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υνεχίηονται οι αντιδραςτικζσ πολιτικζσ ςτο δθμόςιο ςχολείο με αιχμι το 

ξιλωμα των τμθμάτων ςε ΕΠΑΛ και ΓΕΛ 

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι 

παρά το ηοφερό κλίμα του καλοκαιριοφ που πζραςε, τα μακροχρόνια «μεταμνθμονιακά μνθμόνια» αλλά και τθν 

αναγκαία χαλάρωςθ ςασ ευχόμαςτε μία ςυναδελφικι, δθμιουργικι και αγωνιςτικι ςχολικι χρονιά. Είμαςτε όμωσ 

υποχρεωμζνοι με το άνοιγμα των ςχολείων: 

1) Να επιςθμάνουμε ότι κα είναι ακόμθ μία χρονιά χωρίσ μόνιμουσ διοριςμοφσ με τα βάρθ να πζφτουν ςτο 

ςυνεχϊσ γθράςκων μόνιμο προςωπικό των εκπαιδευτικϊν και ςτισ πλάτεσ «των ανθρώπων με τισ βαλίτςεσ» 

(μόνιμουσ αναπλθρωτζσ). Θ επί μζρουσ μάχθ τθσ περαςμζνθσ Άνοιξθσ για μόνιμουσ διοριςμοφσ ζχει  δθμιουργιςει 

μια ρωγμι ςτισ εξαγγελίεσ τθσ κυβζρνθςθσ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ. Είμαςτε ςυνεχϊσ ςε επιφυλακι. 

2) Να ςθμειϊςουμε ότι το καλοκαίρι πζραςε μζροσ των αλλαγϊν ςτισ Τπθρ. Μεταβολζσ με κυριότερθ αυτι με τό 

όνομα: «Επανακαθοριςμόσ περιοχών μετάθεςησ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ. ΑΠΟΦΑΗ Ο 

ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ (08-08-2018, Αρ. Πρωτ.: 134027/E2,  Φ.Ε.Κ. 3399 τ. Β΄/10-08-

2018 και διόρθωςη ςφάλματοσ ςτο Φ.Ε.Κ. 3419 τ. Β΄/16-08-2018)». Με πρόςχθμα τθν ενοποίθςθ των μορίων 

μετάκεςθσ Α/βάκμιασ και Β/βάκμιασ εκπ/ςθσ και με μόνο κζρδοσ τθν μθ αναδρομικι ιςχφ, ζγινε τριπλά δυςμενισ 

αλλαγι των μορίων. υρρικνϊκθκαν προσ τα κάτω το μεγαλφτερο ποςοςτό των μορίων των ςχολικϊν μονάδων 

τοποκζτθςθσ, μειϊκθκαν τα δυςπρόςιτα ςχολεία και κατζβθκαν ςε ηϊνεσ πόλθσ περιφερειακά ςχολεία. τθν ουςία 

δθμιουργικθκε «αρικμθτικόσ Προκροφςτθσ» για τθ μθ ζγκριςθ «ολιγομελϊν τμθμάτων» ςε περιφερειακά κυρίωσ 

ςχολεία. Σο Δ τθσ Αϋ ΕΛΜΕ Αχαΐασ προβλζποντασ αυτι τθ δυςμενι εξζλιξθ αρνικθκε να παίξει το ρόλο του 

κομπάρςου ςτο ΠΤΔΕ Αχαΐασ, ενϊ είχε ιδθ επιςθμάνει τι κρφβεται πίςω απ’ αυτι τθν εξζλιξθ. Σθν ομόφωνθ αυτι 

απόφαςθ του Δ ακολοφκθςαν και οι αιρετοί του κλάδου. 

Να προςκζςουμε ακόμα τον τρόπο περάςματοσ ςτισ «θλεκτρονικζσ εγγραφζσ» μετά τα ΕΠΑΛ και ςτα ΓΕΛ και τθν 

μείωςθ του αρικμοφ των τμθμάτων μζςω τθσ χειρουργικισ παρζμβαςθσ και ςτθ δικιά μασ ΔΔΕ, γεγονόσ που 

καταγγείλαμε ςτθν αρχι των διακοπϊν με παραςτάςεισ ςε ΔΔΕ Αχαΐασ και ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδασ. 

3) Να καταγγείλουμε τθν μθ ζγκριςθ, λόγω του προθγοφμενου «Προκροφςτθ», τμθμάτων «Ομάδων 

Προςανατολιςμοφ» κυρίωσ ςε περιφερειακά ΓΕΛ με χαρακτθριςτικό παράδειγμα ςτο Διμο Ερυμάνκου, αλλά και ςε 

αςτικά ςχολεία όπωσ το πολφπακο 10ο ΓΕΛ που εάν δεν υπάρξει τροποποιθτικι ζγκριςθ, ουςιαςτικά μζνει χωρίσ 

κακόλου Γϋ τάξθ. 

Όςον αφορά τθν μάχθ των Εςπερινϊν ΕΠΑΛ που δόκθκε πριν τισ διακοπζσ είχαμε μείωςθ τθσ ςυμφοράσ (μικρι 

νίκθ) αφοφ ναι μεν κόπθκαν όλα τα διπλά τμιματα ειδικοτιτων ςε Βορρά και Νότο τθσ Πάτρασ, αλλά αναγκάςαμε 

τελικά ΔΔΕ, ΠΔΕ και Τπουργείο να κάνουν μια πιο ιπια διαχείριςθ τθσ ςυρρίκνωςθσ. 

Όπωσ και ςτθν από 10/6/2018 ανακοίνωςι μασ για το κζμα αυτό, τουσ καλοφμε να αναλάβουν τισ ευκφνεσ τουσ 

που απορρζουν από τισ αποφάςεισ τουσ, εξαιτίασ των οποίων πικανϊσ κα προκφψουν κάποια ολιγομελι 

τμιματα ςτισ εγγραφζσ του επτζμβρθ. 
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4) Να παρατθριςουμε ότι το Τπουργείο αφοφ όλο το καλοκαίρι ζμεινε ςτο επίπεδο των ςυνεχόμενων αναβολϊν 

ςχετικά με τθν εξαγγελία του λεγόμενου «Νζου Λυκείου», τελικά αφριο 3/9/2018 κα προβεί ςε ανακοινϊςεισ. Είναι 

ςχεδόν βζβαιο ότι ζχει ςχεδιάςει τθ  μετατροπι τθσ τελευταίασ τάξθσ ςε «προπαραςκευαςτικό ζτοσ» για τθ 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, που κα αφορά τουσ μακθτζσ τθσ φετινισ Βϋ ΓΕΛ, ενϊ ερωτθματικά υπάρχουν για το 

χαρακτιρα τθσ Βϋ ΓΕΛ. ε κάκε περίπτωςθ οι εξαγγελίεσ που κα γίνουν, εκτόσ των άλλων, κα φανερϊςουν και τουσ 

ςχεδιαςμοφσ του Τπουργείου για τθ ςχζςθ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μετά και τθν κατάργθςθ του Τφυπουργείου για τθν τεχνικι 

εκπαίδευςθ. Κακό προθγοφμενο αποτελεί θ κατάργθςθ τθσ Δϋ εςπερ. ΓΕΛ χωρίσ αφξθςθ των διδ. ωρϊν των άλλων 

τάξεων και με αλχθμείεσ ςε μακιματα. το επίπεδο τθσ αντιδραςτικισ μακθτείασ, όπωσ εφαρμόςτθκε και ςυνεχίηει 

με το μεταλυκειακό ζτοσ ςτα ΕΠΑΛ, οι προβλζψεισ του Δ τθσ Αϋ ΕΛΜΕ Αχαΐασ επιβεβαιϊκθκαν ακόμα και ςτθν 

ςυνείδθςθ όςων είχαν τθν διάκεςθ να πιςτζψουν τθν κυβζρνθςθ. 

Σζλοσ ςυνάδελφοι και ςυναδζλφιςςεσ 

5) Να ηθτιςουμε απ’ όλουσ ςασ να είςτε ςε επιφυλακι και να είςτε δίπλα ςτο Δ τθσ ΕΛΜΕ, με μεγαλφτερθ και 

εντονότερθ ςυμμετοχι ςτισ Γεν. υνελεφςεισ. Γνωρίηετε πολφ καλά ότι τα παλιά ηθτιματα που χρονίηουν (μιςκόσ, 

διοριςμοί, ςυνταξιοδοτικό, τμιματα, ςυρρικνϊςεισ, δθμιουργικζσ εργαςίεσ, κεματικζσ εβδομάδεσ, κλπ) ι τα νζα 

που δθμιουργοφνται ξαφνικά ςε επιλεγμζνεσ ομάδεσ εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και αυτά που εξυφαίνονται, απαιτοφν 

τθ ςυνεχι δράςθ και κινθτοποίθςι μασ.  

Επιςθμαίνουμε ακόμα το ςχεδιαςμό του νζου Λυκείου, τισ αλλαγζσ ςτισ Τπ. Μεταβολζσ και ιδίωσ τθν επικίνδυνθ 

υφζρπουςα «κουλτοφρα αξιολόγθςθσ» τθν οποία κα προςπακιςουν να επιβάλουν ςφντομα χρθςιμοποιϊντασ τουσ 

«υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου» που κα αντικαταςτιςουν του παλιοφσ «υμβοφλουσ», ξεκινϊντασ από τθ 

διαδικαςία τθσ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, ςτθν οποία οφείλουμε να ςτακοφμε κακολικά και πάλι 

απζναντι. 

ασ καλοφμε λοιπόν να ςυμμετζχετε πιο πλατιά και πιο δυναμικά ςτισ δράςεισ του ςωματείου:  

1) Ενάντια ςτθν πολφμορφθ ςυρρίκνωςθ του δθμόςιου ςχολείου. 

2) τθ μαηικι ςυμμετοχι για «απεργία – αποχι» από κάκε μορφι αξιολόγθςθσ, που με τουσ νζουσ πλζον 

«ςυντονιςτζσ» κα αποπειρακοφν να επιβάλλουν.  

ασ καλοφμε ν’ αρχίςει θ ςυηιτθςθ και διεκδίκθςθ του οργανωμζνου κλάδου για «εδϊ και τϊρα»: 

1) Μόνιμουσ διοριςμοφσ ξεκινϊντασ με τουσ «μόνιμουσ αναπλθρωτζσ» των 15.000! 

2) Αφξθςθ των μιςκϊν μασ ξεκινϊντασ με ολόκλθρο το 13ο και 14ο μιςκό και για όλουσ. 

3) Κατάργθςθ των αντιαςφαλιςτικϊν νόμων και μείωςθ των ορίων ςυνταξιοδότθςθσ για όλουσ με 

αξιοπρεπείσ ςυντάξεισ. 

Για το Δ. . 

Ο Πρόεδροσ                                                    Ο Γραμματζασ 

 

ιάχοσ Χριςτοσ                                                Μποφρδαλασ Παναγιϊτθσ 

 


