
Αγωληζηηθή Δλόηεηα Καζεγεηώλ γηα Παρέκβαζε  
ζηο ΠΥΣΓΔ Αταΐας 

 

Όηαλ θοηκόκαζηε εκείς οη εθπαηδεσηηθοί, 
ο ΦΙΛΗΣ θαη ε ΣΙΑ γράθοσλ ηζηορία 

 

1) Δλεκερώλοσκε ηοσς ζσλαδέιθοσς όηη ζήκερα ζηης 10:30 πκ ζα γίλεη 
ΠΥΣΓΔ γηα «ηα θελά θαη ηα πιεολάζκαηα», ζέκα ποσ αθορά ζτεδόλ όιοσς 
κας. 
Τν ζσζηό είλαη όηη ζα έπξεπε νη αηξεηνί θαη νη ΕΛΜΕ (θπξίσο ε Α΄πνπ έρεη θαη έγθαηξε 

ελεκέξσζε) λα έρνπλ ήδε ελεκεξώζεη αλαιπηηθά θαη θσλαθηά όζνπο θαη όζεο αλακέλνπλ 
ηηο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ή είλαη ηνπνζεηεκέλνη ηειεπηαίνη ζηελ ζρνιηθή κνλάδα πνπ 

ππεξεηνύλ. Κάζε οιηγωρία ζηο ζσληοληζκό απνηειεί θαη ζεκαληηθή απώιεηα ηνπ ξόινπ 
ηόζν ησλ αηξεηώλ, όζν θαη ησλ πιεηνςεθηώλ ησλ 2 ΔΣ ησλ ΕΛΜΕ.  
Δεδνκέλνπ όισλ ησλ αξλεηηθώλ θαηεπζύλζεσλ ζην όλνκα ηνπ δεκνζηνλνκηθνύ θόζηνπο θαη ηεο 
δήζελ «παηδαγσγηθήο» ειάθξπλζεο ζα δεκηνπξγεζνύλ κεγάιεο εξγαζηαθέο αλαηξνπέο θαη είλαη 
αλαγθαίν λα νξγαλσζεί αλνηρηή καδηθή παξέκβαζε ηνπ Σσκαηείνπ -κε ζπκκεηνρή όισλ ησλ 
ζπλαδέιθσλ- ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ ΠΥΣΔΕ πνπ αθνξά ηηο δσέο  καο. 

Είλαη άιιν πξάγκα ε όπνηα παξέκβαζε ζηνλ ΔΔΕ, πνπ είλαη πξόεδξνο ηνπ ΠΥΣΔΕ, θαη άιιο 
παρέκβαζε ζε όια ηα κέιε ηοσ ΠΥΣΓΔ, πνπ θαη’ αξρήλ είλαη ηζόηηκα... Τν είδνο απηήο 
ηεο παξέκβαζεο έγηλε θαη παιηόηεξα κεηά από θάιεζκα ηνπ ηόηε αηξεηνύ ηεο ΕΑΚ (από ηελ Εθπ. 
Παξέκβαζε), όηαλ εηίζνληαλ ηα ζέκαηα ησλ «θελώλ θαη πιενλαζκάησλ» ηνλ καύξν Ινύλην ηνπ 
2013. 

Κόληξα ζηε ινγηθή ησλ θιεηζηώλ γξαθεηνθξαηηθώλ ζπκβνπιίσλ, θαιούκε θάζε 
ζσλάδειθο λα βρίζθεηαη αύρηο ζηο ΠΥΣΓΔ ζηης 11.00 π.κ. θαη λα 
σπεραζπηζηεί ην δεκόζην ζρνιείν θαη ην κέιινλ καο σο εξγαδόκελνη. 
 

2) Τίζεηαη επίζες ηο ζέκα ηες ζηειέτωζες ηωλ ορεηλώλ ζτοιείωλ ποσ 
αλήθοσλ ζηελ Β΄ ΔΛΜΔ Αταΐας θαη θάζε τρόλο είλαη σποζηειετοκέλα κε 
ποιιά θελά, κε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ εθεί νξγαληθή λα θνξηώλνληαη όιε ηελ δνπιεηά, 
κε ηα παηδηά ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ λα κελ έρνπλ θαζεγεηή γηα κεγάιν δηάζηεκα, θιπ. Καη ην 
δήηεκα απηό θνξπθώζεθε κεηά ην 2012 κε ηελ θαηάξγεζε ησλ ηεζάξσλ κηθξόηεξσλ πεξηνρώλ 
δηνξηζκώλ θαη κεηαζέζεσλ. Να μαλαγίλνπλ ηέζζεξεο νη πεξηνρέο κεηάζεζεο ελάληηα ζηε ινγηθή 
ηνπ θξάηνπο πνπ καο ζέιεη λα κεηαθηλνύκαζηε αθόκα θαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θαη ρώξαο 
αθόκα. 
Σηα δεηήκαηα απηά αθείινπλ λα πάξνπλ νη αηξεηνί μεθάζαξε δεκόζηα ζέζε θαη αλνηρηά ζε όιε ηελ 
θνηλσλία θαη ηνλ θιάδν γηα ηελ δίθαηε θαη αλαγθαία θάιπςε ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ. 
 

Μεζοβέδηθες ιύζεης δελ σπάρτοσλ θαη αλ σπήρταλ θάποηε ζηο παρειζόλ 
δελ κπορούλ πιέολ λα σπάρτοσλ ζηο παρόλ θαη ζηο κέιιολ. 

Να κπεη ζηελ δηαβνύιεπζε ηνπ θιάδνπ ην πξόβιεκα θαη λα δνύκε πσο ζα ζηεξηρηνύλ ηα 
παξακεζόξηα ζρνιεία θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ηα ιεηηνπξγνύλ κε δπζκελείο ζπλζήθεο, έζησ θαη 
ηώξα, ηέινο Ινύλε. Να ζεκεηώζνπκε πσο όζα πεξηζζόηεξα νξγαληθά θελά δεισζνύλ από ην 
ΠΥΣΔΕ (εθηίκεζε) ηόζν πεξηζζόηεξεο κεηαζέζεηο ζα γίλνπλ θαη επνκέλσο ηνπνζεηήζεηο. 
Σε θάζε πεξίπησζε ζεσξνύκε όηη οη ζσλάδειθοη πρέπεη λα έτοσλ πιήρε εηθόλα ηωλ 
ζεκάηωλ, λα ελεκερώλοληαη άκεζα θαη λα ζσκκεηέτοσκε όιοη ζε αλοητηές δηαδηθαζίες.  
 

Έηζη ζα δηαζθαιίζοσκε θαη ηελ πραγκαηηθή αγωληζηηθή κας ελόηεηα. 
  

Πάηξα, 21-06-2016 


