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ΠΑΣΡΑ 06/06/2018 

Κάλεςμα ςε Γενικι υνζλευςθ με κζμα τισ «νζεσ δομζσ» κλπ 

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι 

Σο Δ τθσ Αϋ ΕΝΞΕ Αχαΐασ, μετά από διεξοδικι ςυηιτθςθ τθ Δευτζρα 4-6-2018 αποφάςιςε: 

Γενικι υνζλευςθ τθν Σετάρτθ 13 Ιουνίου και ώρα 19:30 μμ ςτο Εργατικό Κζντρο, 

με μοναδικό κζμα το ν/ςχ που ειςιλκε για ψιφιςθ ςτθ Βουλι με τθ μορφι του κατεπείγοντοσ 
για τισ «νζεσ δομζσ» με τισ τεράςτιεσ αναδιαρκρώςεισ που προςπακεί να επιβάλει ςτθν 
πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςτθν κατεφκυνςθ βακφτερθσ ςτιριξθσ των ελίτ. 
Σο ςχζδιο νόμου για τισ «δομζσ υποςτήριξησ τησ εκπαίδευςησ», που ειςιγαγε ςτθ Βουλι θ 
κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ – ΑΟΕΝ, είναι ζνα ακόμα προαπαιτοφμενο ςτα πλαίςια των μνθμονιακϊν 
δεςμεφςεων με τθν Ε.Ε. και τουσ «κεςμοφσ», που πρζπει να ψθφιςτεί, για τθν 4θ αξιολόγθςθ. 
Αποτελεί κακοριςτικό βιμα ςτθ αντιδραςτικι αναδιάρκρωςθ και τθ νεοφιλελεφκερθ 
μετάλλαξθ τθσ εκπαίδευςθσ που υλοποιεί θ κυβζρνθςθ με τθν επίβλεψθ των κλιμακίων του 
ΟΟΑ και ΕΕ. Ξε όςεσ μεγαλοςτομίεσ κι αν διανκίηεται, είναι ζνα νομοςχζδιο του αςφυκτικοφ 
ελζγχου τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, τθσ Αυτονομίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθσ 
Αξιολόγθςθσ, των βαςικϊν απαιτιςεων δθλαδι τθσ ΕΕ και των εγχϊριων δυνάμεων τθσ αγοράσ 
για δραςτικι μείωςθ των κρατικϊν δαπανϊν, ςυρρίκνωςθ των δομϊν και μείωςθ του 
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςτο Δθμόςιο ςχολείο. Είναι ζνα νομοςχζδιο που επιβάλλει 
κουλτοφρα αξιολόγθςθσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, αποδοχι τθσ ανεπίςτρεπτθσ πορείασ προσ τθν 
ατομικι αξιολόγθςθ και τθ ςυμμόρφωςθ ςτθν κεντρικι κατεφκυνςθ για τθν εκπαιδευτικι 
πολιτικι. 
Τπενκυμίηουμε ότι τόςο θ τελευταία υνζλευςθ των προζδρων, όςο και το Δ τθσ ΔΟΕ ηθτοφν 
τθν άμεςθ απόςυρςι του, πράγμα που δεν κάνει θ κυβζρνςθ ΤΡΙΖΑ – ΑΟΕΝ! Ξάλιςτα θ Γεν. 
υνζλευςθ των προζδρων των ΕΝΞΕ επιβεβαίωςε τθν «Απεργία- Αποχι» από τισ αξιολογικζσ 
διαδικαςίεσ που προβλζπει. 

τόχοσ τθσ Γεν. υνζλευςθσ τθσ ΕΛΜΕ: 
1) Η πολφπλευρθ ενθμζρωςθ και 
2) Η οργάνωςθ των μζτρων αντιμετώπιςισ του με το άνοιγμα των ςχολείων το επτζμβρθ. 

Βαςικοί άξονεσ του νομοςχεδίου: 

1) Επαναφζρουν τθν αποτίμθςθ-αυτοαξιολόγθςθ των ςχολικϊν μονάδων και ειςάγουν τθν 
εςωτερικι και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςε όλα τα υποψιφια και ενεργά ςτελζχθ. Η κατάργθςθ 
του Π.Δ. 152 αλλά και πλευρϊν του ν. 3848 παραμζνει χωρίσ αντίκριςμα. Κδιεσ προβλζψεισ 
και ίδιεσ διατάξεισ επανζρχονται ςτο ςϊμα του ςχεδίου νόμου. Είναι ζνα νομοςχζδιο 
επιβολισ τθσ αξιολόγθςθσ μζςω τθσ εμπζδωςθσ κουλτοφρασ αξιολόγθςθσ. Ξετατρζπουν το 
ςφλλογο διδαςκόντων ςε «ςυνυπεφκυνο» για τα προβλιματα που δθμιουργοφν οι 
κυβερνθτικζσ πολιτικζσ. τουσ διευκυντζσ και υποδιευκυντζσ των ςχολείων «φορτϊνουν» 
ζναν τεράςτιο όγκο κακθκόντων, ςτα πλαίςια τθσ διαχείριςθσ μιασ υποςτελεχωμζνθσ και 
υποχρθματοδοτοφμενθσ ςχολικισ μονάδασ, και μετά τουσ αξιολογοφν για το πϊσ 
ανταπεξιλκαν. Είναι κρίςιμο, ειδικά αυτοί οι ςυνάδελφοι, να μθν παίξουν τον ρόλο που τουσ 
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ετοιμάηει θ κυβζρνθςθ, να μθ γίνουν το μαςτίγιο για λογαριαςμό των κυβερνθτικϊν 
αντιλαϊκϊν ςτοχεφςεων. 

2) ε επίπεδο Περιφερειακϊν Διευκφνςεων δθμιουργοφνται τα ΠΕ.Κ.Ε.., ωσ προϊόν τθσ 
κατάργθςθσ των Περιφερειακϊν Επιμορφωτικϊν Μζντρων (Π.Ε.Μ.), των Προϊςταμζνων 
Παιδαγωγικισ Μακοδιγθςθσ και των χολικϊν υμβοφλων. Η ίδια θ φυςιογνωμία των 
ΠΕ.ΜΕ.., θ ςυγκεντρωτικι τουσ μορφι, θ τεράςτια απόςταςι τουσ από τθ ηωντανι ςχολικι 
πραγματικότθτα αποδεικνφει ότι ο πραγματικόσ ςκοπόσ τθσ ίδρυςισ τουσ δεν είναι θ ςτιριξθ 
για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που εμφανίηονται ςτο πεδίο τθσ ςχολικισ ηωισ. Άλλοσ κα 
είναι ο ρόλοσ των ΠΕ.ΜΕ.. Θα ζχουν κακαρά επιτελικι ευκφνθ ςτθν οργάνωςθ τθσ 
εκπαιδευτικισ πολιτικισ, ςε επίπεδο Περιφζρειασ. Θα αναλάβουν ρόλο προωκθτι των 
κεντρικϊν κατευκφνςεων και ςτόχων για το περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ και τθ λειτουργία 
των ςχολείων. τθν ουςία μιλάμε για «μικρά υπουργεία παιδείασ», που κα ςυγκεντρϊνουν 
πλικοσ αρμοδιοτιτων και κα παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθ χάραξθ τθσ εκπαιδευτικισ 
πολιτικισ. 

3) Ματαργοφνται τα Κ.Ε.Δ.Δ.Τ., οι ..Ν., τα Κ.Ε.Τ.Π. και τα Κ.Ε.Π.Λ.Η.Ν.Ε.Σ. και ςτθ κζςθ τουσ 
δθμιουργοφνται τα Μ.Ε..Τ. Εντελώσ διαφορετικά αντικείμενα και τομείσ ενοποιοφνται ςε 
μια δομι. Η λογικι των καταργιςεων δομϊν ζχει προφανι ςτόχο τισ περικοπζσ 
προςωπικοφ. Εάν προχωριςουν αυτζσ οι αλλαγζσ κα ζχουμε ζνα πραγματικό πιςωγφριςμα 
ςτθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα τθσ χϊρασ μασ. Ειδικά τα ΑμεΑ ςτθν πράξθ καταργοφνται 
και διαγράφονται ωσ ομάδασ προτεραιότθτασ και ειδικισ εκπαιδευτικισ ςτιριξθσ. Η 
κατάργθςθ των Μ.Ε.Δ.Δ.Τ. κα οδθγιςει ςε ακόμα μεγαλφτερθ υποβάκμιςθ τθσ Ειδικισ 
Αγωγισ, κα φορτϊςει εντελϊσ ςτισ πλάτεσ των οικογενειϊν όλο το κομμάτι τθσ διάγνωςθσ 
και ςτιριξθσ των παιδιϊν με ειδικζσ μακθςιακζσ ανάγκεσ και κα απαλλάξει το κράτοσ από τισ 
ευκφνεσ του. Η κατάργθςθ των ΜΕ.ΠΝΗ.ΟΕΣ., τθσ δομισ που είχε ςτθν ευκφνθ τθσ τθ ςτιριξθ 
των δικτφων και των αναγκϊν των ςχολείων ςτο επίπεδο τθσ πλθροφορικισ, κα οδθγιςει 
ςτθν άμεςθ παράδοςθ του τομζα αυτοφ ςτουσ ιδιϊτεσ και τουσ εργολάβουσ. 

4) Οι υπόλοιπεσ δομζσ, με κφρια αυτι των Περιβαλλοντικϊν Μζντρων, ςυρρικϊνονται και 
υποβακμίηονται. Σα Κ.Ε.Α., ωσ μετεξζλιξθ των Μζντρων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 
(Μ.Π.Ε.), ενςωματϊνουν τισ αρμοδιότθτεσ των υπευκφνων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, 
Αγωγισ Τγείασ, Πολιτιςτικών Θεμάτων και Πολιτιςτικών Δραςτθριοτιτων. Η 
χρθματοδότθςθ των Μ.Ε.Α. κα γίνεται από τουσ Διμουσ(!!). Σο Μ.Ε.Α., επίςθσ, κα είναι κοινό 
για τισ δφο βακμίδεσ εκπαίδευςθσ. 

5) Αλλάηουν το ρόλο των ςχολικϊν ςυμβοφλων ςε αντιδραςτικότερθ κατεφκυνςθ, αφοφ τουσ 
μετατρζπουν ςε ςυντονιςτζσ του εκπαιδευτικοφ ζργου με μθ ςυμβουλευτικό χαρακτιρα, 
αλλά αςφυκτικοφ ελζγχου και χειραγϊγιςθσ τόςο του διδακτικοφ όςο και του εξωδιδακτικοφ 
ζργου. Ειςάγουν και εςωτερικζσ και εξωτερικζσ μορφζσ «αξιολόγθςθσ» - «αποτίμθςθσ». Ο 
ρόλοσ τθσ ΑΔΙΠΔΕ «ηει και βαςιλεφει», αφοφ αποκτά επιτελικό ρόλο! 

6) Τποκακιςτοφν τθν κακολικι επιμόρφωςθ για όλουσ με αποχι από τα εργαςιακά κακικοντα 
με αλλθλοεπιμόφωςθ των εργαηομζνων εκτόσ διδακτικοφ ωραρίου. Ειςάγουν ςυνεχείσ 
ςυνεδριάςεισ που το εργαςιακό ωράριο δεν κα επαρκεί οφτε μζχρι τισ 2.00μμ. 
Γραφειοκρατικοποιοφν και εντατικοποιοφν τθ διδαςκαλία και τισ εξωδιδακτικζσ εργαςίεσ. 
το βάκοσ οδθγοφν και τθν πρόςλθψθ του διδακτικοφ προςωπικοφ από τουσ Διμουσ με 
οριςμζνου χρόνου ςυμβάςεισ.  

Για το Δ. . 
Ο Πρόεδροσ                                                    Ο Γραμματζασ 

 
ιάχοσ Χριςτοσ                                                Ξποφρδαλασ Παναγιϊτθσ 


