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ΠΑΣΡΑ 18/09/2018 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΡΡΙΚΝΩΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΑΙΓΜΟ 

Κάλεςμα για 3η κινητοποίηςη ςτην ΠΔΕ δυτ. Ελλάδασ 

(Ακτή Δυμαίων) την Πζμπτη 20.09.2018 και ώρα 13.00 

 

1) 10Ο ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ 

τθ μοναδικι ομάδα προςανατολιςμοφ τθσ Γ τάξθσ του 10ου ΓΕΛ Πατρϊν δεν δόκθκε ζγκριςθ και 

ςτθ δεφτερθ ςυμπλθρωματικι Τπουργικι απόφαςθ για τα ολιγομελι τμιματα, παρά τισ 

ςυνεχείσ διαβεβαιϊςεισ τθσ τοπικισ διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ότι ζχει ειςθγθκεί κετικά και 

κεωρεί δεδομζνθ τθν ζγκριςθ από το Τπουργείο. Πρακτικά αυτό ςθμαίνει ότι το ςχολείο μζνει 

χωρίσ Γ τάξθ οδθγϊντασ τουσ γονείσ και τουσ μακθτζσ των δφο άλλων τάξεων να πιζηουν για 

μετεγγραφζσ ςε γειτονικά Λφκεια. Θυμίηουμε ότι το 10ο ΓΕΛ αποτελεί μια ιδιαίτερθ περίπτωςθ 

ςχολείου ςτθ περιοχι μασ, αφοφ ςτεγάηεται ςε κοντζινερ μετά τον καταςτροφικό ςειςμό του 

2008.  

Η Α ΕΛΜΕ Αχαΐασ είχε και ζχει ανάγει το ηιτθμα τθσ ςτζγαςθσ ςε κζμα υψθλισ προτεραιότθτασ 

με αλλεπάλλθλεσ κινθτοποιιςεισ και ςυςκζψεισ. Σο αποτζλεςμα των ενεργειϊν αυτϊν ιταν θ 

περςινι απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τθσ πόλθσ για γκρζμιςμα του παλιοφ ςχολείου και 

ανζγερςθ καινοφριου ςτθ κζςθ του, που μζνει τϊρα να υλοποιθκεί. Η εξζλιξθ αυτι ζρχεται ςε 

αντίκεςθ με τθν κυβερνθτικι πολιτικι τθσ ςυρρίκνωςθσ και υποχρθματοδότθςθσ τθσ δθμόςιασ 

εκπαίδευςθσ. Ανομολόγθτοσ ςτόχοσ των τελευταίων κυβερνιςεων ιταν να οδθγθκεί το ςχολείο 

ςε μαραςμό και οριςτικό κλείςιμο, κόντρα ςτα μορφωτικά δικαιϊματα των μακθτϊν τθσ 

εργατικισ περιοχισ που ςτεγάηεται. Και θ ςθμερινι κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πιςτι ςτισ 

μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ που ζχει αναλάβει και υπόλογθ ςτα κλιμάκια των κεςμϊν και ΟΟΑ 

προχωράει ςτο τελειωτικό χτφπθμα του ςυγκεκριμζνου ςχολείου, με το κλείςιμο ολόκλθρθσ τθσ 

Γ Σάξθσ του.  

Η εκπαιδευτικι κοινότθτα και θ τοπικι κοινωνία δεν κα μείνει απακισ. Θα δϊςει ξανά τθ μάχθ 

ειδικά για το 10ο ΓΕΛ Πάτρασ, απαιτϊντασ να δοκεί τϊρα ζγκριςθ ςτθ λειτουργία τθσ μοναδικισ 

ομάδασ προςανατολιςμοφ. 

2) ΓΕΛ ΛΑΠΠΑ 

Η διοίκθςθ μζχρι ςτιγμισ δεν ζχει ςτθρίξει οφτε τθν ολιγομελι ομάδα προςανατολιςμοφ 

ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν του εν λόγω περιφερειακοφ ΓΕΛ. Οι μακθτζσ αυτοί επιμζνουν να 
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αποφοιτιςουν από το ςχολείο τουσ και ςτθν ομάδα επιλογισ τουσ. Μθ ξεχνάμε ότι ςτα 

περιφερειακά ςχολεία πολλοί απ’ αυτοφσ προζρχονται από μικρά χωριά και ιδθ 

πραγματοποιοφν ςθμαντικζσ αποςτάςεισ (όπωσ ζγινε κατανοθτό μετά τισ πολφμορφεσ 

κινθτοποιιςεισ για τισ τρεισ Ο.Π. των ΛΣ Χαλανδρίτςασ και Φαρρϊν). Επομζνωσ είναι αυτονόθτο 

ότι απαιτοφμε επίςθσ να δοκεί τϊρα ζγκριςθ ςτθ λειτουργία τθσ ομάδασ προςανατολιςμοφ 

κεωρθτικϊν ςπουδϊν. 

3) ΕΠΑΛ ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Είναι θ πρϊτθ φορά ςτα τελευταία χρόνια που δεν δόκθκε ζγκριςθ ςε κανζνα ολιγομελζσ τμιμα 

των ΕΠΑΛ τθσ περιοχισ μασ. υγκεκριμζνα: Β Πλθροφορικισ ςτο ΕΠΑΛ Κ. Αχαΐασ, Β 

θλεκτρολόγων-θλεκτρονικϊν ςτο 1ο ΕΠΑΛ, Γ δομικϊν ςτο 1ο ΕΠΑΛ, Γ θλεκτρονικϊν ςτο 2ο ΕΠΑΛ, 

Β οικονομίασ ςτο 4ο ΕΠΑΛ. Αυτι θ αρνθτικι εξζλιξθ ζρχεται ςε ςυνζχεια του χτυπιματοσ των 

τριϊν Εςπερινϊν ΕΠΑΛ τον Ιοφνιο. Η πολιτικι του χτυπιματοσ τθσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ ςτο 

μεγαλείο τθσ κρυμμζνθ πίςω από κοφφια λόγια περί αναβάκμιςθσ. Να δοκοφν τϊρα από το 

Τπουργείο οι αντίςτοιχεσ εγκρίςεισ. 

Επιπλζον καλοφμε τον Δ. ΔΔΕ Αχαΐασ να εγκρίνει τϊρα τθ λειτουργεία των δφο επιπλζον 

τμθμάτων ςτθν Α τάξθ ςτο ΕΠΑΛ Κ. Αχαΐασ και ςτο ΕΠΑΛ Παραλίασ, λόγω αυξθμζνων εγγραφϊν. 

Η αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ από τθ μεριά τθσ τοπικισ διοίκθςθσ ςτο ηιτθμα αυτό υποκρφπτει 

άλλουσ πικανόν ςχεδιαςμοφσ. 

υγκζντρωςη διαμαρτυρίασ ςτην Περιφερειακή 

Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Δ. Ελλάδασ (Ακτή Δυμαίων), 

Πζμπτη 20/9/2018 και ώρα 13:00 το μεςημζρι.  
 

Να βάλουμε φραγμό ςτη ςυρρίκνωςη τησ Δημόςιασ Εκπαίδευςησ.  

Κάτω τα χζρια από τισ ςχολεία τησ περιοχήσ. 
 

Για το Δ. . 

Ο Πρόεδροσ                                                    Ο Γραμματζασ 

 

ιάχοσ Χριςτοσ                                                Μποφρδαλασ Παναγιϊτθσ 

 


