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Διακήρυξη για τις εκλογζς για ΠΥΣΔΕ Αχ. & ΑΠΥΣΔΕ Δυτ. Ελλάδας 

Ο  Σςίπρασ παραδίδει τθν κεφαλι των εκπαιδευτικϊν «επί πίνακι» ςτον Μθτςοτάκθ.  

Θα τον αφιςουμε; 

  Η κυβζρνθςθ κλιμακϊνει τθν επίκεςθ ςτα λαϊκά δικαιϊματα και ανάγκεσ. Η πλοφςια ελλθνικι 

περιουςία, αλλά και ςχολεία, μουςεία, αρχαιολογικοί χϊροι ςτο «Τπερταμείο»! Τγεία, παιδεία, ρεφμα, 

νερό και κατοικία αλλάηουν χαρακτιρα κάτω από τισ επιταγζσ και τισ κατευκφνςεισ που δίνουν οι 

λεγόμενοι κεςμοί, θ τρόικα, οι δανειςτζσ. Σα δθμόςια αγακά γίνονται ολοζνα και πιο ακριβό εμπόρευμα, 

ςτα πλαίςια τθσ διαχείριςθσ μιάσ ολιγαρχίασ, που διαχρονικά επωφελείται από τθν διακυβζρνθςθ όλων 

των κακεςτωτικϊν κομμάτων - μπλοκ ανεξαρτιτου ςυςτθμικοφ χρϊματοσ. 

  Οι πολιτικζσ τθσ λιτότθτασ, των ελαςτικϊν εργαςιακϊν ςχζςεων, των ιδιωτικοποιιςεων, του ότι κινείται 

κι αναπνζει, τθσ ελαχιςτοποίθςθσ του κράτουσ, αλλά και θ ενίςχυςθ τθσ καταςτολισ και θ απειλι του  

πολζμου, με ζντονα ι λιγότερο ζντονα χρϊματα, ακολουκικθκαν μ’ ευλάβεια από τισ μνθμονιακζσ 

κυβερνιςεισ και πζραςαν από τθν κυβζρνθςθ αμαρά ςτθν κυβζρνθςθ των ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

   Αυτι θ πολιτικι προχποκζτει πλεονάςματα, κόφτεσ ςτα λαϊκά ειςοδιματα, κατάργθςθ του κοινωνικοφ 

κράτουσ, πλειςτθριαςμοφσ, ιδιωτικοποιιςεισ, αδιοριςτία και αφξθςθ τθσ απλιρωτθσ εργαςίασ ςε παιδεία 

και υγεία. Για να βγουν πλεονάςματα, χρειάηονται τοκογλυφικά μυκικά τοκοχρεολφςια με ςτόχο τθν 

ανάταξθ τθσ κερδοφορίασ του κεφαλαίου.   

  Η κυβζρνθςθ αξιοποιϊντασ τθν αποδόμθςθ τθσ παιδείασ από τα μνθμόνια, όπωσ και οι πολιτικζσ όλων 

των κυβερνιςεων, προωκεί γυμνάςιο/«παιδικι χαρά», ταξικό/φροντιςτθριακό ΓΕΛ για λίγουσ και ΕΠΑΛ 

κατάρτιςθσ-μακθτείασ, πιςτι ςτισ κατευκφνςεισ ΕΕ-ΟΟΑ ςε ςυμφωνία με ΔΑΚΕ-ΤΝΕΚ. 

  Μζςα ςτο πλαίςιο αυτό γίνονται και οι εκλογζσ για τθν αιρετι μειοψθφία του κλάδου ςτα υπθρεςιακά 

ςυμβοφλια των αιρετϊν ςε ΠΤΔΕ, ΑΠΤΔΕ, ΚΤΔΕ.  

  Ξζρουμε ότι το κζντρο βάρουσ οφείλουμε να το δϊςουμε ςτο ςωματείο (ΕΛΜΕ), ςτο ςυντονιςμό 

πρωτοβάκμιων ςωματείων, χωρίσ ν’ αφινουμε ελεφκερο το χϊρο ςε Δ  ΟΛΜΕ και ΕΕ ΑΔΕΔΤ (ανεξάρτθτα 

του ρόλου που παίηουν, λόγω τθσ πλειοψθφίασ παλαιϊν και νζων-μνθμονιακϊν παρατάξεων).  

  τον χϊρο τθσ παιδείασ, όπωσ βζβαια και ςτουσ άλλουσ τομείσ, ενϊ όλα ντφνονταν με μία αριςτερι 

φραςεολογία και με περιςςι κοινωνικι ευαιςκθςία, ςτο τζλοσ πάντα θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ  

κατζλθγε ςε κόφτεσ τμθμάτων, τομζων, ςχολείων, μακθμάτων και εν τζλει προςωπικοφ.  

  Οι μόνιμοι διοριςμοί ςτο ΣΩΡΑ απομακρφνονται κάκε τόςο, ενϊ αποτελοφςαν ςτόχο, που λίγο κζλουμε 

για να τον πιάςουμε και να καλυφκοφν τα κενά, να δικαιωκοφν οι ςυνάδελφοι αναπλθρωτζσ, αλλά  αυτοί 

ετοιμάηουν προςλιψεισ που δεν κυμίηουν οφτε διοριςμοφσ, οφτε μονιμότθτα. 

   Σα Τ.. τα βλζπουμε ωσ χϊρο Παρζμβαςθσ κι όχι απλισ (ςυν)διαχείριςθσ. 

   Ωσ χϊρο που οι αιρετοί κα λειτουργοφν ςε αλλθλεπίδραςθ με το ςωματείο κι όχι ατομικϊν 

ψευδαιςκιςεων δικεν βολζματοσ. Αυτοί ολόςωμοι ςτο ςωματείο, κι αυτό ςτουσ αιρετοφσ. 

  Χρειαηόμαςτε λοιπόν τθν ςυλλογικι δράςθ ωσ όρο απαραίτθτο αναβάκμιςθσ τθσ ςτάςθσ μασ. 

  Γι αυτό εργαηόμαςε πολλαπλά για τθν ςυςπείρωςθ αναδιοργάνωςθ και αντεπίκεςθ μζςω των 

ςωματείων μασ.  

Θζλουμε αιρετοφσ με τθν ΕΛΜΕ ςε πρϊτο πλάνο.  Ζχουμε δϊςει δείγματα γραφισ ς’ αυτό το ςχζδιο.             

Γι αυτό ηθτάμε τθν ψιφο ςασ. 



 

Τποψιφιοι Παρεμβάςεων Αχαΐασ 
τθρίηουμε ςτισ τριπλζσ εκλογζσ των Τπθρεςιακϊν υμβουλίων: 

 

 ΠΤΔΕ ΑΧΑΪΑ: ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ για ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

ςτο ΠΤΔΕ  

 ΑΠΤΔΕ Δυτ. Ελλάδασ: ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ για 

ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτο ΑΠΤΔΕ 

 ΚΤΔΕ:  Αγωνιςτικζσ Παρεμβάςεισ υςπειρϊςεισ Κινιςεισ Δ.Ε. 

α.α Ονοματεπϊνυμο Κλάδοσ χολείο Τπθρεςίασ ΠΤΔΕ 

Αχαΐασ 

ΑΠΤΔΕ 

Δυτ. Ελλ. 

ΚΤΔΕ 

1 Αγγελοκωςτόπουλοσ 

Ευάγγελοσ 

ΠΕ03 10ο Γυμν. Πάτρασ       

2 Κουβαράκθ Γαρυφαλιά ΠΕ02 9ο ΓΕΛ Πάτρ.      

3 Κουλουριϊτθ Ειρινθ ΠΕ04.04 4ο ΓΕΛ Πάτρ.      

4 Μαλλι Ουρανία (Ράνια) ΠΕ03 Γ.–Λ.Σ. Φαρρϊν & 

Γ. Καςτριτςίου 

     

5 Μαςτραπά Θεοδϊρα (Δϊρα) ΠΕ02 ΓΕΛ Καμαρϊν       

6 Μπαλάνοσ Γεϊργιοσ ΠΕ04.04 12ο ΓΕΛ Πάτρ.      

7 Μπελερι Κωνςταντίνα ΠΕ02 7ο ΓΕΛ Πάτρ.      

8 Μποφρδαλασ Παναγιϊτθσ ΠΕ04.01 Γυμν.–Λ.Σ. 

Χαλανδρίτςασ 

      

9 Πανοφςοσ Βαςίλειοσ ΠΕ02 ΓΕΛ Παραλίασ      

10 αμπαηιϊτθσ Διονφςιοσ ΠΕ04.01 Γ. Λακκόπετρασ & 

ΓΕΛ Κ. Αχαΐασ 

     

11 Φουντάσ Θεόδωροσ ΠΕ03 ΓΕΛ Λάππα       

12 Καηάνθσ Νεκτάριοσ (Άρθσ) ΠΕ83 

ΠΕ 04.05 

ΕΠΑΛ Κ. Αχ. & 2ο 

ΕΠΑΛ Εςπ. Αιγίου 

     

13 Κατςιγιάννθ Ευδοκία ΠΕ05 ΠΤΔΕ Ηλείασ / 

ΠΤΠΕ Αχαΐασ 

    

14 Λφκοσ Επαμεινϊνδασ ΠΕ03 ΓΕΛ Παραλίασ & 1ο 

ΓΕΛ Πάτρασ 

    

 

Ψθφίηουμε και ςτθρίηουμε Α.Ε.Κ. / Παρεμβάςεισ Δ.Ε. 
Οκτϊβρθσ 2018 

 


