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ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ Δ ΣΗ Α ΕΛΜΕ ΑΥΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2017-18 

 

Σν Γ ηεο Α ΔΛΜΔ Αραΐαο ηε ζπλδηθαιηζηηθή ρξνληά 2017-18 ζηάζεθε απέλαληη ζηελ θνξντδία ηεο 

θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ πεξί “εμφδνπ” απφ ηα κλεκφληα θαη ηε δήζελ επηζηξνθή ζηελ 

«θαλνληθφηεηα». Πξφηαμε ηηο δηθέο καο αγσλίεο, ηα δηθά καο πξνβιήκαηα θαη ηηο δηεθδηθήζεηο. 

Καηαλνήζακε πιήξσο θαη θαζαξά αθφκε θαη πξηλ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γ φηη ε επφκελε κέξα ηνπο είλαη 

θηηαγκέλε κε ηα ίδηα πιηθά ηνπ ρζεο: αληηιατθά κέηξα, θνξνιεζηεία, δνπιεηά σο ηα 67, αδηνξηζηία, αχμεζε 

ηνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ κε κηζζνινγηθή θαζήισζε κε απμήζεηο φκσο ζε επηιεγκέλεο «νκάδεο θξνχζεο», 

πεξηθνπέο ζηελ Παηδεία, ζηελ Τγεία, ζηηο θνηλσληθέο δνκέο, γηγάλησζε ηεο ειαζηηθήο εξγαζίαο. 

Ο αγψλαο γηα έλα δεκφζην (δσξεάλ, εληαίν, ππνρξεσηηθφ, ζχγρξνλν, δεκνθξαηηθφ θαη νπζηαζηηθά θαη φρη 

εηθνληθά ειθπζηηθφ ζρνιείν) εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο ηεο 

λενιαίαο, ηνπ ιανχ θαη ηνπ ηφπνπ καο είλαη κπξνζηά καο. Απέλαληη καο έρνπκε ηε ζπκκαρία θαη ηεο 

ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο κε ηελ ΔΔ, ην ΓΝΣ, ηνλ ΟΟΑ, ην ΝΑΣΟ θαη ηηο ινηπέο παγθφζκηεο ππεξδνκέο, θαη 

θπζηθά ηελ ληφπηα αζηηθή ηάμε κε επηθεθαιήο ηνλ ΔΒ, πνπ θησρνπνηνχλ ηνπο ιανχο θαη ην ιαφ καο, 

απνδνκνχλ ηα δεκφζηα θνηλσληθά αγαζά, δηαιχνπλ ηε ρψξα, κε κνλαδηθφ ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ 

ησλ ιίγσλ θαη ηε δηαηψληζε ηνπ απάλζξσπνπ θαη επηθίλδπλνπ ζπζηήκαηνο ηνπο κέζσ ησλ βίαησλ 

λενθηιειεχζεξσλ αλαδηαξζξψζεσλ. 

Σν βαζηθό πιαίζην δηεθδηθήζεωλ θαη αηηεκάηωλ καο πνπ ζπγθξνηήζακε είλαη: 

 Μφληκνη καδηθνί δηνξηζκνί ζηελ εθπαίδεπζε ΣΩΡΑ! Να δηνξηζηνχλ κφληκα φινη νη αλαπιεξσηέο. 

Όρη ζην πξνζνληνιφγην. 

 Απεξγία - απνρή απφ θάζε αμηνινγηθή δηαδηθαζία (θαη απηναμηνιφγεζε ή απνηίκεζε) πξνζψπσλ 

θαη δνκψλ. 

 Απμήζεηο ηνπο κηζζνχο ηψξα. Να απνδνζεί άκεζα ν 13
νο

 θαη 14
νο

 κηζζφο θαη ην ΜΚ πνπ αθαηξέζεθε 

ηα έηε 2016-2017. Αλαπιήξσζε ησλ κλεκνληαθψλ απσιεηψλ. Καλέλαο εθπαηδεπηηθφο θάησ απφ ηα 

1000 Δπξψ θαζαξά. 

 Αμηνπξεπείο ζπληάμεηο ζηα 60 θαη κε 30 έηε ππεξεζίαο. Αλαζηξνθή ηψξα ηεο ζπληαμηνδνηηθήο 

θαηξαθχιαο. Αλαδηαλεκεηηθφ ζχζηεκα αζθάιηζεο θαη ζχληαμεο. Όρη ζηηο πεξηθνπέο ζπληάμεσλ 

ρεξείαο θαη αλαπεξίαο. Καηάξγεζε ηνπ λ. Καηξνχγθαινπ θαη θάζε αληηαζθαιηζηηθνχ λφκνπ ζηα 

πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

 Γηεθδηθνχκε απφ ηελ Κπβέξλεζε άκεζε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, πνπ λα πξνζηαηεχεη ηε ιατθή 

νηθνγέλεηα απφ πιεηζηεξηαζκνχο θαη θαηαζρέζεηο. 

 Να απνζπξζνχλ ηψξα ηα ζρέδηα γηα ην Νέν Λχθεην, ησλ ηαμηθψλ θξαγκψλ!  

 Όρη ζηηο ζπγρσλεχζεηο-ζπξξηθλψζεηο ηκεκάησλ. Όρη ζην θιείζηκν νιηγνκειψλ ηκεκάησλ. Άκεζε 

θάιπςε ησλ θελψλ. Έλαξμε εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη πξφζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο! 

 Να εγθξίλνληαη φια ηα νιηγνκειή ηκήκαηα θαη εηδηθφηεξα ρσξίο θακκία ζπδήηεζε φηαλ είλαη 

κνλαδηθά, πεξηθεξεηαθά, απνδπλακσκέλα ζρνιεία, πνπ ζπλήζσο είλαη κε άκεζε ή έκκεζε επζχλε 

ηεο Πνιηηείαο. 15 καζεηέο αλά ηάμε ζηα ηκήκαηα ησλ θαηεπζχλζεσλ, 20 καζεηέο γηα ηηο άιιεο 

ηάμεηο, 10 ζηα εξγαζηήξηα. Όρη ζηα 27αξηα ηκήκαηα! 

 ηήξημε ηεο Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Όρη ζηηο θαηαξγήζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο ηκεκάησλ ησλ 

ΔΠΑΛ. Όρη ζηε καζεηεία-ζθιαβηά (θαηάξηηζε)! 

 ηήξημε ηεο εηδηθήο αγσγήο, ηεο κνπζηθήο θαη θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο θαη ελαληίσζε ζηε 

ζπξξίθλσζή ηνπο. 
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Με βάζε ηηο ηζηνξηθά δηακνξθσκέλεο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ, ην παξαπάλσ πιαίζην αηηεκάησλ, θαηαλνψληαο 

ηε δχζθνιε πξαγκαηηθφηεηα ζε επίπεδν θηλεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη γλσξίδνληαο ηνπο ζπζρεηηζκνχο ζην 

Γ ηεο ΟΛΜΔ θαη ηε ζηάζε πνπ έρνπλ θξαηήζεη ζε απηή ηε ζπγθπξία, δηακνξθψζακε ζέζεηο γηα 

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα θαη νξγαλψζακε κηα ζεηξά δξάζεσλ θαη θηλεηνπνηήζεσλ. 

Μόληκνη καδηθνί δηνξηζκνί ζηελ εθπαίδεπζε ηώξα. 

πκκεηείρακε ελεξγά ζε φιεο ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ θιάδνπ γηα ηελ αλάγθε άκεζσλ κφληκσλ δηνξηζκψλ 

ζηελ εθπαίδεπζε. Μεηαβήθακε καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο αλαπιεξσηέο κε κηζζσκέλα ιεσθνξεία ζηηο δπν 

καδηθέο ζπγθεληξψζεηο ηεο πεξαζκέλεο άλνημεο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη νξγαλψζακε δηακαξηπξίεο θαη 

ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηελ ΠΓΔ Γπηηθήο Διιάδαο, αλαδεηθλχνληαο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζε αίηεκα πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο γηα ην ζσκαηείν. 

Εθπαηδεπηηθά ζέκαηα 

Γηακνξθψζακε καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηηο ζέζεηο ηεο ΔΛΜΔ γηα ηε ζεκαηηθή εβδνκάδα ζηα γπκλάζηα 

θαη ηηο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ζηα ιχθεηα, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο. «Δάλ 

θάπνηνο εθπαηδεπηηθόο ζέιεη λα εληάμεη θάπνηα εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηόο ηνπ, κπνξεί θαη νθείιεη λα 

ην θάλεη. Τν ΓΣ ηεο ΔΛΜΔ όκσο, είλαη όκσο θάζεηα αληίζεην κε θάζε πξνζπάζεηα επηβνιήο ησλ 

δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Καιεί ηνπο ζπλαδέιθνπο λα κελ ςεθίζνπλ γηα ζπληνληζηέο θαη 

λα κε δερηνύλ θαλέλα εθ ησλ πξνηέξσλ ή εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρν θαη επηβνιή. Μάιηζηα, ηνπο θαιεί λα 

δειώζνπλ απεξγία απνρή απ’ όιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο νδεγνύλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξόπν ζηελ 

αμηνιόγεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ». Δθηφο ησλ άιισλ επηθαηξνπνηήζακε ηε ζέζε ηνπ 

ζσκαηείνπ γηα ην δηαγσληζκφ PISA ηνπ ΟΟΑ.  

Ζ θπβέξλεζε κε ην λφκν γηα ηηο «δνκέο ζηελ εθπαίδεπζε» πξνσζεί ηελ αληηδξαζηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζρνιείσλ θαη δηακνξθψλεη «θνπιηνχξα αμηνιφγεζεο» θαη κέζσ ηεο θαηάξγεζεο 

ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ απφ αληηδξαζηηθή ζθνπηά θαη δεκηνπξγία ησλ ΠΔΚΔ-πληνληζηψλ, ψζηε λα 

έιζεη σο ψξηκν θξνχην θαη ε ζθιεξή αμηνιφγεζε ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Επνκέλωο είλαη δίθαηε ε 

ζηάζε ηεο ΕΛΜΕ γηα απεξγία-απνρή από θάζε κνξθή αμηνιόγεζεο-απηναμηνιόγεζεο. Δπηπιένλ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν λφκν ζπξξίθλσζε πνιιέο δνκέο, ελψ πξνρψξεζε θαη ζην θιείζηκν κηαο ζεηξάο βαζηθψλ 

ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Πξνεηνηκάδεη κεζνδηθά ηελ «απηνλνκία» ησλ ζρνιείσλ, ην 

απνθεληξσκέλν ζρνιείν, θαη ηελ ζεζκηθή εκθάληζε ησλ ρνξεγψλ. Παξάιιεια κε ηηο ειεθηξνληθέο 

εγγξαθέο ησλ θεδεκφλσλ πξνρσξά ζηαδηαθά ζηελ άξζε ηεο ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο ησλ καζεηψλ θαη 

ζηελ πάξα πέξα ζπξξίθλσζε ησλ ζρνιείσλ θαη ηκεκάησλ πξνεηνηκάδνληαο ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ 

«κλεκνληαθή» ππνγελλεηηθφηεηα. ην πιαίζην απηφ ζρεδηάδνπλ, εηνηκάδνπλ θαη πξαγκαηψλνπλ αιιαγέο 

ζηηο «ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο». Γεκηνχξγεζαλ ηηο λέεο νκαδνπνηήζεηο, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο άθεζαλ 

έλα νκηριψδεο ηνπίν. Αθήλνπλ παξάιιεια κειάλη γηα ηηο νξγαληθέο ζέζεηο.  

ηα πιαίζηα απηήο αθξηβψο ηεο πνιηηηθήο εληάζζνληαη νη αιιαγέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ην 

«Νέν Λχθεην» πνπ ζηελ νπζία ζεκαηνδνηεί ηε «ζπξξίθλσζε» ηνπ ιπθείνπ θαη ηελ κεηαξηνπή ηεο Γ 

Λπθείνπ ζε θξνληηζηήξην κε βάζε ηηο πξφζθαηεο εμαγγειίεο Κ. Γαβξφγινπ, ηελ έληαζε ησλ ηαμηθψλ 

θξαγκψλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην πέηακα ηεο γεληθήο κφξθσζεο ζηα αδήηεηα 

θαη ηελ πεξεηαίξσ εμψζεζε ηεο λενιαίαο ζηελ πξφσξε θαηάξηηζε. Δθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο 

κπνξνχκε λα βάινπκε θξέλν ζε απηά ηα ζρέδηα. 

πξξηθλώζεηο. πγρωλεύζεηο. Καηαξγήζεηο ηκεκάηωλ. Οιηγνκειή ηκήκαηα. 

Βξεζήθακε αληηκέησπνη κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηε βίαηε ζπξξίθλσζε ησλ 3 εζπεξηλψλ 

ΔΠΑΛ ηεο πεξηνρήο καο ζην ηέινο Μαΐνπ φηαλ άλνημε ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα εγγξαθψλ. Απφθαζε πνπ 

νδεγνχζε ζε κεηαθίλεζε-ζπγρψλεπζε θαη θιείζηκν ζπλνιηθά 8 Σνκέσλ θαη 9 Δηδηθνηήησλ κε απνηέιεζκα 

25 ζπλάδειθνη λα αλαγθάδνληαλ λα κεηαθηλεζνχλ απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ππεξάξηζκσλ ζηε πεξηνρή 

καο θαη 27 ηκήκαηα καζεηψλ λα κεηαθηλεζνχλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο πφιεο απφ απηά πνπ θνηηνχζαλ. 

Γελ έιαβαλ ππφςε ηνπο ηελ δνκή ηεο πφιεο ζε βνξξά θαη λφην κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ 

κεηαθηλήζεσλ κέ ίδηα έμνδα καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ. Άκεζα νξγαλψζακε δχν δπλακηθέο καδηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο ζηνλ πνιηηηθφ ππεχζπλν ηνπ Τπ. Παηδείαο ζηε Γπηηθή Διιάδα (Πεξηθεξεηαθφ Γ/ληή 

Δθπαίδεπζεο) θαη θιηκαθψζακε ηε δξάζε καο. Θέζακε ην δήηεκα ζηε Γεκνηηθή Δπηηξ. Παηδείαο ηνπ 



Γήκνπ Παηξέσλ κε ζπγθεθξηκέλν ζρέδην. Σειηθά κε νκφθσλε απφθαζε ε Γ.Δ. πηνζέηεζε ηελ πξνζέγγηζε 

ηνπ Γ ηεο Α΄ ΔΛΜΔ Αραΐαο. Απνθάζηζε θαη έζηεηιε ηελ απφθαζε ζην Τπνπξγείν, ζηνλ ΠΓΔ, ζηα 

ζρνιεία, ζηε ηνπηθή θνηλσλία θαη θπζηθά εηζεγήζεθε ην ζέκα ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην. Με 

θπζηθή παξνπζία ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζέζακε ην δήηεκα θαη πεηχρακε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

Γήκνπ Παηξψλ πνπ δεηνχζε απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο λα επαλαθέξεη ηε δνκή ησλ 

3σλ Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ, φπσο ήηαλ. Απνηέιεζκα ησλ πνιχκνξθσλ απηψλ δξάζεσλ καο ήηαλ ε θαηλνχξηα 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ ε νπνία κεηξίαδε κεξηθψο ηηο επηρεηξνχκελεο παξεκβάζεηο ζπξξίθλσζεο ησλ 

ηξηψλ απηψλ ζρνιείσλ.  

Ο αγψλαο γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο ηκεκάησλ κέζσ ηεο κε έγθξηζεο ησλ νιηγνκειψλ ηκεκάησλ δφζεθε ην 

επηέκβξε-Οθηψβξε κε πνιππνίθηιεο θηλεηνπνηήζεηο θαη ζπγθξφηεζε θνηλσληθψλ ζπκκαρηψλ. 

Οξγαλψζακε αξθεηέο καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο ζηελ Π.Γ.Δ. Γπηηθήο Διιάδαο καδί κε γνλείο, καζεηέο, ηε 

Γεκνηηθή αξρή ηεο πφιεο θαη άιινπο θνξείο. Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ αγψλα ήηαλ λα θεξδίζνπκε ηελ 

έγθξηζε ησλ 3 νκάδσλ πξνζαλαηνιηζκνχ ζε Φαξξέο θαη Υαιαλδξίηζα  θαη ηε ιεηηνπξγεία ησλ δχν 

επηπιένλ ηκεκάησλ ζηελ Α ηάμε ζην ΔΠΑΛ Κ. Αραΐαο θαη ζην ΔΠΑΛ Παξαιίαο, ιφγσ απμεκέλσλ 

εγγξαθψλ.. 

Ζ Α ΔΛΜΔ Αραΐαο ζπλέρηζε ηηο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο γηα λα δνζεί έγθξηζε ζηε κνλαδηθή νκάδα 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Γ ηάμεο ηνπ 10νπ ΓΔΛ Παηξψλ πνπ δελ δφζεθε έγθξηζε θαη ζηε δεχηεξε 

ζπκπιεξσκαηηθή Τπνπξγηθή απφθαζε γηα ηα νιηγνκειή ηκήκαηα. Αλ απηφ παξέκελε έηζη ηφηε ην ζρνιείν 

ζα έκελε ρσξίο Γ ηάμε νδεγψληαο ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο ησλ δχν άιισλ ηάμεσλ λα πηέδνπλ γηα 

κεηεγγξαθέο ζε γεηηνληθά Λχθεηα. πκκεηείρακε ζε ζχζθεςε ζηε πεξηνρήο Ηηεψλ πνπ έγηλε ζην 10ν ΓΔΛ 

Πάηξαο γηα ηελ ζσηεξία ηνπ ζρνιείνπ. Γηνξγαλψζακε θηλεηνπνίεζε ζηελ Αθηή Γπκαίσλ ζην χςνο ηνπ 

ζρνιείνπ θαζψο θαη δηακαξηπξία-δηεθδίθεζε γηα ηελ ζσηεξία ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αηξεηή Πεξηθέξεηα (Νένο 

δξφκνο). Καιέζακε φια ηα πξσηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθά ζσκαηεία δεκνζίνπ θαη ηδσηηθνχ ηνκέα, ην 

Ννκαξρ. Παξάξηεκα ηεο ΑΓΔΓΤ, ην Δξγαηηθφ Κέληξν ηεο Πάηξαο, ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο θαη ην 

Γήκν Παηξέσλ, ηελ Έλσζε Γνλέσλ Πάηξαο θαη ηελ Οκνζπνλδία Γνλέσλ γηα ηελ έθδνζε ςεθηζκάησλ 

ζηήξημεο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αηξεηή Πεξηθέξεηα θαη αξθεηνί θνξείο αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά κε 

απνθάζεηο (Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο, Δξγαηηθφ Κέληξν, ζσκαηεία). Σειηθά ην Τπνπξγείν κεηά ηηο 

ζπλερφκελεο θαη  πνιπεπίπεδεο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ ζσκαηείνπ καδί κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο 

αλαγθάζηεθε λα εγθξίλεη ηε ιεηηνπξγία ησλ δχν ηκεκάησλ ζηηο Γ ηάμεηο ηνπ 10νπ ΓΔΛ θαη ΓΔΛ Λάππα. 

Δπηπιένλ ελέθξηλε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο Γ δνκηθψλ ζην 1ν ΔΠΑΛ Πάηξαο. 

Ζ Α ΔΛΜΔ Αραΐαο είρε θαη έρεη αλάγεη ην δήηεκα ηεο ζηέγαζεο ηνπ 10
νπ

  ΓΔΛ ζε ζέκα πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο κε αιιεπάιιειεο θηλεηνπνηήζεηο θαη ζπζθέςεηο. Σν απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ απηψλ 

ήηαλ ε πεξζηλή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πφιεο γηα γθξέκηζκα ηνπ παιηνχ ζρνιείνπ θαη 

αλέγεξζε θαηλνχξηνπ ζηε ζέζε ηνπ, πνπ κέλεη ηψξα λα πινπνηεζεί. Ζ εμέιημε απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηεο ζπξξίθλσζεο θαη ππνρξεκαηνδφηεζεο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. ηελ 

θαηεχζπλζε απηή ζπκκεηείρε ζε δπν ζπζθέςεηο κε ην Γήκαξρν ηεο πφιεο κε ζηφρν λα επηζπεπζηεί ε 

δηαδηθαζία κέζσ ηεο αλάιεςεο ηεο επζχλεο ηεο κειέηεο ηνπ θαηλνχξηνπ θηεξίνπ απφ ηνλ ΟΚ. Σν 

ζσκαηείν δεζκεχεηαη λα εξγαζηεί άκεζα πξνο  απηή ηελ θαηεχζπλζε, γηα λα δνζεί επηηέινπο βηψζηκε ιχζε 

γηα ην 10ν ΓΔΛ Πάηξαο. Όζνη ζρεδίαδαλ θαη ζρεδηάδνπλ λα νδεγεζεί ην ζρνιείν ζε καξαζκφ θαη νξηζηηθφ 

θιείζηκν, θφληξα ζηα κνξθσηηθά δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ ηεο εξγαηηθήο πεξηνρήο πνπ ζηεγάδεηαη, ζα καο 

βξίζθνπλ απέλαληη. 

Εξγαζηαθά δεηήκαηα 

Έγθαηξα απφ ηελ αξρή ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ρξνληάο θαη κε αιιεπάιιειεο παξεκβάζεηο ζηε ζπλέρεηα 

ζέζακε ην δήηεκα ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο ηεο παξάηππεο αχμεζεο ηνπ δηδ. σξαξίνπ απνζπαζκέλσλ 

ζπλαδέιθσλ απφ άιια ΠΤΓΔ ζε ΠΤΠΔ. Πεηχρακε ηελ ζρεδφλ νκφθσλε απφθαζε ηεο Γ.. πξνέδξσλ 

ΔΛΜΔ ηέινο Γελάξε. Καηαγγείιακε ην Γ ηεο ΟΛΜΔ φηη φρη κφλν δελ παιεχεη ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε, 

αιιά αληηζέησο δελ ηελ έρεη δεκνζηνπνηήζεη κέρξη θαη ζήκεξα!!! Απαηηνχκε απφ ην Τπνπξγείν λα 

απνζχξεη ην «έγγξαθν Καξδακίηζε» σο έσιν, παξάηππν θαη άδηθν θαη λα πάςεη λα ην επηθαιείηαη εηο 

βάξνο ησλ δίθαησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ ζπλαδέιθσλ. 



Παξεκβήθακε ζηε θνηλή ζπλεδξίαζε ΠΤΓΔ-ΠΤΠΔ γηα ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ θνηλψλ εηδηθνηήησλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα. Εεηήζακε απφ ην ΠΤΠΔ λα πάξεη πίζσ ηηο ηνπνζεηήζεηο πνπ έθαλε ηνλ Αχγνπζην ζηελ 

Α/βάζκηα ρσξίο ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο ππεξαξηζκίεο, φπσο δει. πξνβιέπνπλ ηα 

ΠΓ 50/1996 θαη 100/1997, αιιά θαη ζηε κνλνκεξή ελέξγεηά ηνπ, πνπ ήηαλ αληίζεηε κε ηελ νκφθσλε 

πεξζηλή θνηλή απφθαζε ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ! Δπηπιένλ πξνρψξεζε ζε παξάηππεο ηνπνζεηήζεηο ζπλαδέιθσλ 

ηεο Α΄ ΔΛΜΔ Αραΐαο απφ άιια ΠΤΓΔ, πξηλ θάλνπλ δειαδή πξάμε αλάιεςεο ζηε ΓΓΔ Αραΐαο! 

Απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ απηψλ κε ηελ κηθξή φκσο ζπζπείξσζε ζπλαδέιθσλ ησλ θνηλψλ εηδηθνηήησλ πνπ 

εκπιέθνληαλ ήηαλ ε αξρηθή ζεηηθή ζηάζε ηνπ ΠΤΓΔ λα κελ πξνρσξήζεη ζε δηαζέζεηο ζηελ πξσηνβάζκηα 

κε απηνχο ηνπ φξνπο. ηε ζπλέρεηα ε δηνίθεζε ελέδσζε ζηηο επηηαγέο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη δηέζεζε 

ζπλαδέιθνπο, ελέξγεηα πνπ θαηαγγέιζεθε. Ζ δηαδηθαζία απηή φπσο εμειίρζεθε θέηνο ζέηεη ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα θαη ελέξγεηεο γηα ηελ επφκελε ρξνληά, γηα λα κελ θαζηεξσζεί κε φηη ζπλεπάγεηαη απηφ. 

ε πνιιέο ζπλεδξηάζεηο θαη απφ πνιινχο ζπλαδέιθνπο κπήθε ην ζέκα γηα ηνλ ππεξβάιινληα δήιν ηεο 

δηνίθεζεο θαη νξηζκέλσλ δηεπζπληψλ εηο βάξνο ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ θαζεγεηψλ ηεο ηάμεο. 

Σν Γ παξελέβεη ζε αξθεηά ζρνιεία γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη εμέδσζε θαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηελ 

νπνία εθηφο ησλ άιισλ ηφληδε φηη «Τν σξάξην ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη ην δηδαθηηθό ηνπ σξάξην. Πέξαλ 

απηνύ, παξακέλεη ζην ζρνιείν κόλνλ εθ' όζνλ ν Σύιινγνο ηνπ έρεη αλαζέζεη ζπγθεθξηκέλν έξγν. Ο δηεπζπληήο, 

δελ έρεη δηθαίσκα λα αηθληδηάδεη ηνλ εθπαηδεπηηθό κε θαζήθνληα πνπ επηλνεί ηελ ηειεπηαία ζηηγκή… Η 

απαζρόιεζε ησλ καζεηώλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ζπλαδέιθνπ, δελ είλαη ππνρξέσζε ησλ ππνινίπσλ 

εθπαηδεπηηθώλ… Κάπνηνη δηεπζπληέο επηρεηξνύλ λα εθαξκόζνπλ ηνπο λόκνπο ζύκθσλα κε κηα ηδηόηππε, δηθή 

ηνπο εθηίκεζε, ε νπνία κάιηζηα, θηλείηαη ζε πην αληηδεκνθξαηηθή, αληηζπλαδειθηθή θαη αληηεθπαηδεπηηθή 

θαηεύζπλζε απ’ όηη νη ίδηνη νη κλεκνληαθνί λόκνη. Τνπο ζπκίδνπκε, όηη ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα είλαη 

απέλαληη ζ’ απηνύο ηνπο λόκνπο θαη ζα ηνπο αλαηξέςεη. Ο δηθόο ηνπο «ππεξβάιινλ δήινο», εθηόο από ηε 

δεκηά πνπ πξνθαιεί ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, εθζέηεη ζνβαξά 

θαη ηνπο ίδηνπο. Δθζέηεη όκσο θαη ηνλ εθάζηνηε Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, αθνύ άκεζα ή έκκεζα θαιύπηεη ή 

ζπγθαιύπηεη ηέηνηεο πξαθηηθέο.» 

Βάιακε πξνζσξηλφ stop ζην «Πιαίζην νξγάλσζεο ζρνιηθήο δσήο» πνπ δήηεζε ν Γ. ΓΓΔ Αραΐαο. Με 

αλαθνίλσζή καο δεηήζακε λα αλαβιεζνχλ νη δηαδηθαζίεο πεξί εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ζηα ζρνιεία θαη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία αλέζηεηιε ηηο δηαδηθαζίεο. Καηφπηλ ην Γ πξνέβε ζε παξάζηαζε ζηελ ΓΓΔ Αραΐαο 

κε νξγαλσκέλν πιαίζην επηρεηξεκάησλ. ηε ζπλέρεηα ν Γ. ΓΓΔ Αραΐαο πξνέβε ζην απηνλφεην κε λέν 

έγγξαθφ ηνπ, δειαδή ζηελ νπζία πξνρψξεζε ζε αλαζηνιή. 

Γηα ηηο επηινγέο ησλ ππνδηεπζπληψλ ζρνιείσλ θαη ππεπζχλσλ ηνκέσλ εξγαζηεξηαθψλ θέληξσλ επζχλεο καο 

θαη κε δεδνκέλν φηη ζην ηειεπηαίν λφκν εηζάγνληαη αμηνινγηθά θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα δηακνξθψζεη 

ηελ πξφηαζή ηνπ ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, εθηηκήζακε φηη νη δηαδηθαζίεο απηέο νχηε αζψεο είλαη, νχηε 

απνζθνπνχλ ζηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Απελαληίαο πξνζπαζνχλ λα 

«εθπαηδεχζνπλ» ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ θνπιηνχξα αμηνιφγεζεο θαη ππνηαγήο θαη λα εηζάγνπλ κε 

πιάγην ηξφπν ηελ θπξίαξρε πνιηηηθή αληίιεςε ηνπ αζθπθηηθνχ ηδενινγηθνχ ειέγρνπ ηεο εθπαίδεπζεο απφ 

ηε κία, θαη ηεο δηνηθεηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη εξγαζηαθήο απηνλνκίαο ηνπ ζρνιείνπ, απφ ηελ άιιε. 

Δπαλαιάβακε ηελ εηιεκκέλε απφθαζή καο γηα απεξγία-απνρή απφ θάζε κνξθή αμηνιφγεζεο-

απηναμηνιφγεζεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη θαιέζακε ηνπο εκπιεθφκελνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ ζρνιείσλ 

λα απνθαζίζνπλ θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο απνθιεηζηηθά κε κπζηηθή ςεθνθνξία, 

αθφκε θαη εάλ νη ππνςεθηφηεηεο είλαη φζεο θαη νη ζέζεηο, ιεηηνπξγψληαο κε παηδαγσγηθή, ζπιινγηθή θαη 

ζπλαδειθηθή αληίιεςε. 

Κηλεηνπνηήζεηο. 

Όιεο νη θηλεηνπνηήζεηο ηεο ΔΛΜΔ έγηλαλ κεηά απφ απνθάζεηο ηνπ Γ, αθνχ νη Γελ. πλειεχζεηο δελ είραλ 

απαξηία. Πεξηειάκβαλαλ παξεκβάζεηο ζηε δηνίθεζε (Πεξηθεξεηαθφ Γ/ληή εθπ/ζεο δπη. Διιάδαο, Γ/ληή 

ΓΓΔ Αραΐαο, ΠΤΓΔ Αραΐαο, Γ/ληή ΠΓΔ Αραΐαο γηα πξνβιήκαηα απνζπαζκέλσλ κειψλ καο, θνηλφ 

ΠΤΓΔ-ΠΤΠΔ Αραΐαο κε παξνπζία ηνπ Γ/ληή ΠΓΔ Γπη. Διιάδαο,  αιιά θαη θάπνηνπο δ/ληέο ζρνιείσλ). 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πάκπνιεο ζπγθεληξψζεηο δηακαξηπξίαο, θηλεκαηηθά γεγνλφηα. πκκεηείρακε 

νξγαλσκέλα ζε θηλεκαηηθέο δξάζεηο ζην Τπ. Παηδείαο κε πνχικαλ δχν θνξέο γηα ην κεγάιν δήηεκα ησλ 

κφληκσλ δηνξηζκψλ ηψξα! Πνιινί απφ καο ζπκκεηείραλ θαη ζηελ θαηάιεςή ηνπ.  



πλλελνεζήθακε κε άιια πξσηνβάζκηα ζσκαηεία γηα ζπκκεηνρή ζε απεξγίεο ή άιιεο κεησπηθέο 

δηακαξηπξίεο ηα απνγεχκαηα. ηελ πξάμε ήηαλ απνχζα ε ΔΔ ηνπ Ννκ. παξαηήκαηνο ηεο ΑΓΔΓΤ, ην νπνίν 

έρεη θαζπζηεξήζεη θαη ηελ εθινγναπνινγηζηηθή ηνπ ζπλέιεπζε θνληά ζηνπο 20 κήλεο! Αξθεηέο ήηαλ νη 

ζπλεληεχμεηο ηχπνπ, ηα δειηία ηχπνπ θαη νη δσληαλέο ή κε παξεκβάζεηο καο ζηα ηνπηθά ΜΜΔ γηα ηα 

δεηήκαηα ησλ θηλεηνπνηήζεσλ καο ή άιια πξνθχπηνληα δεηήκαηα, πάληα κέζα ζην πλεχκα ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη ηεο ΔΛΜΔ. 

Οη παξεκβάζεηο ήηαλ δεθάδεο πξνο ηνλ Γ/ληή ΓΓΔ Αραΐαο. Πξνζπαζνχζακε πάληνηε εθφζνλ ππήξρε 

ελδηαθέξνλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη άκεζα εκπιεθφκελνη ζπλάδειθνη, έζησ θαη δηα αληηπξνζσπίαο. Διάρηζηεο 

θνξέο ζπκκεηείραλ κφλν ηα κέιε ηνπ Γ θαη έλαο ή θαη νη δχν αηξεηνί κφλν. Γηα ηα δεηήκαηα απηά 

ζπλήζσο αθνινπζνχζαλ αλαιπηηθέο ή ζπλνπηηθέο αλαθνηλψζεηο. Απφ απηέο ζα ζεκεηψζνπκε κε ηδηαίηεξν 

κφλν ηέζζεξηο:  

α) Σεηάξηε 14-02-2018, ψξα 13.30: πγθέληξσζε θαη έληνλε δηακαξηπξία καδί κε 20 ζπλαδέιθνπο ησλ δχo 

εξγαζηεξηαθψλ θέληξσλ ηεο Πάηξαο. Γηεθδηθήζακε λα κελ εθαξκνζηή ε έκκεζε εληνιή γηα πιήξε 

εθαξκνγή (νλνκαζηηθή θαη φρη κφλν) ησλ πιενλαδφλησλ θαζεγεηψλ κέζσ ησλ «κε παξαθνινπζνχλησλ 

καζεηψλ ζηα ΔΠΑΛ» ζην Β ηεηξάκελν. Ζ δηεθδίθεζε ήηαλ έληνλε. Σελ επφκελε εκέξα ζρεδφλ νκφθσλα 

νη χιινγνη Γηδαζθφλησλ έδσζαλ κφλν ψξεο. 

β) Γεπηέξα 10.09.2018, ψξα 11.00πκ ζην ΔΛΚΔΠΑ ηεο Πάηξαο: Απφπεηξα ραηξεηηζκνχ ησλ δηεπζπληψλ 

ησλ ζρνιείσλ επζχλεο καο ζε ζπλάληεζε κε ηνλ Γ/ληε ηεο ΓΓΔ Αρ. Γ. Αθξάηε δελ επνδψζεθε. Ο Γ/ληήο 

πξνθάιεζε επεηζφδην θαη απνθαζίζακε νκφθσλα λα κελ «αξπάμνπκε ηα κηθξφθσλα». Σν γεγνλφο ηεο 

άξλεζήο ηνπ θαη ε πξφθιεζε έγηλε κπξνζηά ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Αραΐαο. 

Απνθαζίζηεθε δεκφζηα θαηαγγειία, πξάγκα πνπ έγηλε ζε ιίγεο εκέξεο. 

γ) Σξίηε 11.09.2018, ψξα 13.00: Μεγάιε θαη δπλακηθή θηλεηνπνίεζε ζπλαδέιθσλ, αιιά θαη γνλέσλ θαη 

καζεηψλ απφ ην Γπκλ.-ΛΣ Υαιαλδξίηζαο ζηνλ Γ./ληή ηεο ΓΓΔ Αρ. Γ. Αθξάηε ζηα γξαθεία ηνπ. Φέξζεθε 

ζε φινπο κε ζρεηηθά αλάιγεην ηξφπν θαη κε δήζελ θξπθέο ηηο πξνζέζεηο ηνπ. Ζ κε άκεζεο απφδνζεο δξάζε 

έθεξε γηα κέξεο θαηαιήςεηο ζηα ζρνιεία Υαιαλδξίηζαο (3 εκέξεο) θαη Φαξξψλ (2 εκέξεο). 

δ) Γεπηέξα 19.11.2018, ψξα 14.00 κκ: Παξάζηαζε πνπ αθνξνχζαλ πξψηα ηηο βειηηψζεηο ιίγσλ 

αλαπιεξσηψλ αθνχ δελ είραλ δνζεί φια ηα θελά καδί ιφγσ 2
εο

 θάζεο πξνζιήςεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ 

δεζκεχηεθε. Καηφπηλ ζέζακε πάιη ην κείδνλ δήηεκα ηεο «θχιαμεο», δειαδή «Γηα ηελ «απαζρφιεζε 

καζεηψλ» ζε θελφ θαη ηα «έηεξα θαηλά δαηκφληα» ηνπ Γηεπζπληή Γ.Γ.Δ. Αραΐαο. Σν Γ ζε ζπλέρεηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ αλαθνηλψζεσλ επαλήιζε θαη κε αθνξκή ην απαξάδεθην έγγξαθν ηνπ Γ. ΓΓΔ Αραΐαο 

(16425/24-10-18 «Αλαπιήξσζε δηδαθηηθώλ σξώλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο εθπαηδεπηηθνύ») κε ζθιεξή 

αλαθνίλσζε θαη πξφηαζε δηαγξαθήο ηνπ Γ/ληή Γ. Αθξάηε απφ κέινο ηεο ΔΛΜΔ.  

ην ζεκείν απηφ ζα ζεκεηψζνπκε παξάζηαζε δηακαξηπξίεο καδί κε ζπλαδέιθνπο κέιε, απφ άιια ΠΤΓΔ 

πνπ εξγάδνλαη κε απφζπαζε ζηελ Α/βάζκηα Αραΐαο πξνο ηνλ Γ/ληή ηεο εθεί ΓΠΔ, ηελ Σξίηε 13-03-2018, 

ψξα 14.00: φπνπ θαηαγγείιακε ηφζν ηελ αληηζπλαδειθηθή ηνπο πεξηπιάλεζε ζε πνιια ζρνιεία αθφκα θαη 

ηελ ίδηα κέξα ρσξίο ηξφπν κεηαθνξάο,  φζν θαη ηελ αίσιε εθαξκνγή ηεο θαηά δχν ψξεο αχμεζεο ηνπ 

δηδαθηηθνχ ηνπο σξαξίνπ. Σν 2
ν
 δήηεκα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί πιένλ κφλν παλειιαδηθά ή λνκηθά. 

Αληίζηνηρα ηελ Σξίηε 27-06-2018 έγηλε παξέκβαζε ηνπ Γ ηεο ΔΛΜΔ Αρ. ζηε ΓΓΔ Αρ. ζηνλ Γ. ΓΓΔ Αρ. 

καδί κε ζπλαδ. θνηλψλ εηδηθνηήησλ απφ άιια ΠΤΓΔ γηα ην ίδην δήηεκα.  

Πάιη ηε Σξίηε 27-06-2018 έγηλε ζεκαληηθή παξέκβαζε πξνο ην ΠΤΓΔ Αραΐαο απφ ην πξνεδξείν ηνπ Γ 

ηεο ΔΛΜΔ ζε φιν ην ΠΤΓΔ, κεηά απφ νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γ ελάληηα ζηελ εθαξκνγή θαη παξάηππεο 

εγθπθιίνπ ηνπ Γ Γ ηνπ ΤΠΠΔΘ, γηα αλαζέζεο καζεκάησλ θαη ηνπνζεηήζεηο αληη ηνπ επηέκβξε. Σειηθά ην 

ΠΤΓΔ επείζζε. Ζ απφθαζε απηή πινπνηήζεθε ηνλ επηέκβξε. Γπζηπρψο ζηελ θνηλή ζπλεδξίαζε ΠΤΓΔ 

– ΠΤΠΔ  Αραΐαο γηα ηηο ππεξαξηζκίεο θαη ινηπέο απνζπάζεηο ζηελ Α/βάζκηα θαη κε παξνπζία ηνπ Πεξ. 

Γ/ληή Δθπ/ζεο αξρέο επηέκβξε ην ΠΤΠΔ αλέθξνπζε πξχκλαλ απφ ηηο πεξζηλέο θνηλέο απνθάζεηο πνπ 

ζηήξηδε νκφθσλα θαη ην Γ ηεο Α ΔΛΜΔ Αραΐαο. Σν ΠΤΓΔ θξαηήζεθε ζε απηή ηε γξακκή γηα ιίγεο 

εβδνκάδεο θαη ηνλ Οθηψβξε ππνρψξεζε  κε κεηνσςεθία ησλ αηξεηψλ.  

Παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο, αιιά θαη δπλακηθέο δηεθδηθήζεηο έγηλαλ ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γ/ληή Γπη. 

Διιάδαο, δχν καδί κε ηηο φκνξεο ΔΛΜΔ θαη νη ππφινηπεο απφ ηελ ΔΛΜΔ Αραΐαο.  



Έηζη  ηελ Σξίηε 03-07-2018 πξαγκαηνπνηήζεθε  δηακαξηπξία ζηο 12.00 ην κεζεκέξη ησλ Γ ησλ ΔΛΜΔ 

ηεο Γπη. Διιάδαο κε πξσηνβνπιία ηεο Α΄ ΔΛΜΔ Αρ. ζηνλ ΠΓΔ γηα ην δήηεκα ησλ παξελεξγεηψλ ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ Τπ. Παηδείαο (Ζιεθηξ. εγγξαθέο, ζπξξίθλσζε ΔΠΑΛ, αλακνξηνδφηεζε ζρνι. κνλάδσλ-

δσλψλ, θιπ) κε ηα νιηγνκειή ηκήκαηα. Πξνζήιζαλ νη ΔΛΜΔ Γπη. Διιάδαο: Α ΔΛΜΔ Αρ, ΔΛΜΔ Ζιείαο 

θαη Β ΔΛΜΔ Αηη/λίαο. 

Σελ Πέκπηε 13.09.2018, ψξα 13.00 ζηελ ΠΓΔ δπη. Διιάδαο γηα ηελ θαηά παξέθθιηζε έγθξηζε νιηγνκειψλ 

ηκεκάησλ κηθξψλ ΓΔΛ, ΔΠΑΛ θαη δεκηνπξγίαο ηκεκάησλ ζε ΔΠΑΛ πνπ είραλ ηηο απαηηνχκελεο εγγξαθέο 

καζεηψλ. Κνξπθαίν ήηαλ ην δήηεκα ηνπ 10
νπ

 ΓΔΛ: Γπλακηθή θαη καδηθή δηεθδίθεζε θαζεγεηψλ. Γπλακηθή 

θαη καδηθή ζπκκεηνρή γνλέσλ, καζεηψλ, αιιά θαη ηνπ Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Κ. Πειεηίδε, ηνπ 

αλη/κάξρνπ Παηδείαο ηνπ Γήκνπ θ. Αζαλαζφπνπινπ θαη ηνπηθνχ ηεξέα.  Απνδνρή ηνπ Γ. ΠΓΔ θαη ζεηηθή 

εηζήγεζε γηα ηα ΓΔΛ. Πξνβιεκαηηζκφο ηνπ γηα ηηο Α΄ηάμεηο ησλ ΔΠΑΛ Κ. Αραΐαο θαη Παξαιίαο. 

Αξλεηηθφο γηα ηα νιηγνκειή ησλ ΔΠΑΛ. πκκεηείραλ νη ΔΛΜΔ Ζιείαοθαη Β ΔΛΜΔ Αηη/λίαο. 

Γηα ην πξνεγνχκελν δήηεκα ην Γ ηεο ΔΛΜΔ είρε μεθηλήζεη ζηηο 5.9.2018 κε αηρκή ηελ έγθξηζε ηκεκαησλ 

ηεο Γ ΓΔΛ ησλ ΛΣ ησλ Γπκλ. Υαιαλδξίηζαο θαη Φαξξψλ κε ζπκκεηνρή πνιιψλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη 

Γεκάξρνπ θαη αληηδεκαξρνπ παηδείαο ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ, ζπιιφγσλ γνλέσλ θαη καζεηψλ, ελψ ζηηο 

20.9.2018 θαη 27.9.2018 δπλακηθή παξέκβαζε έγηλε γηα ην 10
ν
 ΓΔΛ θαη ΓΔΛ Λάππα. ηηο παξαζηάζεηο 

απηέο ζπκκεηείραλ επη πιένλ ηνπηθνί πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, αιιά θαη ηεξείο ησλ αληίζηνηρσλ ελνξηψλ, 

αθνχ ην Γ ηεο ΔΛΜΔ είρε δεκηνπξγήζεη επξχηεξεο θηλεκαηηθέο πξνυπνζέζεηο. 

ηα πιαίζηα ηεο επηρεηξνχκελεο αλαδηάξζξσζεο, ζηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΟΟΑ, ησλ Μνπζηθψλ θαη 

Καιιηηερληθψλ ζρνιείσλ, κε πνιιαπιφ αξλεηηθφ ραξαθηήξα, πνπ αλ ςεθηζηνχλ αιιάδεη άξδελ ν 

εθπαηδεπηηθφο θαη επαγγεικαηηθφο ραξαθηήξαο ην Γ ηεο ΔΛΜΔ νξγάλσζε ηελ Πέκπηε 22.11.2018 θαη 

12.30 κκ έμσ απφ ηελ ΠΓΔ Γπη. Διιάδαο ζπγθέληξσζε δηεθδίθεζεο, καδί κε ην ζχιινγν γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ ηνπ Μνπζηθνχ καο ζρνιείνπ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο απφ ην ζρνιείν. πκκεηείραλ ε ΔΛΜΔ 

Ζιείαο θαη ζπλάδειθνη απφ ην κνπζηθφ ζρνιείν Βαξζνινκηνχ. Δπηπιένλ ζπκκεηείρακε θαη θαιέζακε ηα 

κέιε καο ηελ Παξαζθεπή 23.11.2018 ζηε κνπζηθή εθδήισζε – θηλεηνπνίεζε ζηελ πι. Γεσξγίνπ θαη ψξα 

17.30 πνπ δηνξγάλσζε ε ζρνιηθή θνηλφηεηα ηνπ Μνπζηθνχ καο ζρνιείνπ. 

Φεθίζκαηα 

Σν ζσκαηείν βξέζεθε αξθεηέο θνξέο ζηελ ζπλδηθαιηζηηθή ππνρξέσζε είηε λα ζηεξίμεη ππν κνξθή 

αιιειεγγχεο πξφζσπα ή άιια ζσκαηεία ή θαη ηαπηφρξνλα λα θαηαγγείιεη απζαηξεζίεο. Έηζη εμέδσζε 11 

ςεθίζκαηα.  

Σξία απ’ απηά ήηαλ ςεθίζκαηα αιιιειεγγχεο, ζηήξημεο ζε ηξείο ΔΛΜΔ ηεο ρψξαο: α) ηηο 19.03.2018 

πξνο ηελ Α΄  ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο ππφ κνξθή θαηαγγειίαο γηα ζχιιεςε ζηα ζπίηηα ηνπο ζπλδηθαιηζηψλ 

ηεο επεηδή «εμέδσζαλ ςήθηζκα ζπκπαξάζηαζεο ζε απνιπκέλε έγθπν εξγαδόκελε θαη θαηήγγεηιαλ ηελ 

ηδησηηθή εηαηξεία»! β) ηηο 1.11.2018 ζπλππνγξάςακε απφθαζή ηεο ΔΛΜΔ Πεηξαηά γηα είζνδν ηνπ ΓΟΔ 

ζηα γξαθεία ηνπο θαη θαηάζρεζε ει. ππνινγηζηψλ δήζελ γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο, ελψ γ) ηηο 19.11.2018 

ζπλππνγξάςακε ςήθηζκα θαηαγγειία ηεο ΔΛΜΔ Δχβνηαο ελάληηα ζην Γ/ληή ηεο ΓΓΔ Δχβνηαο γηα 

αλάξκνζηε θαη ζεμηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηεο πξνέδξνπ ηεο γηα έιεγρν ησλ θαηαιφγσλ ζηηο πξφζθαηεο 

εθινγέο γηα ηα Τ... 

Γχν ήηαλ ηα ςεθίζκαηα ζπκπαξάζηαζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη έλα γηα πξψελ καζεηή ηεο πεξηνρήο καο. 

Έηζη ζηηο 8.10.2018 γηα ηνλ αγσληζηή δάζθαιν Ζιία κήιην πνπ δηψθεηαη γηα ζπκκεηνρή ζηε κάρε ελάληηα 

ζηνπο άδηθνπο πιεηζηεξηαζκνχο πξψησλ θαηνηθηψλ ζηε Θεζζαινλίθε. Δλψ ζηηο 15.01.2018 πξνζθέξακε 

ζηήξημε θαη αιιειεγγχε ζηε ζπλάδειθν ΠΔ16 Μ. Φαλαθίδνπ πνπ βξέζεθε «αληηκέησπε κε ηελ θαηεγνξία 

ηεο απείζεηαο θαη ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθήκεζεο ζε βάξνο αζηπλνκηθνύ, ε νπνία εξγάδεηαη σο αλαπιεξώηξηα 

ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Ξάλζεο». Παξάιιεια ζηηο 16.4.2018 πξνζθέξακε ςήθηζκα ζπκπαξάζηαζεο ππέξ 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ Βαζ. Γεκάθε, πξψελ καζεηή ηνπ εζπ. ΓΔΛ Πάηξαο ελψ ζπνπδάδεη απφ ηελ θπιαθή. 

Έλα ςήθηζκα  ζηηο 8.10.2018 ήηαλ ζηήξημεο γηα «ηνλ αγψλα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηεο Υίνπ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ πξνζθπγφπνπισλ». Αληίζηνηρν ςήθηζκα ελάληηα ζην ξαηζηζκφ θαη ηελ μελνθνβία θαη 

θαηαγγειίαο γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηε δίθε ησλ θαζηζηψλ  ηεο Υ.Α. εθδφζεθε ζηηο 15.09.2018. 



Γχν ςεθίζκαηα εθδφζεθαλ θαηά επηζέζεσλ. Σν έλα ζηηο 19.11.2018 γηα ηελ απξφθιεηε επίζεζε ησλ ΜΑΣ 

θαηά γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ πνπ πξνζπάζεζαλ λα κπνπλ ζε αλνηθηή εθδήισζε ζε ζρνιείν 

ζηηο πθηέο ηεο Θεζζαινλίθεο φπνπ ζα κηινχζε γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο ν Τπνπξγφο Παηδείαο Κ. 

Γαβξφγινπ. Σν άιιν εθδφζεθε ζηηο 16.05.2018 θαηά ηνπ θξάηνπο ηνπ Ηζξαήι γηα «ελ ςπρξώ δνινθνλίεο 

δεθάδσλ άνπισλ δηαδεισηώλ, ελζαξξπκέλν από ηελ πξνθιεηηθή ζηήξημε ησλ ΗΠΑ πνπ απνθάζηζαλ λα 

κεηαθέξνπλ ηελ πξεζβεία ηνπ από ην Τει Αβίβ ζηελ Ιεξνπζαιήκ». 

εκαληηθφ ήηαλ ζηηο 22.6.2018 ην  «ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΔΓΓΥΗΣ ζην «Σσκαηείν Δθπαηδεπηώλ Γεκνζίσλ 

Ι.Δ.Κ. & Λνηπώλ Φνξέσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Γεκνζίνπ» θαη ζπλδηθαιηζηηθή θάιπςε ζηνπο κόληκνπο 

θαζεγεηέο πνπ εξγάδνληαη ζηα Γ.Ι.Δ.Κ. ηεο πεξηνρήο επζύλεο καο». 

Σέινο ζηηο 15.01.2016 αλαλεψζακε ςήθηζκα αιιειεγγχεο γηα ηελ ΒΗΟΜΔ «ώζηε λα εμαζθαιηζηνύλ νη 

ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο θαη αλαγλσξίδνπκε ην δηθαίσκά ηνπο λα αγσλίδνληαη ελάληηα ζηνπο πιεηζηεξηαζκνύο, 

ώζηε λα πεξάζνπλ άκεζα ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία». 

Μεξηθά ζπκπεξάζκαηα 

Όιε απηή ε παξαγσγή ζέζεσλ, δξάζεσλ θαη θηλεηνπνηήζεσλ έγηλε ζηε θαηεχζπλζε αλάπηπμεο κηαο 

ζηξαηεγηθήο πνπ δελ ππνηάρηεθε ζην δήζελ ξεαιηζκφ θαη ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε ζηξαηεγηθή ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ησλ ππεξδνκψλ ηνπ. Αληίζεηα ηηο έιαβε ππφςε ψζηε λα έρεη ε ΔΛΜΔ έγθαηξε δηάγλσζε 

ησλ πξνζέζεσλ ηεο Κπβέξλεζεο, ελεκέξσζεο ησλ κειψλ θαη ράξαμε ηαθηηθψλ ζηα επί κέξνπο δεηήκαηα. 

Ζ πξαθηηθή θαη νπζηαζηηθή πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ Ννκ. Σκήκαηνο ηεο ΑΓΔΓΤ Αραΐαο ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν κε βάζε ηνλ ζπζρεηηζκφ δχλακεο πνπ είρε, ηα πξνβιήκαηα ζην εξγαηηθφ θέληξν Πάηξαο, νη 

δπζθνιίεο ζπληνληζκνχ ησλ ζσκαηείσλ αλάγθαζαλ ην Γ ηεο ΔΛΜΔ λα δνθηκάζεη πνιιψλ εηδψλ 

ζπλεξγαζίεο κε πνιιά ζσκαηεία ηεο πεξηνρήο, ηνπο Γήκνπο, ζπιιφγνπο γνλέσλ, πνιηηηζηηθνχο θνξείο θιπ. 

Ζ απνηίκεζε απηή δελ κπνξεί λα γίλεη αθφκα, αθνχ βξίζθνληαη ζε εκβξπψδε κνξθή. Ζ ζπκκεηνρή ζε 

δξάζεηο θαη απεξγίεο κέζσ ηεο ΟΛΜΔ θαη ΑΓΔΓΤ ρσξίο ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο έρνπλ δψζεη ηελ 

πεξζηλή πεξίνδν ηζρλά απνηειέζκαηα, πιελ απεξγίαο-απνρήο ζην δεκφζην ζηα δεηήκαηα ζρεηηθά απφ ηελ 

«αμηνιφγεζε» πξνζψπσλ. 

Λείπεη ελ ηέιεη ε νινθιεξσκέλε θηλεκαηηθή δξάζε κε ζπλνιηθφ ζρέδην πάιεο πνπ λα ζηεξίδεηαη ζε Γεληθέο 

πλειεχζεηο θαη επξχηεξνπο δεκνθξαηηθνχο ζπληνληζκνχο. Οθείινπκε φιεο θαη φινη λα αλέβνπκε επίπεδν 

ζπλεηδεηνπνίεζεο, λα ζπδεηάκε ζηα ζρνιεία αλεμάξηεηα απφ ηνλ ζρνιηθφ θφπν, λα αληηζηεθφκαζηε 

ζπλνιηθά, λα βγαίλνπκε ζηνπο δξφκνπο, λα είκαζηε ελεξγνί ζηα θαιέζκαηα ηνπ ζσκαηείνπ, λα έρνπκε 

απαξηία ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη λα απεξγνχκε καδηθά.  

Θεσξνχκε βεβαίσο ζηξαηεγηθφ ιάζνο λα κπαίλνπκε σο εξγαδφκελνη εθπαηδεπηηθνί θαη σο ζπλδηθάην ζηε 

ινγηθή ηνπ «κε ρείξνλ, βέιηηζηνλ», αθνχ απηή ε αληίιεςε ηζρπξνπνηεί ηνπο ηζρπξνχο, απνδπλακψλεη ηα 

ζπλδηθάηα θαη ελ ηέιεη ηελ πιεξψλνπλ ηα δεκφζηα αγαζά, ε λενιαία, νη θνηλσληθά αδχλακνη θαη θπζηθά νη 

εξγαδφκελνη. Γηα ην δήηεκα απηφ κπνξνχκε θαη νθείινπκε φινη θαη φιεο λα βάινπκε κπαιφ θαη πιάηε! 

 

Πάηξα, 26.11.2018 

Γηα ην Γ. . 

Ο Πξφεδξνο                                                  Ο Γξακκαηέαο 

 

ηάρνο Υξήζηνο                                                            Μπνχξδαιαο Παλαγηψηεο 

 


