
ΕΝΩΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, Aϋ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑ,                                                                        

ΧΟΛ. ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ 6ου και 11ου ΓΕΛ 

ΝΟΡΜΑΝ 57, ΠΑΣΡΑ (Είςοδοσ από Φαβιζρου),                                                                                                                                 

mail: aelmeahaias@gmail.gr, Ιςτοςελίδα: http://aelmeahaias.wordpress.com  

Πάτρα, 10.09.2018 

Η Διοίκθςθ παίηει με τα νεφρα μακθτών και κακθγθτών 

Κινθτοποίθςθ-διεκδίκθςθ ςτθν ΔΔΕ Αχαΐασ τθν Σρίτθ 11 επτζμβρθ ςτισ 13.00  

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι 

Η διαμαρτυρία/διεκδίκθςθ τθ Σετάρτθ 05.09.2018 ςτον Δ/ντι Περιφερειακισ Εκπ/ςθ Δυτ. Ελλάδασ είχε μια μεγάλθ 

ςυμμετοχι, επιχειριματα και ςχζδιο. Ο Π.Δ.Ε. λειτοφργθςε περιςςότερο ωσ «μακρφ χζρι» του Τπ. Παιδείασ παρά 

ωσ εκπαιδευτικόσ ςτθν κορυφαία διοικθτικι κζςθ τθσ δυτ. Ελλάδασ. Η δυναμικι αυτι και θ παρατεταμζνθ 

κλιμάκωςι τθσ είναι θ μόνθ μασ διζξοδοσ. 

Άκουςε ο Π.Δ.Ε., αλλά παρά τθν ποικιλία των τοποκετιςεϊν του ςε όλα τα ηθτιματα, ςτο τζλοσ ιταν ζνα μεγάλο 

«ήξεις, αφήξεις»! υγκεκριμζνα: 

1) τθν περικοπι των τριών (3) Ο.Π. των Λυκ. Σάξεων Χαλανδρίτςασ και Φαρρών του Διμου Ερυμάνκου οφτε 

λίγο οφτε πολφ, είπε ότι τθν ςυμπρότειναν με τον ΔΔΕ Αχαΐασ,  για... «παιδαγωγικοφσ λόγουσ»!!!  Ζδειξε να μθ 

γνωρίηει ότι θ πλειοψθφία των μακθτϊν ζρχεται από μακρινά χωριά και ότι ουςιαςτικά τουσ αναγκάηει ι ν’ 

αλλάξουν Ο.Π. ι να γίνουν τουρίςτεσ ςτα ςχολεία των υποχρεωτικϊν μετεγγραφϊν, δθλαδι ςχολεία με άλλα δζκα 

+ δζκα χλμ δρόμο με ...ταξί! το τζλοσ δζχτθκε το ζγγραφο τθσ Επ. Παιδείασ του Διμου Ερυμάνκου, που ηθτά το 

αυτονόθτο με πζντε επιχειριματα, αλλά είναι αβζβαιθ θ αποφαςιςτικότθτά του.  Πρόβλθμα υπάρχει και ςε άλλα 

ΓΕΛ, όπωσ του Λάππα. 

Απαιτοφμε να εγκρικοφν και οι τρεισ ολιγόωρεσ Ο.Π. ςε Χαλανδρίτςα, Φαρρζσ και Λάππα. 

2) Για τισ επιπτώςεισ τθσ κακυςτζρθςθσ -για τα τρία Εςπερινά ΕΠΑΛ τθσ Πάτρασ- να περάςει το τροποποιθτικό 

ΦΕΚ ςτισ οκόνεσ εγγραφϊν των υπολογιςτϊν, οφτε λίγο οφτε πολφ, ζφταςε να ιςχυρίηεται ότι φταίει θ... 

τροποποίθςθ και θ μάχθ τθσ ΕΛΜΕ και των κακθγθτϊν!! 

Απαιτοφμε να αναλάβει άμεςα τισ ευκφνεσ τθσ όλθ θ διοίκθςθ, αφοφ θ διαλυτικι πρϊτθ ειςιγθςθ ιταν 

αποκλειςτικά δικι τθσ ευκφνθ. Ν’ ανοίξουν άμεςα οι οκόνεσ και να λειτουργιςουν όλα, μα όλα, τα τμιματα 

ανεξάρτθτα αρικμοφ μακθτϊν. 

3) Για το 4Ο ΕΠΑΛ ΠΑΣΡΑ (ΣΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Β΄ ΣΑΞΗ) που ειςθγικθκε τθν μθ ζγκριςθ τον 

Ιοφλιο ωσ ολιγομελοφσ με επτά (7) τότε μακθτζσ, ζδειξε να ξαφνιάηεται που οι μακθτζσ, με χειρόγραφεσ άτυπεσ 

εγγραφζσ, ζφταςαν  τουσ δϊδεκα (12), ενϊ αυξάνονται μζρα με τθ μζρα!!!  

Απαιτοφμε να παραμείνει ο τομζασ Διοίκθςθσ Οικονομίασ τθσ Βϋτάξθσ λυκείου ςτο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρασ. 

4) το 1ο ΕΠΑΛ Πάτρασ, ο ιςτορικόσ τομζασ Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών-Αυτοματιςμοφ λόγω τθσ πολιτικισ 

ςυρρίκνωςθσ τθσ Αϋ τάξθσ τθν προθγοφμενθ ςχολικι χρονιά,  δεν πιρε ζγκριςθ για τθν  τάξθ ωσ ... ολιγομελζσ. Σο 

ίδιο ιςχφει γα τθν ιςτορικι Ειδικότθτα Ηλεκτρονικών του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρασ για τθν οποία δεν δόκθκε ζγκριςθ και 

μεταφζρουν τουσ μακθτζσ ςτο 1ο ΕΠΑΛ. 

Προτείνουμε να μθ κλείςει καμία από τισ ειδικότθτεσ με άμεςθ  ζγκριςθ αυτισ του 2ου ΕΠΑΛ και τθν εκελοντικι 

μετεγγραφι οριςμζνων μακθτϊν από το 2ο ΕΠΑΛ, ςτο οποίο θ αντίςτοιχθ Βϋ τάξθ είναι μεγάλθ (34 μακθτζσ), με 
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κριτιριο τθν εγγφτθτα  τθσ κατοικίασ των μακθτϊν προσ το 1ο ΕΠΑΛ.  Ζτςι κα λειτουργιςει και ςτα δφο ςχολεία 

χωρίσ προβλιματα. 

5) Για το ΕΠΑΛ Παραλίασ ζχουμε το αναμενόμενο φαινόμενο πολλαπλάςιων εγγραφών τον επτζμβιο, ςε ςχζςθ 

με τον Ιοφλιο, με τισ οποίεσ ςυγκροτείται και 2ο τμιμα ςτθν Αϋ Σάξθ, το οποίο «αποκλείει» ο υπουργικόσ κόφτθσ. 

Άπαντεσ οι ςχετικοί γνωρίηουν άπαντεσ οι ςχετικοί ότι οι εγγραφζσ ουςιαςτικά ςυνεχίηονται για πολλοφσ λόγουσ το 

επτζμβρθ ςτα ΕΠΑΛ και ςε όλθ τθ χϊρα. 

Παρά τθν διάκεςθ του ΠΔΕ να το δεί κετικά, ηθτάμε να ςπάςει το απόλυτο, με κετικι ειςιγθςθ, από τον Τπουργό 

και να προςτίκενται πραγματικά τμιματα το επτζμβρθ. 

6) Απαιτοφμε επίςθσ τθν κατά παρζκκλιςθ  ειςιγθςθ/ζγκριςθ (επαναφορά) και του τμιματοσ Β΄ Πλθροφορικισ του 

ΕΠΑΛ Κ. Αχαΐασ με πολλζσ αρχικζσ εγγραφζσ! 

7) το 1ο ΕΠΑΛ υπάρχει πρόβλθμα με τθ ςυνζχιςθ τθσ Γ’ τάξθσ Σεχνικών Δομικών  Ζργων και Γεωπλθροφορικισ, 

που είναι και το μοναδικό ςτα πρωινά ΕΠΑΛ τθσ Πάτρασ!!!! Φαίνεται ότι «κυοφορείται» μεταφορά των μακθτϊν 

για το ςχολ. ζτοσ 2018-19 ςε εςπερινό ΕΠΑΛ ι ςε άλλθ ειδικότθτα διαφορετικι από αυτι που ζχουν επιλζξει!!!! 

Είναι απαράδεκτθ και μόνο θ ςκζψθ να αναγκάηουν τουσ μακθτζσ ςε ζνα επιπλζον χρόνο φοίτθςθσ ςτθν ειδικότθτά 

τουσ, κόντρα ςτον οικογενειακό τουσ προγραμματιςμό.   

Απαιτοφμε τθν επανεξζταςθ, ειςιγθςθ και ζγκριςθ του μοναδικοφ αυτοφ πρωινοφ τμιματοσ  

8) Παρατθρικθκε υπζρμετροσ ηιλοσ μερικών διευκυντών/ διευκυντριών ςε οριςμζνα ςχολεία και των τριϊν 

τφπων για de facto εφαρμογι του εργαςιακοφ τριαντάωρου μζςω πιζςεων για διπλά κενά ςτο πρόγραμμα που κα 

βγεί τθν ...επόμενθ εβδομάδα. 

Δεν γνωρίηουμε αν ο ΔΔΕ Αχαΐασ άλλαξε ρότα ι οι ςυγκεκριμζνοι δ/ντζσ κζλουν να δείξουν ότι είναι «βασιλικότεροι 

του βασιλέως».  Ασ μθ ςυνεχίςουν... 

7) Για τα εργαςιακά ηθτιματα που ςχετίηονται με υπθρεςιακζσ μεταβολζσ, οδοιπορικά κλπ δεν μασ αρκοφν οφτε 

τα ψεφτικα επιχειριματα  (διάτρθτθ εγκφκλιοσ «Αγγελόπουλου»), οφτε ότι ζχουμε δίκιο. Θζλουμε πράξθ. 

Κινθτοποιοφμαςτε διεκδικθτικά και δυναμικά 

Αφριο Σρίτθ 11 επτζμβρθ και ώρα 13.00 το μεςθμζρι ζξω από τθν 

ΔΔΕ Αχαΐασ 

 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. . 

Ο Πρόεδροσ                                                  Ο Γραμματζασ 

 

  ιάχοσ Χριςτοσ                                                            Μποφρδαλασ Παναγιϊτθσ 


