
Αγσληζηηθή Δλόηεηα Καζεγεηώλ γηα Παξέκβαζε  

ζηε Γπηηθή Διιάδα 

 

Γηαθήξπμε  γηα ηηο εθινγέο ζηα ΠΤΓΔ θαη ΑΠΤΓΔ 

ηεο Γπη. Διιάδαο 2-11-2016 

 

«Και ενώ οι ηπιάκονηα (ηύπαννοι) εξελέγηζαν ςπό ηον όπο να ζςνηάξοςν 

νόμοςρ ζύμθωνα με ηοςρ οποίοςρ  θα κςβεπνούζαν, αςηούρ διαπκώρ ανέβαλαν να 

ηοςρ ζςνηάξοςν […] αλλά ηη βοςλή και ηιρ άλλερ απσέρ ζςγκπόηηζαν όπωρ 

θαινόηαν καλό ζηοςρ ίδιοςρ...»,  

Ξενοθώνηα Διιεληθά Β. ΙΙΙ, 11 

Δηζαγσγηθά 

πλερίδνπκε ζηνλ δξφκν ηνπ αγψλα, ηεο καδηθήο ιατθήο αληηπνιίηεπζεο ελάληηα ζηα  αληεξγαηηθά 

κέηξα θπβέξλεζεο-ΔΔ-ΓΛΣ. Αλνίγνπκε ηε ζπδήηεζε γηα πξαγκαηηθή ελφηεηα (ζπλδηθαιηζηηθή - 

εξγαηηθή - εθπαηδεπηηθή) φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ζέινπλ λα αγσληζηνχλ γηα ηελ αληίζηαζε, 

ξήμε θαη αλαηξνπή ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ρψξα ησλ βάξβαξσλ πνιηηηθψλ πνπ ρζέο επέβαιε ην 

καχξν κπιφθ ΛΓ -ΠΑΟΘ –ΙΑΟ. ήκεξα ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΛΔΙ ζπλερίδεη  ηε 

δεκηνπξγία ηνπ λενθηιειεχζεξνπ λνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ ππφβαζξνπ θαη δηεπθνιχλεη ηηο επφκελεο 

θπβεξλήζεηο –ησλ νπνίσλ πνιηηηθφ πξφηαγκα είλαη ε ζσηεξία ηνπ επξψ θαη ην θεθαιαίνπ- ηώξα 

θαη ζην κέιινλ λα εθαξκόζνπλ (κε ππξήλα ηελ αθξαία λενθηιειεύζεξε ΝΓ) πνιηηηθέο 

απνζάζξσζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ηε ζπξξίθλσζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ πιήξε 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΣΔΔ.  

ηε δεκόζηα εθπαίδεπζε, θαη ζηηο ηξεηο βαζκίδεο, ζεζκνζεηνχληαη βαζηά αληηδξαζηηθέο ηνκέο, 

παξά ηελ αξηζηεξή ξεηνξηθή ηεο θπβέξλεζεο, ιφγσ ησλ ηζρπξψλ δεζκεχζεσλ, πνπ ζπλππέγξαςαλ 

θαη απνδέρνληαη ζηα πξναπαηηνχκελα (πεξηθνπέο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ ζην 40% 

κε αχμεζε σξαξίνπ, απαγφξεπζε κφληκσλ δηνξηζκψλ, δξαζηηθή κείσζε ησλ αλαπιεξσηψλ, 

θηλεηηθφηεηα, κεηαηάμεηο, απνιχζεηο, θαηαξγήζεηο ζρνιείσλ, ζπγρσλεχζεηο ηνκέσλ θαη 

εηδηθνηήησλ θ.ι.π.). Η εθαξκνγή ησλ κλεκνλίσλ θαη’ εληνιήλ ησλ δαλεηζηώλ θαη ε 

επξεία ρξήζε ηεο εξγαιεηνζήθεο ηνπ ΟΟΑ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πιήξε αλαηξνπή ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο κε ζπλέπεηεο γηα εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, ηελ θνηλσλία, ζην ζχλνιφ ηεο!  

εκεηώζεηο γηα ηελ πνιηηηθή ζπγθπξία 

-ην λέν αζθαιηζηηθό/ζπληαμηνδνηηθό θαη λέν θνξνινγηθό λ/ζρ βιέπνπκε ηελ πιήξε 

κεηαηξνπή ηνπ αλαδηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε αληαπνδνηηθφ (κε ζρεδηαζκφ λα κεηαηξαπεί 

πιήξσο ζε θεθαιαηνπνηεηηθφ). Πξφθεηηαη γηα ηελ απνζέσζε ηεο αηνκηθήο επζχλεο γηα αζθάιηζε 

– ζχληαμε, κε ηεξάζηηεο κεηψζεηο ησλ ζπληάμεσλ θαη κε ηελ ζθξαγίδα κηαο δήζελ αξηζηεξήο 

θπβέξλεζεο! Μάιηζηα από 1/1/2017 θαη νη θύξηεο ζπληάμεηο ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ 

νδεγνχληαη απφ ηνλ εθάζηνηε Πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο ζηνλ «ζθνηεηλφ» Δ.Φ.Θ.Α.. 



- Γηα ην λέν κηζζνιόγην, απιά ζα ζεκεηψζνπκε -πέξα απφ ηελ δνκή ηνπ- ηελ λνκηκνπνίεζε 

φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηθνπψλ ηεο ηάμεο ησλ 6 κηζζψλ, ην γεληθφ πάγσκα κε κεηψζεηο ζηηο 

απνδνρέο, ηνλ θίλδπλν γηα ηα πεληρξά ¾ ησλ κεξηθψλ σξηκάλζεσλ, ηηο «πξνζσπηθέο δηαθνξέο» 

θαη ηελ δηεχξπλζε ηεο εμαθάληζεο «κηζζνινγηθψλ» ρξφλσλ. Γελ είλαη ηπραίεο νη απαηηήζεηο  ηνπ 

ΓΛΣ πνπ ην πεξηιακβάλνπλ ζηελ «θάβα» ησλ 3,5 δηο Δπξψ. Ση ζηηγκή κάιηζηα πνπ δφζεθαλ 

πξνθιεηηθέο απμήζεηο ζηα ζηειέρε ζε κεγάιεο «ζέζεηο επζχλεο» θαη ζε θαηφρνπο «δηδαθηνξηθψλ» 

γηα κειινληηθή «ρξήζε» ηνπο (ιέγε κε αηνκηθή αμηνιφγεζε, απην-αμηνιφγεζε ζρνιείσλ θαη 

εμσηεξηθή αμηνιφγεζε)... 

εκεία ζηίμεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

Ζ λενκλεκνληαθή ζπγ-θπβέξλεζε ηνπ Αι. Σζίπξα, καθξηά απφ θάζε έλλνηα, πξφλνηα θαη 

ζρεδηαζκφ γηα δπλαηή, δεκφζηα, 12ρξνλε ππνρξεσηηθή θαη εληαία εθπαίδεπζε θαη κε 2ρξνλε 

πξνζρνιηθή αγσγή, ζρεδηάδεη (θνηλή αληδέληα Ν. Φίιε/Α. Ληάθνπ) κε αηρκή ηνπ δφξαηνο πάιη 

ηελ ΣΔΔ θαη ην Ιχθεην: 

- Νεπηαγσγεία: αληί επέθηαζεο ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ζε φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν γηα φια ηα 

λήπηα θαη δεκηνπξγίαο νπζηαζηηθά παηδαγσγηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηηο εκηαζηηθέο θαη αζηηθέο 

πεξηνρέο, επηιέγεη ηελ ζπξξίθλσζε ησλ ηκεκάησλ θαη ζηίβαγκα. Άζιηεο ζπλζήθεο γηα ηα θησρά 

ζηξψκαηα θαη έμνδν καζεηψλ γηα ηα πνιπηειή ηδησηηθά λεπηαγσγεία, φζσλ αθφκα δχλαληαη. 

Κεηψλεη έηζη ηνλ αξηζκφ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ, ψζηε αιινχ λα «παξαγάγεη πιενλάζκαηα» 

λεπηαγσγψλ γηα θάζε «ρξήζε», εμαιείθνληαο ηελ αλάγθε πξνζιήςεσλ. 

- Γεκνηηθά: Αληί θαζηέξσζεο ηνπ πιήξνπο νινήκεξνπ ζρνιείνπ κε δηεχξπλζε θαη ελζσκάησζεο 

ησλ ΔΑΔΠ, επηζηξέθεη ζηελ ζπξξίθλσζε, κεηψλεη ην ξφιν ηνπ νινήκεξνπ, κεηψλεη ψξεο 

εηδηθνηήησλ θαη καζεκάησλ, κεηψλεη αξηζκφ νξγαληθψλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη 

«πιενλάζκαηα» δαζθάισλ θαη θαζεγεηψλ (θνηλψλ) εηδηθνηήησλ.  

-  Δηδηθή Αγσγή: ζρεδηάδεηαη ε ζπξξίθλσζε –κεηά θαη ε δηάιπζε - ησλ ζηαζεξώλ δνκώλ. 

Απηό δηεπθνιύλεη ζηε κείσζε ησλ εμόδσλ κε ηελ είζνδν  καζεηψλ ζηηο δηεπξπκέλεο ηάμεηο, κε 

ζπξξίθλσζε ησλ νξγαληθψλ θελψλ θαη ηελ φπνηα δηεχξπλζε ησλ ειαζηηθά εξγαδφκελσλ ζην ρψξν. 

Δπνκέλσο ζηνρεχνπλ ζην ζεκαληηθό πεξηνξηζκό δηνξηζκώλ κνλίκσλ θαη πξνζιήςεσλ 

αλαπιεξσηψλ απφ ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά θαη ζηηο δχν βαζκίδεο.   

- Γεληθά Λύθεηα: Γελ έρνπλ θαηαιήμεη νξηζηηθά, αιιά πιένλ ε θαηεχζπλζε πνπ ςάρλνληαη είλαη 

εκθαλήο κεηά θαη ην ηειεπηαίν ππφκλεκα ησλ «Ιηάθσλ». Ρίρλνπλ ηδέεο κεξηθή ειεχζεξε 

πξφζβαζε, γηα κείσζε χιεο, ίζσο θαη δηδαθηηθψλ σξψλ, γηα δηεηή Ιχθεηα (θαη ΔΠΑΙ), κε ηελ 

Γ΄ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ σο  «πξνπαξαζθεπαζηηθήο» θαη ιαηκεηφκνπ γηα κείσζε ησλ καζεηψλ ζε 

ΓΔΙ θαη ΔΠΑΙ θαη δεκηνπξγία ξνήο ζε ΔΠΑ άιισλ Τπνπξγείσλ θαη αλάπηπμε κεηά ησλ ΔΘ. 

Αθνχ μεθίλεζαλ ηελ κείσζε ησλ ηνκέσλ ζηε Β ΔΠΑΙ ζα ζπλερίδνπλ -ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

απνηξέςνπκε θαη απηή ηελ εμέιημε ζηε ινγηθή ηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ- κε κία θαξηθαηνύξα 

δηεηνύο Λπθείνπ θαη ΔΠΑΛ κε επηά βαζηθέο αξλεηηθέο πιεπξέο: α) ρνιείν – 

θξνληηζηήξην γηα ιίγνπο καζεηέο, αιιά κε ηεξάζηην αξηζκφ καζεηψλ ζηα ηκήκαηα, β) Ραγδαία 

ζπξξίθλσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Ιπθείσλ θαη ΔΠΑΙ, θπξίσο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, γ) πιήξε ζρεδφλ 

δηάζπαζε ηεο εληαίαο δνκήο ηεο γλψζεο κε ζηφρν ηελ αηνκηθή γλψζε, δ) Γχν επίπεδα 

απνιπηεξίσλ (εζληθφ θαη απιφ πηζηνπνηεηηθφ), ε) ηνλ ππνρξεσηηθφ «εζεινληηζκφ» ησλ 17ρξνλσλ 

κε δσξεάλ εξγαζία ζηνπο δήκνπο, ζη) ηελ δεκηνπξγία βηνκεραλίαο εξγαζηψλ- ελ είδεη 

δηπισκαηηθψλ θαη σο ζπλέπεηα δ) ηφζν θαηαβχζηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζε απηά 

θαη ηεξάζηηα θηλεηηθφηεηα θαζεγεηψλ, αιιά θαη ηελ είζνδν εθπαηδεπηηθψλ σξσκηζζίσλ θαη 

πηζαλά «σθέιηκσλ»... 



- Γπκλάζηα: ρεδηάδνπλ κηα ηεηξαεηή δεκνηηθνπνίεζε κε αλακφξθσζε ησλ εμεηάζεσλ 

(ελδέρεηαη λα νδεγήζεη αχξην ζε εληαίν δεκνηηθφ-γπκλάζην, ρσξίο λα γλσξίδνπκε αλ 6+4=10). 

Σαπηφρξνλα, επεηδή ηα θηίξηα ησλ γπκλαζίσλ είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα 3 ηάμεηο, είλαη πνιχ 

πηζαλή ε αχμεζε ησλ καζεηψλ ζηα ηκήκαηα. Δπί ηνπ πεξηερνκέλνπ ήδε βγαίλνπλ ζην θψο νη 

ζρεδφλ εηιιεκέλεο απνθάζεηο γηα κείσζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη θπξίσο κε ηελ 

ππνβάζκηζή ηνπο κε θνηλή δηδαζθαιία ηνκέσλ γλψζεο θαη φρη θιάδσλ (π.ρ. «εηζαγσγή ζηελ 

θνπιηνχξα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ). Δξσηεκαηηθφ παξακέλεη θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

δηδαθηηθψλ σξψλ θάζε εξγάζηκε εβδνκάδα. ε παξφκνηεο θαηεπζχλζεηο απηέο νδεγνχληαη ζηε 

δηάρπζε ησλ αλαζέζεσλ καζεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ελνπνηήζεηο εηδηθνηήησλ, πνπ ην 

απνθνξχθσκά ηνπο ζα ην δνχκε εθηφο απφ ηα ΔΠΑΙ θαη ζηελ ππνρξεσηηθή εθπ/ζε (δεκνηηθά, 

αιιά θαη γπκλάζην). Πξόθεηηαη γηα ηελ απαξρή  δεκνηηθνπνίεζεο ηνπ Γπκλαζίνπ. 

- Αληηζηαζκηζηηθή εθπαίδεπζε:  Θεσξνχλ φηη ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ δελ κπνξεί λα είλαη 

εληαίν θαη ζπγθεληξσηηθά πξνβιεπφκελν. Έηζη πξνζπαζνχλ λα θξχςνπλ «θάησ απφ ην ραιί» θάζε 

έλλνηα αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο, ακβιχλνληαο ελ κέξεη έζησ ην αξλεηηθφ νηθνγελεηαθφ ή 

θνηλσληθφ θεθάιαην πνπ θέξεη θαη ζην νπνίν κεηέρεη φιν θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ καζεηψλ.  

Βεβαίσο θάζε θνπβέληα ζην πιαίζην απηφ γηα ηελ «απηφλνκε» ζρνιηθή κνλάδα,  ην ιηγφηεξν πνπ 

θάλεη, είλαη λα ζπζθνηίδεη ηελ ππέξβαζε ησλ θνηλσληθψλ δηαθνξψλ θαη λα νδεγνχλ ηα ζρνιεία  

είηε λα αλαδεηνχλ πφξνπο απφ ηελ αγνξά, είηε λα ζπξξηθλψλνληαη θαη λα θιείλνπλ (βι. Αγγιία, 

Οπαιία, ΖΠΑ, θιπ). 

Μαο ηα ’παλ θη άιινη! Όια απηά ζπκίδνπλ ηνπο ζρεδηαζκνχο ησλ πξνθαηφρσλ, ηεο Άλλαο 

Γηακαληνπνχινπ ην 2009 θαη ηνπ Θσλζηαληίλνπ Αξβαληηφπνπινπ ηνπ 2012. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 

2014, ν ηφηε ππνπξγφο Παηδείαο θ. Αλδξέαο Ινβέξδνο, πξφηεηλε λα δνζεί απηνλνκία ζηελ επηινγή 

πξνγξακκάησλ ζην 10% ηνπ πξνγξάκκαηνο θάζε ηάμεο, αιιά δελ πξφιαβε!!! Θνηλή ζπληζηακέλε: 

φιεο νη πξνηάζεηο απνηεινύλ θεληξηθή θαηεύζπλζε  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ 

ΟΟΑ. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ «δεμηνχ ρεξηνχ» ηνπ ππ. Λ. Φίιε (Αληψλεο Ιηάθνο) λα καο 

παξαπιαλήζεη ζα πέζνπλ ζην θελφ, δηφηη ζεσξνχλ φηη ην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα δελ κπνξεί λα 

αληηδξάζεη...  Ζ παξαπέξα δηάζπαζε ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο κε αηρκέο ηελ ΣΔΔ 

θαη Ιχθεην δελ ζα πεξάζεη. 

-Σ.Δ.Δ.: Αληί αλαβάζκηζεο θαη δηάρπζεο ηερλνινγηθώλ καζεκάησλ θαη δεμηνηήησλ 

ελεξγεηηθνύ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, ζε δεκνηηθό, γπκλάζην θαη Λύθεην 

(εληαίν ζρνιείν), ε θπβέξλεζε έρεη πξναπνθαζίζεη:  

πξξίθλσζε ηεο Σερλ. Δπαγγ. Δθπαίδεπζεο (ΣΔΔ), δεκηνπξγία εληαίνπ ρψξνπ Δπαγγ. 

Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο, κείσζε ηεο θνίηεζεο, ζπξξίθλσζε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ θαη 

εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ζε αλαληηζηνηρία κε ην επίπεδν 4 ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηεο 

βαζκίδαο εθπ/ζεο ησλ ΔΠΑΙ. Μεηαηξνπή ηεο επαγγεικαηηθήο εηδίθεπζεο ζε θαηάξηηζε, ζε 

έμνδνο ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιείν κέζσ ηεο καζεηείαο ζε αλαιψζηκεο κεζαησληθνχ ηχπνπ 

λεαληθήο απαζρφιεζεο (θάιθαο), δσξεάλ παξνρή εξγαζίαο γηα επηρεηξήζεηο θαη θάπνηεο θξαηηθέο 

δνκέο. πγρώλεπζε, ζπξξίθλσζε, θαηάξγεζε θαη γεσγξαθηθφ επηκεξηζκφ ησλ ηερληθψλ 

εηδηθνηήησλ ζηα ΔΠΑΙ. Αλαγλώξηζε ησλ θνιεγίσλ ζην 6ν επίπεδν επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, 

πνπ ζηελ νπζία ζα ζαξψζνπλ θάζε παιηά ή λέα δνκή θαηάξηηζεο κεηά ην Ιχθεην θαη ην ΔΠΑΙ 

αθφκα θαη αξθεηέο ζρνιέο ησλ ΑΣΔΗ & ΑΔΗ, ρσξίο απηέο λα κεηαηξέπνληαη ζε εληαία εθπαίδεπζε 

θαη εηδίθεπζε!!!  

ρεδηάδνπλ λα παξαθάκςνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απφθηεζεο εηδηθφηεηαο απφ ην ηερληθφ 

ζρνιείν κε ηαρχξπζκα ζεκηλάξηα ησλ 130 σξψλ (θπξίσο ζε ηδψηεο) κε ηελ πηζηνπνίεζε ζηνλ ππεξ-

ΔΟΠΠΔΠ θαη κε επαλαπηζηνπνίεζε αλά 4εηία κε ηα αλάινγα παξάβνια θάζε θνξά. Θάηη 

αληίζηνηρν πξνβιέπεη ε εξγαιεηνζήθε ηνπ ΟΟΑ θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο!   



Κε απηέο ηηο επηινγέο αξλνχληαη αθφκα θαη ηνλ ζεζκφ ησλ ρνιψλ Σερλψλ & Δπαγγεικάησλ πνπ 

είλαη αλαγθαίνο  λα ππάξμεη έζησ κέρξη λα αξρίζεη ζρεδηαζκέλα θαη θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά 

λνκηκνπνηεκέλα απφ ηελ 1ε δεκνηηθνχ ην εληαίν ζρνιείν ησλ αλαγθψλ, ηεο εληαίαο γλψζεο θαη γηα 

φια ηα παηδηά. Έηζη κπνξεί λα απνηξαπεί ε πιήξεο θαηάξγεζε ηεο ΣΔΔ, καδί θαη παξαδνζηαθά 

επαγγέικαηα. Κ’ απηφ ηνλ ηξφπν πνπ ζρεδηάδεη ην Τπ. παηδείαο ππνλνκεχνληαη πιήξσο νη ζπνπδέο 

ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη ζχληνκα δίπια ζηε «βηνκεραλία» πηζηνπνηήζεσλ ζα ζηεζεί 

κηα «αλζεξή  βηνκεραλία» γηα ην «πώρ να πεπάζω ηιρ εξεηάζειρ πιζηοποίηζηρ».   

Έηζη, πνηνο είλαη άξαγε ν ιφγνο έλαο λένο λα παξαθνινπζήζεη 3 έσο 5 ρξφληα θάπνηνλ θιάδν ζηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε γηα λα απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο γεληθέο γλψζεηο θαη λα γλσξίζεη 

νινθιεξσκέλα κηα επαγγεικαηηθή εηδηθφηεηα φηαλ κπνξεί κε έλα «ηαρχξξπζκν» ζεκηλάξην, ίζσο 

θαη ρσξίο θαλ απηφ, λα απνθηά, κέζσ ζπλήζσο ζχληνκσλ εμεηάζεσλ ζε ζέκαηα ζεσξίαο, έλα 

επαγγεικαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ; 

- ΔΚ-ΓΙΔΚ, λ/ζρ γηα έξεπλα (ην Γ ηεο ΟΙΚΔ δήηεζε απφζπξζε ζηηο 6/5/2016): 

Θαηαξγνχληαη νη δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (.Δ.Θ.) ή 

κεηαηξέπνληαη ζε ΓΙΔΚ ελήιηθσλ απνθνίησλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο επαίζζεησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ. Γειαδή κε ηελ δηαηήξεζε ζηελ νπζία ηεο άηππεο θαηάξηηζεο ΓΗΔΘ κεηά ην 

Γπκλάζην ζα ζπξξηθλψζεη ηόζν ην ΓΔΛ, φζν θαη ηα ΔΠΑΛ, ζε ζπλδπαζκφ δε κε ηνλ 
ΔΟΠΠΔΠ, ζα πάεη ε πηζηνπνίεζε θαπλόο!  

Δπηπξόζζεηα, κε μερλάκε φηη, εθηφο απφ ηνλ ελ γέλεη αλαπηπζζφκελν ιεηηνπξγηθφ 

αλαιθαβεηηζκφ ησλ "θαλνληθψλ" καζεηψλ, έρνπκε θαη ππεξπιεζείο επαίζζεηεο θνηλσληθέο 

νκάδεο (π.ρ. Ρνκά, Πξφζθπγεο, νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, άλεξγνη, ΑΚΔΑ, θ.α.). Δπαλαθέξνπλ έηζη 

ην Λ. 2817/2000 (Αξζέλεο) πεξί θαηάξηηζεο εηδηθψλ νκάδσλ κεηά ην Γεκνηηθφ, αιιά κε 
δηεχξπλζε γηα ηελ αθαίξεζε πιεζπζκνχ απφ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε.  

Άξα γηαηί λα πάεη ηφζα ρξφληα ζρνιείν θάπνηνο; Οδεγνχλ ηε λέα βάξδηα απαζρνινχκελσλ ζηελ 

ακάζεηα - Θαηεβάδνπλ ηνλ πήρε ησλ γλψζεσλ πνιχ ρακειά.... 

- Τπεύζπλνη εξγαζηεξίσλ, λ/ζρ γηα έξεπλα: «...Για ηοςρ εκπαιδεςηικούρ οι οποίοι έσοςν 

οπιζηεί ςπεύθςνοι επγαζηηπίων: α) πληποθοπικήρ ζηην ππωηοβάθμια εκπαίδεςζη ή β) 

πληποθοπικήρ ζηην δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη ή γ) θςζικών επιζηημών ζηη δεςηεποβάθμια 

εκπαίδεςζη δεν πποβλέπεηαι μείωζη διδακηικού ωπαπίος και αναλαμβάνοςν ηην εςθύνη 

ηος επγαζηηπίος ωρ αποκλειζηική εξωδιδακηική απαζσόληζη καηά ηην καηανομή ηων 

επγαζιών από ηον ζύλλογο διδαζκόνηων».  

- Τπεξεζηαθέο κεηαβνιέο: Κε ζρεδηαζκφ επξχηεξν εηνηκάδνπλ παξαπέξα ζπξξίθλσζε ηνπ 

αξηζκνχ νξγαληθψλ ζέζεσλ αλά εηδηθφηεηα θαη πεξηνρή κεηάζεζεο, πνπ  κπνξεί λα θηάζεη κέρξη 

ηελ θαηάξγεζε πνιιψλ πθηζηάκελσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πνπ δελ έρνπλ πιήξε αξηζκφ δηδαθηηθψλ 

σξψλ ζε ζρνιεία ή νκάδεο ζρνιείσλ. Τπνβαζκίδνπλ ηνλ ξφιν ησλ ΠΤΓΔ θαη ΑΠΤΓΔ ζθφπηκα 

γηα λα έρνπλ άκεζε εθαξκνγή ηα κλεκνληαθά κέηξα κε κνλνπξφζσπεο απνθάζεηο ρσξίο έιεγρν 

θαη αμηνθξαηία. ην άκεζν δηάζηεκα ζρεδηάδνπλ λα θαηαξγεζνχλ έηζη αξθεηέο νξγαληθέο ζέζεηο 

ζηα ζρνιεία κε ζπλέπεηα κεγάιν ηαμίδη ησλ ζπλαδέιθσλ αλά ηελ επηθξάηεηα. Γηα φια απηά  νη 

θπβεξλεηηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο έρνπλ ζνβαξέο επζχλεο, δηφηη ελαιιάμ θάζε θνξά αληί 

λα ζηεξίδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, ππνηάζζνληαη ζηα θειεχζκαηα 

ησλ θνκκάησλ ηνπο θαη γίλνληαη «δνχξεηνη» ίππνη! 

Κάιεζκα: Σέινο επνρήο... ώξα γηα κηα λέα αξρή 



Τπάξρεη πξφηαζε δηεμφδνπ; Πνηφο ν λένο ξφινο ησλ ζσκαηείσλ; Σα απηφλνκα ζρήκαηα ζηε Γπηηθή 

Διιάδα, κε αλαθνξά ζηηο Παξεκβάζεηο Γ.Δ. θαη ε  Α.Δ.Θ. γηα Παξέκβαζε ζηε Γπη. Διιάδα, 

ζεσξνχλ φηη ππάξρεη δηεμνδνο, ε νπνία βεβαίσο ζρεηίδεηαη:  

1) ηελ δηάιπζε θαη ηεο ηειεπηαίαο απηαπάηεο απφ ην πείξακα ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ.  

2) Σελ απνκάθξπζλε απφ θάζε ηδέα ζηήξημεο ζε παιηφ θαη λεφ θπβεξλεηηζκφ ζην ζπλδηθάην 

(ΓΑΘΔ, ΤΛΔΘ, ΠΔΘ, θιπ), εηδηθά κεηά απφ ηε ρξνληά πνπ πέξαζε θαη ηνλ επηθίλδπλν 

ελαγθαιηζκφ ηνπο ζην 11ν εθπ. ζπλέδξην πνπ έιμεε ζηηο 16/10/2016 κε επίθεληξν ηελ καζεηεία θαη 

ηελ δήζελ «θαιή» αμηνιφγεζε!!! 

3) Σελ επηινγή γηα ζπζπείξσζε ζην ρψξν ησλ Παξεκβάζεσλ ζε πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ηνλ θπξίσο επηθίλδπλν γηα ηνπο δπζψλπκνπο ζρεδηαζκνχο ηνπο, αθήλνληαο ζε 

δεχεηξε κνίξα ηνλ δηακαξηπξηζκφ ηνπ ΠΑΚΔ θαη ηνλ ζπξηδηζκφ ηνπ ρψξνπ πεξί ηελ ΙΑΔ. 

4) Θξαηάκε φ,ηη ζεηηθφ έρνπκε παξαγάγεη σο  Παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ζεσξίαο θαη πξάμεο κέρξη 

ηψξα ζε φια ηα επίπεδα, αιιά θαη αλαδεηνχκε επί πιένλ αλαιχζεηο θαη ηαπηφρξνλα λένπ ηχπνπ 

ζπιινγηθέο δξάζεηο.  

5) Θεσξνχκε φηη ζην «καξαζψλην» πνπ έρνπκε κπξνζηά καο θξαηάκε ηηο κηθξέο λίθεο, αιιά 

αλαδεηνχκε λα πεξάζνπκε απφ ηελ ζπιινγηθή ηζηνξηθή ήηηα ζε λίθε.  

6)) Θα πξέπεη φινη πιένλ λα μεθαζαξίζνπκε ηε ζηάζε καο απέλαληη ζηνλ λέν θπβεξλεηηθφ 

ζπλδηθαιηζκφ, παίξλνληαο μεθάζαξε ζέζε απέλαληη ζηνπ λένπο ππεξέηεο ηεο βάξβαξεο 

λενκλεκνληαθήο πνιηηηθήο νη νπνίνη κάιηζηα, δξψληαο ζην φλνκα ηεο Αξηζηεξάο, απιψο ηε 

ζπθνθαληνχλ. Λα κελ γίλνπκε ζπλέλνρνη ζην λέν επηθνηλσληαθφ ηέρλαζκα ησλ αλζξψπσλ ηνπ 

ΤΡΗΕΑ «και μνημόνια και ανηιμνημονιακοί». ηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα φισλ ησλ βαζκίδσλ 

απέλαληη καο είλαη θπβέξλεζε αιιά θαη ηα ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο δεθαλίθηα, παιηά θαη λέα. 

7) Γελ ζεσξνχκε ηελ εθινγή αηξεηψλ ζηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα (ΠΤΓΔ, ΠΤΓΔ, ΘΤΓΔ) 

θεληξηθνχο ρψξνπο άζθεζεο ζπλδηθαιηζηηθήο πνιηηηθήο, αιιά ηαπηφρξνλα δεηάκε ηελ εθινγή 

αηξεηψλ πνπ δελ ζα κεηνςεθνχλ ζηα θξπθά θαη ζα έρνπλ ηελ αηνκηθή ζηήξημε ζπλαδέιθσλ 

(αιεζηλή ή δήζελ) σο θεληξηθφ ππιψλα πξαθηηθήο θαη λνκηκνπνίεζεο ηεο αθαίξεζεο 

θαηαθηήζεσλ. Αληίζεηα ηνπο ζεσξνχκε αληρλεπηέο, βνεζνχο ηεο ελεξγνχο ζπιινγηθήο δξάζεο ησλ 

ΔΙΚΔ θαη θπξίσο ηειάιεδεο γηα ζπιινγηθή πίεζε, εηδηθά φηαλ δηαθπβεχνληαη κεγάια δεηήκαηα 

εξγαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη φρη «Πφληηνπο Πηιάηνπο», φπσο ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζε ησλ Α 

αλαζέζεσλ ζε ζορνιεία ηεο Πάηξαο ηνλ επηέκβξε ηνπ 2016. 

- Γελ απεκπνινύκε θαηαθηήζεηο δύν αηώλσλ 

- ηεξίδνπκε κέρξηο εζράησλ ην δεκόζην ζρνιείν  

- Γελ ππάξρνπλ πιενλάζκαηα εθπαηδεπηηθώλ, αιιά αλάγθεο ησλ 

παηδηώλ 

- Να γίλνπκε κηα γξνζηά θαη θόβνο ησλ απέλαληη 

-ηεξίρηε ςεθίζηε Α.Δ.Κ. /Αγσληζηηθή Δλφηεηα Καζεγεηψλ γηα 

ΠΑΡΔΜΒΑΗ ζηα ΠΤΓΔ θαη ΑΠΤΓΔ ηεο Γπη. Διιάδαο. 

Οθηώβξεο 2016 


