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Α΄Αχαΐασ, μζλοσ του δικτφου Αγων. Παρεμβάςεων Δ. Ε. 

Σώρα θ ώρα να βάλουμε το μιςκό μασ ωσ ατμομθχανι! 

υναδελφιςςεσ, ςυνάδελφοι 

Βριςκόμαςτε πλζον ςε πολλαπλι προεκλογικι περίοδο εφ’ όλθσ τθσ φλθσ! Θ 3θ κυβζρνθςθ Σςίπρα (ΤΡΙΗΑ-

ανεμομαηϊματα) προςπακεί να παίξει το ρόλο του χότηα ςτο ςταφλο. Ενϊ δίνει με το ςταγονόμετρο από τθ μιά 

μεριά, τθν άλλθ ςυνεχίηει τθν αναδιάρκρωςθ ςτθν εκπαίδευςθ (όπωσ ςε όλο το δθμόςιο) που ςτθν καλφτερθ 

αποτελεί αςτικό εκςυγχρονιςμό και ςτθ χειρότερθ πλιρθσ υποταγι ςτισ πολιτικζσ ΟΟΑ και ΕΕ. 

Θ πλειοψθφία ςτθν ΟΛΜΕ (ΔΑΚΕ, ΤΝΕΚ, ΠΕΚ) και οι αντίςτοιχεσ ςτθν ΔΟΕ προςδζνονται από τθ μία μεριά ςτο 

άρμα τθσ απόμακρθσ ΑΔΕΔΤ που ελζγχει και τθν «κοινωνικι ςυμμαχία» τουσ και από τθν άλλθ μασ ςτζλνουν βορρά 

ςτουσ... «εργατολόγουσ» μεγαλοδικθγόρουσ.  

Σο ίδιο κάνει φζτοσ και το Δ τθσ Αϋ ΕΛΜΕ, από τθ ςτιγμι που ελζγχεται από ΔΑΚΕ και ΤΝΕΚ. υγκεκριμζνα από τθ 

μία δεν βάηει ςτθν αντηζτα τθσ Γεν. υνζλευςθσ τθσ ερχόμενθσ Σρίτθσ (05.02.19) τα μιςκολογικά και ςυνταξιοδοτικά 

ηθτιματα, αφινει ςτα «λοιπά» τον αρικμό των μακθτϊν ςτατμιματα και το διδ. ωράριό μασ, ενϊ από τθν άλλθ κα 

μασ ενθμερϊνει με το τι κάνει... θ ΑΔΕΔΤ! Παράλλθλα δεν μπορεί ςαν ΕΛΜΕ να ςυντονίςει τον κλάδο και να βάλει 

ςυγκεκριμζνα ςθμεία διεκδίκθςθσ για το επόμενο διάςτθμα, ενϊ π.χ. ενϊ βγάηει κυριολεκτικά τθν τελευταία ςτιγμι 

ανακοινϊςεισ, όπωσ μια δυναμικι παρεμβαςθ π.χ. ςτθν θμερίδα για τθν «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ», που ιλκε ςτα 

ςχολεία τθν επόμενθ μζρα από τθ θμερίδα του Τπουργείου ςτθν Πάτρα. Και παρότι ιταν καλι ωσ ανακοίνωςθ, δεν 

ϊκθςε το Δ για τίποτα παραπάνω, από το να μιλιςει ο πρόεδροσ και να μοιραςτεί ςτουσ Δ/ντζσ των ΕΠΑΛ.  Δεν 

ςυντόνιςε τισ τοπικζσ ΕΛΜΕ ϊςτε θ παρζμβαςθ του κλάδου να είναι αντίςτοιχθ τθσ ςε Περιφερειακό επίπεδο 

προεκλογικοφ χαρακτιρα καμπάνιασ τθσ Τπουργοφ και του πρϊθν Προζδρου τθσ ΟΛΜΕ Κοτςιφάκθ ςτθν πλάτθ και 

ενάντια των Κακθγθτϊν. Δεν υπιρξε με ευκφνθ του Δ. καμμία δθλαδι εκεί ςτο 1ο ΕΠΑΛ για ςυλλογικι δράςθ του 

ςωματείου! Πολφ δε περιςςότερο δεν βάηουν μπροςτά τα φλζγοντα μιςκολογικά αιτιματα.(Μιςκόσ-Δϊρα).  

Όλα τα χρόνια το ηιτθμα του μιςκοφ ιταν θ ατμομθχανι του κινιματοσ και όλα τα εκπαιδευτικά κζρδθ προιλκαν 

από τισ μεγάλεσ ι μικρότερεσ απεργίεσ του κλάδου (1988, 1990, 1997, 2006). Ζτςι δεν κατάφεραν να κεμελιϊςουν 

τισ αναδιαρκρϊςεισ που τϊρα επιδιϊκει να κτίςει ςτζρεα το Τπ. παιδείασ, ειδικά των δφο τελευταίων κυβερνιςεων 

Σςίπρα. Σο Δ τθσ Α ΕΛΜΕ κατά καιροφσ τισ ζχει περιγράψει ςε πολφ καλό επίπεδο. Εμείσ ζχουμε ςυμβάλλει ς’ αυτό 

και ςυμβάλλουμε και τϊρα. Όμωσ ελλοχεφουν τρεισ κίνδυνοι: 

1) Να μθ ςυνολικοποιοφμε του ςτόχουσ μασ και να μθ βάηουμε μπροςτά τθν ατμομθχανι, που λζγεται Μιςκόσ 

και Δϊρα. Σο  οικονομικό αίτθμα πρζπει να αναβακμιςτεί και είναι ςοβαρό ςυνδικαλιςτικό ατόπθμα να μθν 

το βάηουμε ςτθν πρϊτθ γραμμι των αιτθμάτων του ςωματείου. 

2) Να αφθνόμαςτε μόνο ςτισ αποφάςεισ των ΑΔΕΔΤ, ΟΛΜΕ που ελζγχονται από τισ φιλομνθμονιακζσ 

παρατάξεισ που βάηουν ςτόχο το «πολφ λίγο», με κίνδυνο να μείνουμε ςτο «τίποτα» 

3) Να μασ διαιροφν και να μασ ςτζλνουν ςτουσ δικθγόρουσ. Σο ςίγουρο κζρδοσ κα είναι θ διαίρεςι μασ και θ 

διαςπορά δυνάμεων, οικονομικϊν και θκικϊν! Με τουσ δικθγόρουσ μόνο ποτζ δεν κζρδιςε αφξθςθ του 

μιςκοφ ι άλλο οικονομικό αίτθμα.Σϊρα είναι θ ϊρα να ενωκοφμε με πρϊτο ςτόχο τθν επιςτροφι των 

Δϊρων.  

υνάδελφοι, ςυναδζλφιςςεσ  

ασ καλοφμε ςτθ Γεν. υνζλευςθ τθσ ερχόμενθσ Σρίτθσ 05.02.2019 (Εργ. Κζντρο, 6.30μμ) για να βάλουμε ΣΩΡΑ 

μπροςτά τθ διεκδίκθςθ αφξθςθσ του μιςκοφ (ολόκλθρα τα δϊρα, όλα τα ΜΚ, κλπ) και να μθ γίνουμε απλά 



ζρμαια των μεγαλοδικθγόρων. Ζτςι μποροφμε από καλφτερεσ κζςεισ να βάλουμε όλα τα εκπαιδευτικά 

ηθτιματα, όπωσ π.χ. τθ μείωςθ των μακθτϊν ςτα τμιματα, το διδ. ωράριο, γενναία χρματοδότθςθ ςχολείων, 

τουσ αναγκαίουσ μόνιμουσ διοριςμοφσ και τθν αλλαγι του αρνθτικοφ status ςτο ςυνταξιοδοτικό – αςφαλιςτικό. 

Ζτςι προτείνουμε για ςυηιτθςθ και ςχετικι απόφαςθ το επόμενο ςχζδιο και ταυτόχρονα το άνοιγμα μζχρι 

τον Ιοφνιο ενόσ μαηικοφ διεκδικθτικοφ αγώνα διάρκειασ με ποικίλεσ μορφζσ: 

ΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΗ Γ.. Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑ 

(ΠΡΟΣΑΘ Εκπαιδευτικισ Παρζμβαςθσ) 

 Απαιτοφμε με πολιτικι απόφαςθ τθσ κυβζρνθςθσ και ανεξάρτθτα από τθν όποια απόφαςθ του Αρείου 

Πάγου να δοκοφν πίςω ολόκλθροσ ο 13οσ και 14οσ μιςκόσ, που άδικα ζχει αφαιρεκεί μόνο από το δθμόςιο, 

κακϊσ και τα αναδρομικά.  

 Να δοκεί κάκε μιςκολογικι ωρίμανςθ που αφαιρζκθκε με το πάγωμα των Μ.Κ. μζχρι το 2017. 

 Απρόςκοπτθ μιςκολογικι εξζλιξθ με μόνο κριτιριο τα χρόνια υπθρεςίασ και χωρίσ χρονικζσ περικοπζσ. 

 Όχι ςτθν επζκταςθ του προςοντολόγιου ςτθν μιςκολογικι εξζλιξθ. Επιςτθμονικά επιδόματα κι όχι Μ.Κ.. 

για τα πανεπιςτθμιακά επί πλζον προςόντα. 

 Διεκδικοφμε μείωςθ του διδακτικοφ ωραρίου ςτα επίπεδα προ του 2013.   

 Επαναφορά τθσ απαλλαγισ ωραρίου για τουσ υπεφκυνουσ εργαςτθρίων. 

 Μείωςθ των μακθτών ανα τμιμα ςτουσ 20 και 15 ςε κατευκφνςεισ και 10 ςτα εργαςτιρια. Κανζνασ γονιόσ 

δεν κα πλιρωνε για  το παιδί του ςε φροντιςτιριο που κα είχε 27 παιδιά ςτθν τάξθ. Γιατί να το κάνει για το 

ςχολείο; 

 Αξιοπρεπείσ πλιρεισ ςυντάξεισ ςτα εξιντα ι ςτα 30 χρόνια υπθρεςίασ. 

 Μόνο ζτςι κα μπορζςουν να γίνουν μαηικοί διοριςμοί, να διοριςκοφν οι «μόνιμοι αναπλθρωτζσ» και να 

τροφοδοτθκεί με νζουσ εκπαιδευτικοφσ θ δθμόςια εκπαίδευςθ! 

 Όχι ςτο προςοντολόγιο-ζκτρωμα,  όχι ςτθν αξιολόγθςθ φίλτρο, αδιόριςτων και μόνιμων. 

 Απεργία – αποχι από τθν αποτίμθςθ - προγραμματιςμό εκπαιδευτικοφ ζργου, που είναι δοφρειοσ ίπποσ 

τθσ αξιολόγθςθσ. 

 Δεν υλοποιοφμε τθ κεματικι εβδομάδα που προωκεί τθ ςεμιναριοποίθςθ μακθμάτων, τθν είςοδο ιδιωτϊν 

ςτα ςχολεία και τθν απϊλεια ωραρίου για αρκετζσ ειδικότθτεσ. 

 Δεν ςυγκροτοφμε επιτροπζσ για τισ δθμιουργικζσ εργαςίεσ. 

 Δεν ςυγκροτοφμε ομάδεσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ, ςυνεχίηουμε να ςτζλνουμε τουσ γονείσ των 

μακθτϊν μασ ςτα ΚΕΤ για απόκτθςθ διάγνωςθσ. Δεν υποβακμίηουμε τον ευαίςκθτο χϊρο τθσ ειδικισ 

αγωγισ, δεν αναλαμβάνουμε κακικοντα που δεν μασ αναλογοφν. 

 υνεχι εγριγορςθ για τισ αλλαγζσ ςτο Γενικό Λφκειο. Θ Γϋ Λυκείου οφείλει να είναι τάξθ γενικισ γνϊςθσ. 

Όχι ςε Γϋ Λυκείου –  προπαραςκευαςτικό ζτοσ. 

 

Πάτρα, 03.02.2019, https://eparemvasiax.wordpress.com/  
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