
ΑγσληζηηθήΕλόηεηα Καζεγεηώλ γηα Παξέκβαζε                             
ζην ΠΤΔΕ Αραΐαο & ΑΠΤΔΕ Δπη. Ειιάδαο 

Σα ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΣΑΣΡΕΦΟΤΝ ηελ ζρεηηθή «ΚΑΝΟΝΙΚΟΣΗΣΑ» ησλ 

ΥΟΛΕΙΧΝ. Απηήλ νθείινπλ λα δηαθπιάμνπλ νη ζύιινγνη δηδαζθόλησλ, νη ΕΛΜΕ θαη 

νη αληηπξόζσπνί ηνπο. Σν εθπαηδεπηηθό θίλεκα δελ μερλά ηνπο 20.000 

δηνξηζκνύο– θάληαζκα ηνπ Φίιε… 

Κακία (ππνρξεσηηθή) κεηαθίλεζε εθπαηδεπηηθώλ εθηόο ΠΤΔΕ  

Όρη ζην θιείζηκν ηκεκάησλ ζρνιείσλ, ηνκέσλ ΕΠΑΛ & νκάδσλ πξνζαλαηνιηζκνύ 

 

πλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο 

Καη΄αξρήλ επρόκαζηε ζπιινγηθά θαη κε αγσληζηηθό 

θξόλεκα πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή πγεία, 

δεκηνπξγηθόηεηα θαη θαινύο αγώλεο! 

Σν επηέκβξην ηα ζρνιεία ζα αξρίζνπλ 

θνξησκέλα κε ηα πξνβιήκαηα, πνπ πξνθιήζεθαλ από ηελ πνιηηηθή θαη ηηο 

επηινγέο ησλ κλεκνληαθώλ θπβεξλήζεσλ όια απηά ηα ρξόληα. Σην ηέινο ηεο 

πεξαζκέλεο... ζρνιηθήο ρξνληάο ην Υπνπξγείν «πέηπρε» αθόκα πεξηζζόηεξα, θαηαξγώληαο 

ηνπο ππεύζπλνπο εξγαζηεξηώλ Φ.Ε. θαη πιεξνθνξηθήο, θαη κεηώλνληαο ηηο ώξεο ησλ 

καζεκάησλ ζην γπκλάζην, ηελ ζπγρώλεπζε ησλ ηνκέσλ ησλ ΕΠΑΛ, ηελ λνκνζέηεζε ηεο 

καζεηείαο, ελώ δπζθνιεύεη ηελ ύπαξμε όισλ ησλ νκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνύ ζηα ΓΕΛ. 

Ταπηόρξνλα θξαηά αλέπαθεο όιεο ηηο αληηεθπαηδεπηηθέο αιιαγέο ηύπνπ «ΟΟΣΑ», όπσο ην 

δηδαθηηθό σξάξην.   

Έηζη από ηε κηα  «θαηαθέξλεη», όπσο όια δείρλνπλ, λα δεκηνπξγήζεη ρηιηάδεο ηερλεηνύο 

πιενλάδνληεο εθπαηδεπηηθνύο ζε πνιιέο εηδηθόηεηεο, από ηελ άιιε γηα άιιε κία ρξνληά 

απνκαθξύλεη ηνπο αλαγθαίνπο κόληκνπο δηνξηζκνύο θαη ηαπηόρξνλα εγθισβίδεη ρηιηάδεο 

εθπαηδεπηηθνύο κέρξη ηα ... «ζάββαλα»..   

Χο επηζηέγαζκα όισλ απηώλ, πξηλ ιίγεο εκέξεο ην Τπνπξγείν επηρεηξεί κηα 

ηειείσο πξαμηθνπεκαηηθή εγθύθιην γηα ηε ηνπνζέηεζε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζηα ζρνιεία ην επηέκβξην ελεξγνπνηώληαο όιν ην αληηδξαζηηθό πιαίζην ηεο δηνίθεζεο 

ηεο Εθπαίδεπζεο. Θέιεη λα δείμεη ζηα θαλάιηα θαη ηνλ θόζκν όηη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα 

ζρνιεία δίρσο πξνβιήκαηα θέξλνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξν ηεηειεζκέλσλ, αθνύ σο 2/9 

ζα πξέπεη λα έρνπλ γίλεη όιεο νη ηνπνζεηήζεηο θαη 5/9 λα έρνπλ ζηαιεί θελά θαη πιενλάζκαηα 

ζηηο Πεξηθέξεηεο. Σαπηόρξνλα δνθηκάδεη αληηδξαζηηθέο αιιαγέο ζηηο Τπεξεζηαθέο 

αιιαγέο κε ζηόρν ηελ ξαγδαία κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ζε 

παλειιαδηθό επίπεδν.    

Παξάιιεια ζρεδηάδεη λα λνκνζεηήζεη ην «λέν ιύθεην» ησλ δύν εηώλ κε ηξόπν πνπ ζα κεηώζεη 

ηνπο καζεηέο παλειιαδηθά ζηηο δύν ηάμεηο, ελώ κε  πνιιαπιά ζπζηήκαηα «παλειιαδηθνύ 

ηύπνπ»  ζα μαλαθέξνπλ ζηελ επηθάλεηα ηα επηρεηξήκαηα ηεο επνρήο  «κάτσε καλά 

Γεράσιμε»! 

Εάλ πξνζζέζνπκε ηηο επηδηώμεηο ηεο ιεγόκελεο 2εο αμηνιόγεζεο ηεο «ηεξαηξότθαο» γηα λέν 

εξγαζηαθό θαη ζπλδηθαιηζηηθό ηνπίν, κε ζηόρν λα κε ππάξρεη πξαθηηθά εύθνιε «λόκηκε» 



απεξγία, θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απηόκαησλ θνθηώλ ζε κηζζνύο θαη ζπληάμεηο, έρνπκε 

κπξνζηά καο ηα πνιύ πηζαλά ζελάξηα ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

Εκείο νθείινπκε 

1νλ: Να θξαηήζνπκε ζηα ζρνιεία καο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα ηκήκαηα έρνληαο σο 

νπινζηάζην ό,ηη έρνπκε θαηαθηήζεη θαη θξαηήζεη από παιαηόηεξνπο ζπιινγηθνύο αγώλεο, ηηο 

απνθάζεηο ηνπ θιάδνπ, ηηο δξάζεηο καο κε πξώηε ηεο Παξαζθεπήο ζηε ΔΔΕ ηεο ΕΛΜΕ θαη 

ηειεπηαίεο ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ ζρνιείσλ καο. 

2νλ: Να θξαηήζνπκε ηελ ζπιινγηθή καο ζηάζε κέζσ ησλ ζπιιόγσλ δηδαζθόλησλ ηελ 1ε 

Σεπηέκβξε ζηα ζρνιεία θξαηώληαο σο θόξε νθζαικνύ θαηά ζεηξά θαηά ηηο αλαζέζεηο: ην 

πλεύκα ζπλελλόεζεο θαη ζπιινγηθόηεηαο, ηελ ζεηξά ησλ αλαζέζεσλ (1ε α΄εηδ., 2ε α’ εηδη., 3ε 

α΄εηδ., 1ε 2εο εηδ., 2ε β΄εηδ.) παξά ηηο όπνηεο δηαθσλίεο καο, ηελ αξραηόηεηα. 

3νλ: Να κελ επηηξέςνπκε ζηα ΠΥΣΔΕ/ΑΠΥΣΔΕ λα θαηαζηξαηεγήζνπλ δηθαηώκαηα δήζελ 

ιόγσ επηθνηλσληαθήο βηαζύλεο ζηηο ιεηηνπξγηθέο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ηνπ Σεπηέκβξε. 

Όινη ηελ Παξαζθεπή 2/9/2016 θαη ώξα 11.00 πκ ζηε ΔΔΕ Αραΐαο. 

4νλ: Να έρνπκε εηνηκόηεηα γηα ζπκκεηνρή ζύληνκα ζε Γελ. Σπλειεύζεηο ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηηο 

όπνηεο δξάζεηο ζα κπνπλ από ηα ΔΣ. Ταπηόρξνλα λα εκπινπηήζνπκε κε αλνηθηέο επηηξνπέο 

αγώλα ηε ζπιινγηθή καο δξάζε, όπνπ ζα ζέζνπκε θαη δηεθδηθήζνπκε ηα κεγάια δεηήκαηα 

αληίζηαζεο θαη αλαηξνπώλ καδί κε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο «άιιεο θνηλσλίαο». 

Απαηηνύκε άκεζα 

- Όρη δηαδηθαζίεο expess ζηηο ιεηηνπξγηθέο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο.  Να κελ 

κεηαθηλεζεί θαλέλαο ζπλάδειθνο ρσξίο αίηεζή ηνπ εθηόο ΠΥΣΔΕ. 

- Να αλαθιεζεί άκεζα ε αληηδξαζηηθή εγθύθιηνο γηα ηνλ ηξόπν ζπγθξόηεζεο Οκάδσλ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ ζηα ΓΕΛ. 

- Να ζηακαηήζεη άκεζα ε πνιηηηθή δηάιπζεο ηεο Σερλ. Επαγγ. Εθπαίδεπζεο  

- Να απνθαζηζηεί  ε ζπκκεηνρή ηεο ΟΛΜΕ ζηελ θηλεηνπνίεζε, πνπ έρεη απνθαζίζεη 

ε ΔΟΕ  κε ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ.   

ΤΓ: Δηαθσλνύκε θάζεηα κε ηελ άπνςε ηνπ Μεηώπνπ Καζεγεηώλ ζηελ Αραΐα πνπ, 

ζην ελεκεξσηηθό ηνπ ηέινο Απγνύζηνπ 2016, απεκπνιεί ην δηθαίσκα ζε εθιεγκέλα κέιε 

ζηα ζσκαηεία λα παίξλνπλ απόζπαζε. Οη όπνηεο θαηαζηξαηεγήζεηο, θπξίσο από 

θπβεξλεηηθέο παξαηάμεηο, δελ νδεγνύλ ζην «πονάει κευάλι, κόψε κευάλι»! 

ΚΑΜΙΑ ΤΠΟΥΧΡΗΗ-ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΥΗ ζηελ ΑΝΣΙΛΑΨΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ηεο ΜΟΡΦΧΣΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ησλ ΛΑΨΚΧΝ ΣΡΧΜΑΣΧΝ  

Σν ΔΙΚΑΙΧΜΑ ηνπ ΛΑΟΤ ζηε ΜΟΡΦΧΗ  ΕΙΝΑΙ 

ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΣΟ 

 Πάηξα 31-08-2016 

Α.Ε.Κ.  γηα Παξέκβαζε ζην ΠΤΔΕ Αραΐαο 


