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Ράτρα, 12.09.2018 

Δελτίο Τφπου και νζο Κάλεςμα 

Οι κόφτεσ είναι εδώ και τα γρανάηια των κεςμών ομοίωσ 

13.00 το μεςθμζρι αφριο Πζμπτθ 13 Σεπτζμβρθ ζξω από τθν 

ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδασ (Ακτι Δυμαίων) 

Να ςταματιςει θ Διοίκθςθ να παίηει με τα νεφρα μακθτών και κακθγθτών 

Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι 

Ανοίγοντασ τα ςχολεία ιδθ αντιμετωπίηουμε τα «μεταμνθμονιακά μνθμόνια» και τουσ «δθμοςιονομικοφσ κόφτεσ». 

Επομζνωσ θ ςυνδικαλιςτικι και κοινωνικι μάχθ ςυνεχίηεται για τθν ζγκριςθ τόςο των τμθμάτων των ΓΕΛ που 

άλλαξαν εκπαιδευτικι ηώνθ και μπικαν ςτον «αρικμθτικό προκροφςτθ», όςο και των ΕΡΑΛ που γίνονται ολόκλθρα 

αρχζσ Σεπτζμβρθ λόγω προςζλευςθσ μακθτών και βρίςκουν μπροςτά τουσ τον «θλεκτρονικό προκροφςτθ», είτε 

πάλι λόγω του περςινοφ «αρικμθτικοφ προκροφςτθ». 

Μετά τθ δυναμικι αρχικι κινθτοποίθςθ/διεκδίκθςθ ςτθν ΡΔΕ Δ. Ελλάδασ ςτισ 05/09, χκεσ ςτθ ςυγκζντρωςθ 

διαμαρτυρίασ ςτθν ΔΔΕ Αχαΐασ είχαμε μεγάλθ ςυμμετοχι και γονζων και μακθτών, με τον Δ.ΔΔΕ να βρίςκεται ςε 

αδιζξοδο παίηοντασ «διοικθτικι άμυνα». Πμωσ οφείλουμε προθγουμζνωσ να κάνουμε μία καταγγελτικι παρζνκεςθ 

πριν ερμθνεφςουμε τι ςυνζβθ: 

α) Καταγγζλουμε τον εχκρικό ςτο ςυνδικάτο Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Αχαΐασ κ. Γεώργιο 

Αφράτθ. Τθν Δευτζρα 10/09 είχαμε αποφαςίςει διαμαρτυρία ςτθν ΔΔΕ Αχ. για τισ 13.30 μμ περίπου. Ενθμερώκθκε 

ο Δ.ΔΔΕ ατφπωσ από τουσ αιρετοφσ γι αυτι τθν απόφαςθ. Διεμινυςε ότι ζχει προγραμματιςμζνθ ςυνάντθςθ με 

τουσ Διευκυντζσ των ςχολείων του νομοφ και ότι κ’ αργοφςε. Το ΔΣ ςεβάςτθκε τθν προγραμματιςμζνθ ςυνάντθςθ 

και μετακίνθςε τθ διαμαρτυρία για χκεσ 11/09 ςτισ 13.00, οπότε και πραγματοποιικθκε. Επιπλζον αποφαςίςαμε να 

παρζμβουμε με ζνα χαιρετιςμό κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ του Δ.ΔΔΕ με τουσ Διευκυντζσ.  

Ζτςι ςτο διάλλειμα τον ενθμερώςαμε ότι κα προβοφμε ςε ςφντομο χαιρετιςμό. Ο Δ.ΔΔΕ Αχαΐασ  ζδειξε να 

αιφνιδιάηεται και να αμφνεται ςε κάτι τόςο απλό. Είπε ότι δεν πρόκειται να μασ αφιςει. Τα μζλθ του ΔΣ που 

είμαςτε εκεί του διαμθνφςαμε ότι ζχουμε απόφαςθ του ΔΣ τθσ ΕΛΜΕ και επιμείναμε να διεκδικιςουμε τον 

χαιρετιςμό με ευγενικό τρόπο. Ο Δ.ΔΔΕ αντζδραςε με πρωτοφανι τρόπο, χωρίσ ιςτορικό προθγοφμενο όταν πιρε 

το μικρόφωνο μετά το διάλλειμα και ξεκίνθςε πάλι θ διαδικαςία. Μασ προκαλοφςε μπροςτά ςτουσ Διευκυντζσ 

λζγοντασ «ελάτε να μου πάρετε το μικρόφωνο από τα χζρια. Εγώ δεν ςασ το δίνω» με εμφανι πρόκεςθ να 

δθμιουργθκεί επειςόδιο «δι αςιμαντον αφορμι» και να μείνουν ςε δεφτερθ μοίρα τα μεγάλα ηθτιματα. Ζδειξε να 

ξεχνάει ότι ιταν ενεργό μζλοσ τθσ ΕΛΜΕ κάποτε και προφανώσ δεν τον ενδιαφζρει να είναι οφτε ςτο παρόν οφτε 

ςτο μζλλον...  

Καταγγζλλουμε τθν εχκρικι του αυτι ςτάςθ και του δθλώνουμε δθμόςια ότι με αυτι του τθν ενζργεια, 

τοποκζτθςε de facto τον εαυτό του απζναντι ςτο ςυνδικάτο! 
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β) Για το ανάλγθτο Υπουργείο Παιδείασ και τον αναπολόγθτο ςτουσ γονείσ Δ.ΔΔΕ: Στθ μεγαλειώδθ χκεςινι μασ 

διαμαρτυρία (ο κόςμοσ είχε γεμίςει τα γραφεία και τον προκάλαμο) το ςκθνικό άλλαξε! 

Το πρώτο ηιτθμα που κζςαμε ιταν οι μθ εγκρίςεισ των ομάδων προςανατολιςμοφ ςε ςυγκεκριμζνα ΓΕΛ τθσ 

περιοχισ μασ. Ειδικά για τθν περικοπι των Ο.Ρ. των Λυκ. Τάξεων Χαλανδρίτςασ και Φαρρών του Διμου 

Ερυμάνκου, παρουςία γονιών και μακθτών από αυτά τα ςχολεία, κράτθςε τθ ςτάςθ «νίπτω τασ χείρασ μου» και κα 

μεταφζρω τθ διαμαρτυρία ςασ ςτον ΡΔΕ και ςτο Υπουργείο. Αρνικθκε πειςματικά να πάρει κζςθ ςτα ανκρώπινα 

επιχειριματα που ακοφςτθκαν και διλωςε ότι δεν κα μασ πει αν κα προβεί ςε ειςιγθςθ. 

Ραρόμοια ςτάςθ κράτθςε και ςτο δεφτερο κζμα για τισ μθ εγκρίςεισ τμθμάτων τομζων και ειδικοτιτων ςτα ΕΡΑΛ, 

κρυβόμενοσ πίςω από το κόφτθ τθσ πλατφόρμασ των θλεκτρονικών εγγραφών του Ιουνίου. Ακόμα και ςτθν εφλογθ 

μασ παρατιρθςθ για τισ αυξθτικζσ εγγραφζσ ςτθν Α τάξθ μασ διλωςε ότι κα το εξετάςει με κριτιριο αν υπάρχουν 

κζςεισ ςε άλλα ΕΡΑΛ και όχι τθ δθμιουργία επιπλζον τμιματοσ και μάλιςτα ςε ςχολεία διαφορετικών Διμων όπωσ 

το ΕΡΑΛ Κ. Αχαΐασ με το ΕΡΑΛ Ραραλίασ!  

Συγκεκριμζνα «μασοφσε τα λόγια του» για τισ επιπτώςεισ τθσ κακυςτζρθςθσ ςτα τρία Εςπερινά ΕΠΑΛ τθσ Ράτρασ, 

για το 4Ο  ΕΠΑΛ ΡΑΤΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β΄ ΤΑΞΗ), για το 1ο ΕΠΑΛ Πάτρασ  (ιςτορικόσ τομζασ 

Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών-Αυτοματιςμοφ), ενώ υπάρχει και πρόβλθμα με τθ ςυνζχιςθ τθσ Γ’ τάξθσ Τεχνικών 

Δομικών Ζργων και Γεωπλθροφορικισ που είναι θ μοναδικι ςτα πρωινά ΕΡΑΛ τθσ Ρεριφζρειασ με παράτυπεσ 

κινιςεισ προσ εςπερινό(!;), για τθν ιςτορικι Ειδικότθτα Ηλεκτρονικών του 2ου ΕΠΑΛ Ράτρασ, για το ΕΠΑΛ 

Παραλίασ και ΕΠΑΛ Κ. Αχαΐασ ζχουμε το αναμενόμενο φαινόμενο πολλαπλάςιων εγγραφών το Σεπτζμβριο, για το 

τμ. Β΄ Ρλθροφορικισ του ΕΠΑΛ Κ. Αχαΐασ, κλπ.  

Ουςιαςτικά προςπάκθςε αφενόσ να ςτθριχτεί ςε εγκυκλίουσ του Υπουργείου (εργαλεία-κόφτεσ), αφετζρου ζκρυβε 

τισ ειςθγιςεισ του για τα τμιματα και τελικά μασ ζςτειλε (πάλι) ςτον Ρεριφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ... Ο 

πρώθν παιδαγωγόσ είχε πλζον «ξεχάςει» τισ παιδαγωγικζσ του παλιζσ παροτρφνςεισ λζσ και ιταν άλλο πρόςωπο... 

Κινθτοποιοφμαςτε διεκδικθτικά και δυναμικά. 

Όλθ θ εκπαιδευτικι κοινότθτα να βγεί ςτο πόδι!!! 

***** 

Αφριο Πζμπτθ 13 Σεπτζμβρθ και ώρα 13.00 το μεςθμζρι ζξω από τθν ΠΔΕ Δυτ. 

Ελλάδασ (Ακτι Δυμαίων) μαηί και με τισ άλλεσ ΕΛΜΕ τθσ Δυτ. Ελλάδασ 

Κάτω τα χζρια από τα μακθτικά δικαιώματα:  Ζγκριςθ όλων των τμθμάτων 

τώρα! 20 μακθτζσ ςτο τμιμα! 

Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι πιόνια: Μόνιμοι διοριςμοί τώρα. 

Για το Δ. Σ. 

Ο Ρρόεδροσ                                                  Ο Γραμματζασ 

 

Σιάχοσ Χριςτοσ                                                            Μποφρδαλασ Ραναγιώτθσ 


