Φ.A.A.
5. Xρδvoq oδvταξηq
Mεiωoη τoυ 11ρiνoυ oυνταξιμηq υπηρεoiαq των Κ'Φ.A'

E'A'Σ'A'

Επιγειρiηματα
i ιοyω τoυ εiδoυq τηζ ερταoiαζ αδυναμtα oωoτηq απδδooηg oτo κ0ριo Εργo'
ΙΙρδταaη
-Mεiωoη
τoυ bρovoυ oυvταξιμηg υπηρεoiαq αναLoyη y1α τιζ yυναiκεq Και τoυζ
ανδρεq Κ.Φ.A.

6. Αvτιπρoοδπευοη

'Βρa>
Συμμετo1η τoυ Κλαδoυ με αιρετoδq αντιπρooωπoυζ τoυ oτα κΕντρα τηq
Φ.AκαιτoΣ.A.
καιαπoφαoεrονγατη
vαq, μελiτηq, o0εδιαaμoδ, πρoyραμματιcμοδ

Επι7ειρi1ματα

Εiναι-απαραiτητη η,oυμμετoyη oτη διαδικαoiα των απoφαoεων

γα τη Φ'Α'

και τo ΣγoLικo AθLητιoμo των αντιπρoocbπωv τoυ Κλαδoυ εκεiνoυ πoυ θα κληθεi
vα υLoπoιηoει καθε πρoγραμμα.

Πρδταoι1
'Συμμετoχη

τoυ Κλαδoυ, με αιρετoiq αvτιπρooebπoυζ τoυ oτη διαδικαoiα τoιν
απoφαoεωi tια τη Φ.A. και τo Σ7,. Aθλητιoμo.

7. Κατo1δρωoη

ατυ2gημ&τωv

Noμικη κατoγυρωoη των Κ.Φ.Α. Και των μαθητcbv, oε περiπτωoη ατυyηματoq
oτη bιαρ'κεια τηq αoκηoηq Και των αγrbνων, με καLυψη εξoδων θεραπε[αζ και
αναλoyη oυvταξιoδ6iηση σε περiπτωoη αvαπηρiαg.

Επι7ειρi1ματα

πjiιoι ευναδεLφoι διeb'θηκαν, δικαoτηκαν και καταδικαστηκαν Υια ατυχηπoυ iyιναν τηv cbρα τωv αoκηoεωνματα
' _ ΠaLλai
ΣυναδεLφa,ι, κδρια vioι, δεν oυνταξιoδoτiθηκαν η πηραv εΙα1ιcτ'ι7

oδvταξη, λ6yω αvαπηρiαq απδ ατυ1gηματα κατα τη διαρκεια των καθηκδντ{nv τoυζ.
IIρ6ταoη
'Νoμιiη
κατo70ρωoη των Κ.Φ'A. Και των μαθητων oε περiπτωaη ατυ1ηματων

oη

διdρκεια των αoκηoεωv και αyιbνων.
8. Αμoιβδq για εξωδιδα1τικθq εργαοiεq

Η αμoιβη των Κ.Φ.A. τια ερyαoiα τoυq πtρα απo τα διδα21τικα τoυg καθηκoντα
αycbvεq', να εiyαι ioη με την αμoιβη τωv καθηyητιbv των MεταLυκειiκcbν φρoνiιoτηρiωi:, o'rq δε αρβεg η oυμμετo7η να εiναι πρoαιρετικη και.

o' nρλoiuηouιq,

vα δivεται η νδμιμη πρooαυξηoη.

Επι7ειρi1ματα

_

Δεν εiναι δυνατη η πρooφoρα ερyαoiαg εκτδg ωραριoυ' '
_Ηερyαoiαπρα"rματ.oπoιεiταικατωαπδδυoκoLεgaυνθηκεE(κo0ραoηoωματικη, δυoiiνεig κiιρικεE oυν%ηκεq, oυνθηκεg ανταyωνιoτικηg tνταoηq και πoλλiE

φoρtq βiαq).

-ΚυριαπρooφΕρεταιoεημi''ρεqαρyiαζ,cbρεζμηερyαoιμεqKαισετo1toυζεKτaE
τηq iδραe τoυ Σγoλεioυ.
Πρ6ταoη
'Ειδικj αμoιβη των Κ.Φ.A. yια εξωδιδαχτικi9 ερ'γαoiεg @ycbνεq, πρoπoνηoaζ
κ'λπ.) oτo iψoζ των αμoιβebν oτα MεταLυκειακα φρoντιoτηρια και πρooαυξioειζ
y1α τιζ αρΥiεζ.
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