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ΤΠΟΜΝΗΜΑ
ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΕΧΟΝΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
Κυρία Τπουργέ,
Κυρία Τφυπουργέ,
Οι τραγικζσ επιπτϊςεισ τθσ πολιτικισ τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ τρόικασ ςτον
τομζα τθσ παιδείασ είναι πλζον φανερζσ. Δυςτυχϊσ, και θ νζα κυβζρνθςθ επιμζνει ςτθν
ίδια πολιτικι και ςτθ νομοκετικι προϊκθςθ αλλαγϊν ςε όλα τα επίπεδα χωρίσ καμία
ουςιαςτικι ςυηιτθςθ και διαπραγμάτευςθ με τουσ φορείσ τθσ εκπαιδευτικισ
κοινότθτασ.
Για περίπου ενάμιςθ χρόνο δεν ζχει γίνει καμία ςυνάντθςθ μαηί ςασ. Παρ’ όλα
αυτά, δθμιουργοφνται κακθμερινά ςοβαρά προβλιματα ςτα ςχολεία που ζχουν τθν
αιτία τουσ ςτθν αςκοφμενθ πολιτικι.
Θ ελλιπισ χρθματοδότθςθ των ςχολείων οδθγεί ςτθν προμικεια πετρελαίου
και φυςικοφ αερίου με το ςταγονόμετρο, με ζνα μζροσ των εξόδων να καλφπτονται από
τουσ γονείσ.
Ετοιμάηονται νζεσ ςυγχωνεφςεισ και καταργιςεισ ςχολικϊν μονάδων μετά το
πρϊτο κφμα του περαςμζνου Μάρτθ.
Θ ανατροπι των εργαςιακϊν μασ ςχζςεων προωκείται με τθν αφξθςθ του
διδακτικοφ ωραρίου, με τθν αξιολόγθςθ-χειραγϊγθςθ, τθ ςφνδεςι τθσ με το μιςκό και
τισ υποχρεωτικζσ μετακινιςεισ ςε όλθ τθ χϊρα.
Προωκείται νζα νομοκετικι ρφκμιςθ για τθν εφαρμογι του κακεςτϊτοσ τθσ
προςυνταξιοδοτικισ διακεςιμότθτασ, μετατάξεισ αλλά και απολφςεισ, που κα αφορά
χιλιάδεσ ςυναδζλφουσ μασ.
Με τον προχπολογιςμό του 2012 οι δαπάνεσ για τθν παιδεία μειϊνονται
ακόμα περιςςότερο και από τισ προβλζψεισ του μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ που
ψθφίςτθκε τον Ιοφνιο! (16% μείωςθ δαπανϊν από το 2009 ι 1.184 εκ. €).
Όπωσ διαβάηουμε από τον τφπο, το Υπουργείο Παιδείασ προγραμματίηει, παρά
τθν κακολικι αντίδραςθ των εκπαιδευτικϊν φορζων, να προωκιςει άμεςα:

- τθν αυταρχικι διοικθτικι αναδιάρκρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ που ζχει ςχεδιάςει ,
τθ μετατροπι των διευκυντϊν των ςχολείων ςε μάνατηερ με τθν παράλλθλθ
περικωριοποίθςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων,
- τισ αντιεκπαιδευτικζσ αλλαγζσ για το «νζο ςχολείο» (προγράμματα Γυμναςίου,
νζο Λφκειο, Τεχνολογικό Λφκειο), που ςτθρίηονται ςτθ λογικι τθσ παροχισ
αποςπαςματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων, ςτθν εδραίωςθ των “αξιϊν” του “ςχολείου
τθσ αγοράσ” και τθσ κατάρτιςθσ, ςε ςυνάφεια με τισ αντίςτοιχεσ αντιεκπαιδευτικζσ
μεταρρυκμίςεισ του “επιχειρθματικοφ πανεπιςτιμιου», που κεςμοκετικθκαν με το
νζο νόμο για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Όπωσ διαπιςτϊνουν με τισ αποφάςεισ τουσ
οι φετινζσ Γ.Σ. προζδρων ΕΛΜΕ, «το γεγονόσ ότι υιοκετοφνται αλλαγζσ χωρίσ να
αλλάηουν τα βιβλία, δίχωσ να αμφιςβθτείται ο εξεταςτικοκεντρικόσ χαρακτιρασ του
ςχολείου, δείχνει υποβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ γνώςθσ, ενώ ακλόνθτθ μζνει θ κζςθ
τθσ παραπαιδείασ. Παράλλθλα, προωκοφνται ραγδαία το ξεκεμελίωμα και θ
ιδιωτικοποίθςθ δθμόςιων υπθρεςιών και καταργοφνται ςθμαντικοί φορείσ, όπωσ ο
ΟΕΒΔ, ο ΟΣΚ κ.λπ. Η πολιτικι αυτι οδθγεί ςτθν απαξίωςθ τθσ δθμόςιασ, δωρεάν
παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και, ουςιαςτικά, ςτο άνοιγμά τθσ ςε ςτρατθγικζσ επενδφςεισ
κερδοςκοπικών εταιριών. Με τθ νζα πρόταςθ του ΥΠΔΜΘ για το Τεχνολογικό Λφκειο, θ
ΤΕΕ ουςιαςτικά παραδίνεται απροκάλυπτα, ςτουσ ςκοποφσ και το περιεχόμενό τθσ, ςτισ
ανάγκεσ τθσ αγοράσ και των επιχειριςεων».
Απαιτοφμε από τθν κυβζρνθςθ αυτι, προςωρινι ι «ειδικοφ ςκοποφ», όπωσ
λζνε τα κόμματα που τθ ςτθρίηουν, και τθν πολιτικι θγεςία του Τπουργείου Παιδείασ
να μθν προχωριςουν ςε καμιά από τισ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ για τα
εκπαιδευτικά κζματα που κα υπονομεφςει το μζλλον τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ για
πολλά χρόνια.
Ζθτοφμε, τζλοσ, να δοκοφν άμεςα λφςεισ ςε ςοβαρά ηθτιματα που απαςχολοφν
τα ςχολεία και τουσ εκπαιδευτικοφσ.
1.
Ελλείψεισ εκπαιδευτικϊν και βιβλίων. Δυςτυχϊσ, βριςκόμαςτε ςτο
τζλοσ του πρϊτου τριμινου και ακόμα δεν ζχουν εκδοκεί και αποςταλεί όλα τα βιβλία
ςτα ςχολεία. Και οι προοπτικζσ να επιλυκεί το ςοβαρότατο αυτό κζμα δείχνουν ίςωσ
το Φεβρουάριο του 2012. Επίςθσ, ακόμα και ςιμερα υπάρχουν κενά εκπαιδευτικοφ
προςωπικοφ και οι μακθτζσ ςτεροφνται τα ςτοιχειϊδθ: τα βιβλία και τουσ δαςκάλουσ
τουσ.
2. χολικζσ επιτροπζσ: Τισ μεγάλεσ περικοπζσ ςτθν παιδεία άρχιςαν ιδθ να τισ
βιϊνουν εκπαιδευτικοί, γονείσ και μακθτζσ ςτθν κακθμερινότθτα τθσ λειτουργίασ των
ςχολείων. Μειϊκθκαν δραματικά οι επιχορθγιςεισ των ςχολικϊν επιτροπϊν (60%) με
αποτζλεςμα τθν οικονομικι αςφυξία του δθμόςιου ςχολείου και τθν αδυναμία του να
ανταποκρικεί ςτισ ςτοιχειϊδεισ κακθμερινζσ ανάγκεσ του. Οι γονείσ όλο και πιο ςυχνά
καλοφνται να ςυμβάλλουν οικονομικά ςτθν αγορά κακθμερινϊν ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ
για τθ λειτουργία του ςχολείου.
Είναι ςίγουρο πωσ τα ςχολεία κα αδυνατοφν να αγοράςουν το πετρζλαιο που
απαιτείται για τθ κζρμανςθ το χειμϊνα, με δεδομζνο πωσ θ κυβζρνθςθ διπλαςίαςε τθν
τιμι του.

3. Τποςτθρικτικζσ εκπαιδευτικζσ δομζσ και αλλαγζσ ςε εκπαιδευτικά
προγράμματα
Το προθγοφμενο διάςτθμα το Υπουργείο κατάργθςε ουςιαςτικά τθν ΠΔΣ ςτο
Λφκειο, τθν ενιςχυτικι διδαςκαλία ςτο γυμνάςιο, ακλθτικζσ τάξεισ και ακλθτικά
ςχολεία κακϊσ και αρκετά ολοιμερα δθμοτικά ςχολεία. Υποβάκμιςε τθ διδαςκαλία
των ξζνων γλωςςϊν ςε α/κμια και β/κμια εκπαίδευςθ.
Τϊρα με τα νζα προγράμματα καταργεί τθ διδαςκαλία των καλλιτεχνικϊν, τθν
πολιτικι αγωγι και τθν πλθροφορικι ςτο λφκειο, μακιματα που είναι απαραίτθτα για
τθ μορφωτικι ςυγκρότθςθ των νζων.
Υποβακμίςτθκαν τα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ. Ζκλειςαν 22 από τα 58 κζντρα
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. Αναςτάλκθκε θ λειτουργία όλων των Συμβουλευτικϊν
Στακμϊν Νζων, παρά τθν αναγκαιότθτα τθσ ανάπτυξισ τουσ ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι
ςυγκυρία, όπου εμφανίηονται ςοβαρά φαινόμενα βίασ και ςτουσ χϊρουσ των ςχολείων,
ςτα οποία μόνο θ πρόλθψθ μπορεί να δϊςει λφςεισ. Υποβακμίςτθκε ο ΣΕΠ, ζκλειςαν οι
βιβλιοκικεσ των ςχολείων. Προωκείται θ κατάργθςθ των ΚΕΔΔΥ.
Θ ΟΛΜΕ κεωρεί ςθμαντικζσ και απολφτωσ αναγκαίεσ όλεσ τισ παραπάνω
υποςτθρικτικζσ εκπαιδευτικζσ δομζσ. Απαιτοφμε όχι μόνο τθν άμεςθ επαναλειτουργία
τουσ αλλά και τθν περαιτζρω ανάπτυξι τουσ, ϊςτε να καλφπτουν επαρκϊσ τισ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Απαιτοφμε να μθν καταργθκοφν μακιματα από τα νζα
προγράμματα ςπουδϊν ςε Γυμνάςιο και Λφκειο. Απαιτοφμε τθν κατάργθςθ τθσ Υ.Α. για
τθ διδαςκαλία τθσ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ.
4. Αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα. υγχωνεφςεισ/καταργιςεισ ςχολείων
Ακόμα και τθ φετινι χρονιά και παρά τισ διακθρφξεισ ςασ ςε αρκετζσ
περιπτϊςεισ και χωρίσ να υφίςταται κτιριακό πρόβλθμα πολλά τμιματα μακθτϊν είχαν
από 26-30 μακθτζσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα θ Περιφζρεια Αττικισ, όπου το ¼ των
τμθμάτων ζχουν από 26 μακθτζσ και πάνω. Αποτζλεςμα και αυτό των ςυγχωνεφςεων
ςχολείων, που ςφμφωνα με τισ δθλϊςεισ ςασ κα ςυνεχιςτοφν. Απαιτοφμε να μθ γίνουν
νζεσ ςυγχωνεφςεισ και καταργιςεισ ςχολικϊν μονάδων και να νομοκετθκεί το
ανϊτατο όριο των 25 μακθτϊν ανά τμιμα (20 ςτισ κατευκφνςεισ του Γεν. Λυκείου και
ςτθν ΤΕΕ), και θ αναλογία μακθτϊν ανά κακθγθτι ςτα εργαςτιρια να γίνει 10:1.
5. χετικά με τθν εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ για τθν αναπλιρωςθ
διδακτικϊν ωρϊν: Το Υπουργείο Παιδείασ με τθν εγκφκλιό του 112162/Γ2/29/09/2011
επιμζνει να αντιμετωπίηει λογιςτικά τθν αναπλιρωςθ διδακτικϊν ωρϊν,
προςκζτοντασ, δθλαδι, απλϊσ ϊρεσ και θμζρεσ ςτο ςχολικό πρόγραμμα.
Δεν λαμβάνει υπόψθ τθν παιδαγωγικι και εκπαιδευτικι διάςταςθ του κζματοσ,
οφτε φυςικά κάνει τθν αυτοκριτικι του για τισ δικζσ του ευκφνεσ, κακϊσ εκατοντάδεσ
χιλιάδεσ διδακτικϊν ωρϊν χάνονται, ιδιαίτερα τουσ πρϊτουσ μινεσ τθσ ςχολικισ
χρονιάσ, λόγω ςοβαρϊν ελλείψεων εκπαιδευτικϊν από τισ ςχολικζσ μονάδεσ και του
απαράδεκτου γεγονότοσ τθσ ζλλειψθσ διδακτικϊν βιβλίων για τουσ μακθτζσ και τισ
μακιτριεσ τθ φετινι χρονιά!
Θεωροφμε υποκριτικό το ενδιαφζρον του Υπουργείου Παιδείασ για τθν απϊλεια
διδακτικϊν ωρϊν και από το γεγονόσ τθσ ξαφνικισ περςινισ απόφαςισ του με τθν
οποία ζλθξαν τα μακιματα ςτα ςχολεία το Μάιο, κατά μία εβδομάδα νωρίτερα.

Επανερχόμαςτε, λοιπόν, ςτο κζμα τθσ «αναπλιρωςθσ διδακτικϊν ωρϊν», γιατί
με εντολι τθσ διοίκθςθσ υποχρεϊνονται όςα ςχολεία είχαν πολυιμερεσ καταλιψεισ να
αλλάξουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τουσ και να πραγματοποιοφν οκτάωρα και
μακιματα τα Σάββατα.
Τονίηουμε πωσ θ εντολι αυτι αποτελεί βάναυςθ καταπάτθςθ του ωραρίου και
των εργαςιακϊν δικαιωμάτων των εκπαιδευτικϊν και είναι ςυνδικαλιςτικά
απαράδεκτθ. Είναι, επίςθσ, παιδαγωγικά απαράδεκτθ (θ πρόςκετθ ϊρα είναι
προβλθματικι λόγω τθσ μεγάλθσ κοφραςθσ των μακθτϊν). Τζλοσ, είναι και παράνομθ,
αφοφ κανείσ δεν μπορεί να υποχρεϊςει ζναν κακθγθτι να υπερβεί το διδακτικό του
ωράριο εκτόσ και αν του ανατεκοφν υπερωρίεσ από το Σφλλογο Διδαςκόντων ι από το
ΠΥΣΔΕ. Επίςθσ, δεν ζχει εγκρικεί καμία επιπλζον δαπάνθ για υπερωρίεσ ι εργαςία
Σαββάτου.
Γι αυτό το λόγο είμαςτε υποχρεωμζνοι να επαναλάβουμε τα παρακάτω:

Θ αναπλιρωςθ τθσ φλθσ πρζπει να γίνεται με ρυκμοφσ που να επιτρζπουν
τθν αφομοίωςι τθσ από τουσ μακθτζσ. Το πρόβλθμα δεν είναι ποςοτικό. Είναι κυρίωσ
ποιοτικό.

Θ εντατικοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, και μάλιςτα υπό το άγχοσ
μιασ κραυγαλζασ επίφαςθσ ενδιαφζροντοσ για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, είναι
απόρροια αντιπαιδαγωγικισ αντίλθψθσ που, τελικϊσ, αποβαίνει ςε βάροσ τουσ.

Θ απλουςτευτικι και μθχανιςτικι διαχείριςθ από τθν πολιτικι θγεςία του
Τπουργείου Παιδείασ ενόσ ςοβαροφ και ςφνκετου προβλιματοσ, όπωσ το υπόψθ
ηιτθμα, εξ αντικειμζνου τουλάχιςτον, λειτουργεί τιμωρθτικά ςε ςχζςθ με τισ
μακθτικζσ κινθτοποιιςεισ, γεγονόσ που αντίκειται ςτο δθμοκρατικό χαρακτιρα και
λειτουργία του ςχολείου.

Θ όποια ειςιγθςθ για αναπλιρωςθ διδακτικϊν ωρϊν πρζπει, ςε κάκε
περίπτωςθ, να είναι προϊόν ςυλλογικισ βοφλθςθσ, του Συλλόγου των Διδαςκόντων,
των γονζων και των μακθτϊν, και ο ςχετικόσ προγραμματιςμόσ να γίνεται αποκλειςτικά
με παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά κριτιρια.

Αν, προσ τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ, διαπιςτωκεί πωσ εξακολουκεί να
υπάρχει ςοβαρό πρόβλθμα μθ κάλυψθσ τθσ διδακτζασ φλθσ ςε αρκετζσ ςχολικζσ
μονάδεσ και για ςυγκεκριμζνα μακιματα, κεωροφμε ότι είναι προτιμότερο να γίνει θ
κατ’ επιλογι περικοπι ενόσ τμιματόσ τθσ, ϊςτε να αποφευχκεί θ μεγαλφτερθ και
αλυςιτελισ επιβάρυνςθ των μακθτϊν.

Όςον αφορά, τζλοσ, ςε πιζςεισ που αςκοφνται από οριςμζνα ςτελζχθ τθσ
Διοίκθςθσ προσ ςυναδζλφουσ, με αφορμι τθν παραπάνω εγκφκλιο, ϊςτε αυτοί να
εργαςτοφν τα Σάββατα για τθν αναπλιρωςθ τθσ φλθσ που δεν διδάχκθκε λόγω των
µακθτικϊν κινθτοποιιςεων, επιςθμαίνουμε ότι οι πιζςεισ αυτζσ ελζγχονται ωσ µθ
ςφννοµεσ, επειδι το άββατο και οι εκπαιδευτικοί δεν ζχουν ςυµβατικι υποχρζωςθ
να εργάηονται (κακιζρωςθ πενκιμερθσ εβδομάδασ εργαςίασ με τθν Π.Ν.Π. από
29.12.1980, που κυρϊκθκε με το ν. 1157/81 και ν. 1566/85, άρκρ. 13, παρ. 8 κ.α.).

Κατά ςυνζπεια, όςοι Σφλλογοι ∆ιδαςκόντων κακϊσ και µεµονωµζνοι
ςυνάδελφοι αρνοφνται να απαςχολθκοφν τα Σάββατα για τθ διαδικαςία αναπλιρωςθσ
τθσ φλθσ, προςτατεφονται από τθν υφιςτάµενθ ςχετικι νοµοκεςία. Τονίηουμε, επίςθσ,

ότι ωσ ςυνδικάτο και ωσ εργαηόµενοι ςτο ςφνολό µασ δεν πρόκειται να αποδεχτοφµε
οποιαςδιποτε µορφισ αµφιςβιτθςθ του κεκτθµζνου του πενκιµερου.

Σασ ηθτοφμε να εκδοκεί νζα εγκφκλιοσ και να υιοκετθκεί θ μόνθ παιδαγωγικά
ςωςτι πρόταςθ για τθν αναπλιρωςθ, θ πρόταςι μασ για παράταςθ του ςχολικοφ
ζτουσ. Να μθν επαναλθφκεί το φαινόμενο τθσ περςινισ χρονιάσ όπου πρόωρα και
αιφνιδιαςτικά περιορίςτθκε ακόμα περιςςότερο το διδακτικό ζτοσ. Να υιοκετθκοφν
ςτο ςφνολό τουσ οι προτάςεισ τθσ ΟΛΜΕ.
6. Λειτουργία τομζων και ειδικοτιτων ςτα ΕΠΑΛ και τισ ΕΠΑ
Θ μείωςθ των μακθτϊν που φοιτοφν ςτα Επαγγελματικά Λφκεια και τισ
Επαγγελματικζσ Σχολζσ τθν τελευταία δεκαετία είναι αποτζλεςμα τθσ υποβάκμιςθσ τθσ
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ από όλεσ τισ Κυβερνιςεισ.
Χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και πιο δφςκολο να ςυμπλθρωκεί ο
απαιτοφμενοσ αρικμόσ για τθν λειτουργία των Τομζων και των Ειδικοτιτων των ΕΠΑΛ
και ΕΠΑΣ.
Και ενϊ θ κατάςταςθ αυτι είναι γνωςτι ςτο Υπουργείο Παιδείασ, αντί να πάρει
μζτρα για τθν αναβάκμιςθ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, με τθν αρικμ.
86585/Γ2/19-7-2011 Υ.Α. επιβάλλει τθν κατάργθςθ τομζων και ειδικοτιτων, εφόςον
δεν ςυμπλθρϊνεται ο προβλεπόμενοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά τομζα ι ειδικότθτα.
Οι Περιφερειακοί Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ εμμζνουν ςτθν απαρζγκλιτθ
εφαρμογι τθσ Υ.Α. χωρίσ να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε περιοχισ,
το κατά πόςο υπάρχει δυνατότθτα να φοιτιςουν οι μακθτζσ ςε άλλο ςχολείο, τθν
απόςταςθ του ςχολείου από τον τόπο κατοικίασ των μακθτϊν, το γεγονόσ ότι πολλοί
μακθτζσ είναι εργαηόμενοι κ.λπ.
Θ εφαρμογι τθσ Υ.Α. είναι ζνασ επιπλζον λόγοσ που κα οδθγιςει ςτθν ακόμθ
μεγαλφτερθ ςυρρίκνωςθ των επαγγελματικϊν ςχολείων και ςτθ μελλοντικι
ςυγχϊνευςθ ι κατάργθςι τουσ. Εκατοντάδεσ εκπαιδευτικοί κα προςτεκοφν ςτον
κατάλογο των υπεράρικμων με τθν απειλι τθσ εργαςιακισ εφεδρείασ ι τθσ
μετακίνθςθσ από νομό ςε νομό, ακόμθ και από περιφζρεια ςε περιφζρεια.
Θ μθ λειτουργία τομζων τουσ οποίουσ ζχουν ιδθ επιλζξει μακθτζσ ζχει ωσ
αποτζλεςμα:
 είτε αυτοί να οδθγοφνται να «επιλζξουν» υποχρεωτικά άλλο τομζα και
ειδικότθτα και άρα να ακολουκιςουν επάγγελμα που δεν επικυμοφν
 είτε να μετακινοφνται προσ Επαγγελματικό Λφκειο άλλθσ πόλθσ, διανφοντασ
κακθμερινά τεράςτιεσ αποςτάςεισ
 είτε να μεταναςτεφςουν με τουσ γονείσ τουσ ςε άλλθ πόλθ
 είτε να φοιτιςουν ςε άλλο τφπο ςχολείου, που δεν αποτελεί επιλογι τουσ
 είτε να διακόψουν το ςχολείο και να αναηθτιςουν ςε άλλουσ χϊρουσ το μζλλον
τουσ.
Είναι μακθματικά βζβαιο ότι οι περιοριςμοί που κζτει το Υπουργείο Παιδείασ
κα οδθγιςουν τελικά ςτθ ςυρρίκνωςθ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και ςτο
κλείςιμο Επαγγελματικϊν Λυκείων και Σχολϊν, ιδίωσ ςτθν επαρχία.
Ζθτοφμε να εγκρικεί άμεςα θ λειτουργία των ολιγομελϊν τμθμάτων τομζων
και ειδικοτιτων ςε όλα τα ΕΠΑΛ και ΕΠΑ, ςφμφωνα με τα ςχετικά τεκμθριωμζνα
αιτιματα που ζχουν υποβάλει τα ςχολεία.

7. Εκπτωτικό ειςιτιριο για τουσ μακθτζσ των εςπερινϊν ςχολείων
Ενιλικοι μακθτζσ που επιβιϊνουν με ειςόδθμα πολφ κάτω από το όριο τθσ
φτϊχειασ, που εργάηονται για 200 € το μινα ι διακζτουν ωσ μοναδικι κάρτα τθν κάρτα
ανεργίασ του Ο.Α.Ε.Δ., διαμαρτφρονται ζντονα και απόλυτα δικαιολογθμζνα για τθ
μθ χοριγθςθ Δελτίου Μακθτικοφ Ειςιτθρίου για το χολικό ζτοσ 2011-2012.
Επιςθμαίνουμε τθν αντικειμενικι δυςκολία που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ των
Εςπερινϊν Λυκείων να μεταβοφν από το χϊρο εργαςίασ ι κατοικίασ τουσ ςτο Σχολείο
και αντίκετα.
Σθμειϊνεται ότι οι άνω των 18 ετϊν ενιλικοι μακθτζσ δεν δικαιοφνται τθσ
γενικισ πρόνοιασ του μειωμζνου ειςιτθρίου που ιςχφει για τουσ ανιλικουσ κάτω των 18
ετϊν. Το γεγονόσ αυτό, ςε ςυνδυαςμό και με τθν τρζχουςα δυςμενι οικονομικι
ςυγκυρία, δυςχεραίνει αφάνταςτα ζωσ και κακιςτά ςχεδόν αδφνατθ τθν απρόςκοπτθ
φοίτθςθ των ενιλικων μακθτϊν των Εςπερινϊν Λυκείων. Αρκετοί μακθτζσ κάτω από
αυτζσ τισ ςυνκικεσ είτε είναι αναγκαςμζνοι να διανφουν κακθμερινά μεγάλεσ
αποςτάςεισ πεηι –αλικεια, πόςεσ δεκαετίεσ πίςω μασ πθγαίνει θ ςκλθρι αυτι
πραγματικότθτα - είτε απογοθτεφονται και εγκαταλείπουν το ςχολείο.
Υπενκυμίηουμε ότι το ανάλογο πρόβλθμα για τουσ φοιτθτζσ ζχει ιδθ επιλυκεί
με τθ κεςμοκζτθςθ και χοριγθςθ του Νζου Φοιτθτικοφ Δελτίου Ειδικοφ Ειςιτθρίου
(ΠΑΣΟ), χωρίσ ωςτόςο να λθφκεί αντίςτοιχθ πρόνοια για τουσ ενιλικουσ μακθτζσ.
Ηθτάμε τθν ταχφτερθ διευκζτθςθ αυτοφ του τόςο ςθμαντικοφ ηθτιματοσ.
8. Εργαςιακζσ ςχζςεισ εκπαιδευτικϊν
Με τισ καταργιςεισ ςχολείων, τθν αφξθςθ του ανϊτατου αρικμοφ
μακθτϊν/μακθτριϊν ανά τμιμα και τθν κατάργθςθ εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν το
Υπουργείο Παιδείασ δθμιουργεί ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ τεχνθτζσ υπεραρικμίεσ και
επιδιϊκει να μετακινιςει υποχρεωτικά εκπαιδευτικοφσ ςε όλθ τθ χϊρα.
Απειλεί τϊρα πλζον ευκζωσ για μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν ςε άλλεσ
υπθρεςίεσ, εργαςιακι εφεδρεία και απολφςεισ. Θ κεςμοκζτθςθ εργαςιακισ
εφεδρείασ, οι απολφςεισ, οι μετατάξεισ και μετακινιςεισ εκτόσ νομοφ αποτελοφν για
τον κλάδου μασ αιτία πολζμου. ε καμιά περίπτωςθ δεν κα δεχτοφμε αυτι τθν
καταςτροφικι για τθν εκπαίδευςθ και τον εκπαιδευτικό πολιτικι. ε αυτό είμαςτε
απόλυτοι. ασ καλοφμε να ακυρϊςετε τζτοιουσ ςχεδιαςμοφσ.
Παράλλθλα, μζςα από το εκνικό επιχειρθςιακό πρόγραμμα του Τπουργείου
Εργαςίασ με τίτλο «Κοινωνικι Εργαςία» προωκείται ακόμθ περιςςότερο θ
ιδιωτικοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και δθμιουργοφνται μεςαιωνικζσ ςυνκικεσ για τουσ
εργαηόμενουσ εκπαιδευτικοφσ. Είμαςτε αντίκετοι με το πρόγραμμα αυτό, που
προβλζπει οι άνεργοι εκπαιδευτικοί να υπογράφουν ςφμβαςθ με μθ κυβερνθτικζσ
οργανϊςεισ (ΜΚΟ) και ςτθ ςυνζχεια να υπενοικιάηονται από τουσ φορείσ αυτοφσ
ςτουσ διμουσ για να εργαςτοφν. Καμία εκπαιδευτικι υπθρεςία να μθν ενταχκεί ςε
αυτό το πρόγραμμα.
9. οβαρζσ παρενζργειεσ νζου μιςκολογίου
Πζρα από το γεγονόσ τθσ πλιρουσ αντίκεςισ μασ ςτο αντιεκπαιδευτικό και
αντιυπαλλθλικό μιςκολόγιο, που μασ εξοντϊνει μιςκολογικά και βακμολογικά,
κεωροφμε αναγκαίο να επιςθμάνουμε και αρκετζσ παρενζργειεσ του:

Πϊσ είναι δυνατόν να ηιςει ζνασ νζοσ εκπαιδευτικόσ με 640 € και μάλιςτα με
τθν τιμωρθτικι διάταξθ για τθν τριετι υποχρεωτικι παραμονι ςτον πρϊτο διοριςμό;
Απαιτείται θ άμεςθ κατάργθςθ αυτισ τθσ διάταξθσ και για αυτό το λόγο.
Πϊσ είναι δυνατόν να δεχκεί κανείσ λογικόσ άνκρωποσ ότι ςτθν κατάταξθ των
εκπαιδευτικϊν ςε βακμοφσ και κλιμάκια μθδενίηεται θ επιπλζον προχπθρεςία;
Όςον δε αφορά το Επίδομα Ειδικισ Αγωγισ ςφμφωνα με το νζο μιςκολόγιο
(άρκρο 15 παρ. 1), περιλαμβάνεται πλζον ςτα «επιδόματα επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ
εργαςίασ». Όμωσ για να εξακολουκιςει να χορθγείται ςε όλουσ εργαηόμενουσ και τισ
εργαηόμενεσ που υπθρετοφν ςτισ δομζσ τθσ ειδικισ αγωγισ, είναι απαραίτθτο να
κακορίςετε τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ χοριγθςισ του εκδίδοντασ τθν Κοινι
Υπουργικι Απόφαςθ με τουσ Υπουργοφσ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ - Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν. Μζχρι τθν ζκδοςι τθσ ηθτάμε να εκδϊςετε άμεςα
ερμθνευτικι εγκφκλιο για να χορθγείται το μθνιαίο «επίδομα επικίνδυνθσ και
ανκυγιεινισ εργαςίασ» που ανζρχεται ςτο φψοσ των 150 ευρϊ, αντί του επιδόματοσ
ειδικισ αγωγισ, που ανερχόταν ςτο φψοσ των 195 ευρϊ.
Όςον αφορά το επίδομα παραμεκόριων και προβλθματικϊν περιοχϊν,
ςφμφωνα με τθν ΔΙΔΑΔ/50/265/29847/30-10-1992 και τισ τροποποιιςεισ που επιλκαν
ςε αυτι, κάποιεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ χαρακτθρίςτθκαν προβλθματικζσ και
διαχωρίςτθκαν ςε προβλθματικζσ τφπου Α' και τφπου Β' λόγω των ιδιαιτεροτιτων τουσ,
από άποψθ, ιδίωσ, ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, επικοινωνίασ ι ςτζγαςθσ, λόγω τθσ μόλυνςθσ
του περιβάλλοντοσ και του αυξθμζνου κόςτουσ ηωισ ςε ςχζςθ με άλλεσ περιοχζσ τθσ
Ελλάδοσ.
Για το λόγο αυτό οι μόνιμοι δθμόςιοι υπάλλθλοι, οι υπάλλθλοι λοιπϊν νομικϊν
προςϊπων δθμοςίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και ΟΣΑ που εργάηονταν ςτισ περιοχζσ αυτζσ
λάμβαναν το επίδομα προβλθματικισ περιοχισ.
Το ςυγκεκριμζνο επίδομα διατθρικθκε αρχικά με το νζο μιςκολόγιο Ν.
4024/11 και το άρκρο 15 παρ. 2, που αναφζρει ότι «ςτουσ υπαλλιλουσ που υπθρετοφν
ςε απομακρυςμζνεσ παραμεκόριεσ και προβλθματικζσ περιοχζσ χορθγείται επίδομα
οριηόμενο ςε (100) ευρώ μθνιαίωσ».
Στθ διευκρινιςτικι εγκφκλιο όμωσ που εξζδωςε το Υπουργείο Οικονομικϊν-ΓΛΚ
με αρ. πρωτ. οικ. 2/78400/0022/14-11-11, ερμθνεφει το νόμο διαφορετικά και
χορθγεί το επίδομα μόνο ςε όςουσ εργάηονται ςε προβλθματικζσ περιοχζσ τφπου Α'
και όχι ςε αυτοφσ που εργάηονται ςτισ προβλθματικζσ περιοχζσ τφπου Β'.
Επειδι θ ερμθνεία που δόκθκε ςτο νόμο δθμιουργεί αδικίεσ και
αντιμετωπίηει άνιςα τουσ εργαηομζνουσ που βιϊνουν ακριβϊσ τα ίδια προβλιματα,
πρζπει να διορκωκεί και να χορθγθκεί το επίδομα ςε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ
αυτϊν των περιοχϊν.
10. Οφειλόμενεσ αμοιβζσ εκπαιδευτικϊν
Σε οριςμζνεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ (Γϋ Ακινασ, Αχαΐα, Θμακία κ.ά.) δεν ζχουν
καταβλθκεί οι πάςθσ φφςεωσ αμοιβζσ ςτουσ ςυναδζλφουσ που απαςχολικθκαν ςτισ
Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ τον Ιοφνιο του 2011 (Επιτροπζσ, Επιτθρθτζσ, Βακμολογθτζσ,
Βοθκθτικό Προςωπικό Βακμολογικϊν Κζντρων) αλλά και πρόςκετεσ αμοιβζσ για
διάφορεσ εργαςίεσ. Είναι απαράδεκτο επίςθσ να μθν ζχει επιλφςει το Υπουργείο το
κζμα τθσ αμοιβισ των εκπαιδευτικϊν που απαςχολικθκαν τα προθγοφμενα χρόνια

ςτθν ΠΔΣ ωσ ςυντονιςτζσ του προγράμματοσ ςτα ςχολεία και να μθν ζχουν αποδοκεί οι
αμοιβζσ τουσ από το 2008!!
Επειδι υπάρχει δυςκολία να πλθρϊνονται αμοιβζσ πάςθσ φφςεωσ με κονδφλια
του επομζνου οικονομικοφ ζτουσ και επειδι όλεσ οι οικονομικζσ υπθρεςίεσ
(Εντελλόμενα κ.ά.) είναι κλειςτζσ για το κοινό το μινα Δεκζμβριο, είναι ορατόσ πλζον ο
κίνδυνοσ να μθν πλθρωκοφν οι ςυνάδελφοι τα δεδουλευμζνα.
Θεωροφμε δεδομζνθ υποχρζωςθ τθσ Πολιτείασ να γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ
ενζργειεσ, ϊςτε να αποδοκοφν άμεςα ςτουσ δικαιοφχουσ ςυναδζλφουσ τα
οφειλόμενα ποςά.
11. Καταβολι οδοιπορικϊν ςε εκπαιδευτικοφσ που μετακινοφνται για
ςυμπλιρωςθ ωραρίου
Ενϊ μια ακόμθ ςχολικι χρονιά βρίςκεται προσ το τζλοσ τθσ, χιλιάδεσ
εκπαιδευτικοί δεν ζχουν πλθρωκεί τα οδοιπορικά που δικαιοφνται. Σφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρ. 14 παρ. 15 και του άρκρ. 18 παρ. 2 του Ν. 1566/85, «οι
εκπαιδευτικοί που διατίκεται για ςυμπλιρωςθ μζρουσ του ωραρίου τουσ ςε ςχολεία
άλλθσ πόλθσ ι κωμόπολθσ λαμβάνουν α) οδοιπορικά ζξοδα ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ (Ν. 2685/1999)». Σφμφωνα, επίςθσ, με τθν υπ’ αρικμ. 2/55768/0022 με
θμερομθνία 20-2-2009 εγκφκλιο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ «δεν
δικαιοφνται οδοιπορικά ςε όςουσ διατίκενται για ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ
ωραρίου ςτισ περιπτϊςεισ: ςε ςχολεία εντόσ τθσ ίδιασ πόλθσ ι κωμόπολθσ, ςε ςχολεία
πόλθσ ι κωμόπολθσ ςτθν οποία κατοικοφν και ςε ςχολεία χωριϊν».
Με τθ νζα δομι τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και τουσ Καλλικρατικοφσ Διμουσ,
καταργικθκε θ ζννοια του χωριοφ, δθμιουργικθκαν όμωσ Διμοι που εκτείνονται ςε 50
και 70 χιλιόμετρα και προφανϊσ δεν αποτελοφν ίδια πόλθ ι κωμόπολθ με τα
χαρακτθριςτικά του οικιςτικοφ ιςτοφ.
Υπάρχουν περιπτϊςεισ που ο εκπαιδευτικόσ υποχρεϊνεται να διανφει και 100
χιλιόμετρα οριςμζνεσ μζρεσ τθν εβδομάδα -ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ μάλιςτα δεν
υπάρχει οφτε δθμόςια ςυγκοινωνία- και είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει δικό του μζςο
μεταφοράσ και να επιβαρφνεται τα ζξοδα.
Επειδι και κατά τα προθγοφμενα ςχολικά ζτθ ςε αρκετοφσ νομοφσ δεν
πλθρϊκθκαν τα οδοιπορικά και παραμζνουν ςε εκκρεμότθτα,
ηθτοφμε:
 να εξοφλθκοφν άμεςα οι αναδρομικζσ οφειλζσ των οδοιπορικϊν των
ςυναδζλφων (μζχρι το τζλοσ του ζτουσ)
 να εξοφλθκοφν οι οφειλζσ των οδοιπορικϊν για το ςχολικό ζτοσ 2010 – 2011
μζχρι τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ και
 να ανακλθκεί θ υπ’ αρικμ. 2/55768/0022 εγκφκλιοσ του ΓΛΚ, που βρίςκεται ζξω
από κάκε λογικι.
12. Χοριγθςθ δεφτερθσ ειδικότθτασ
Σχετικά με τθν απόφαςι ςασ αρ. 81504/Δ2 /19-7-2011, για τα «κριτιρια και τθ
διαδικαςία απόδοςθσ δεφτερθσ ειδικότθτασ», το Δ.Σ. τθσ ΟΛΜΕ διαπιςτϊνει με λφπθ
του πωσ θ τακτικι ςασ να μθν αναπτφςςετε κανζνα διάλογο και ςυηιτθςθ με τουσ

εκπαιδευτικοφσ φορείσ δυςτυχϊσ επιβεβαιϊνεται ακόμα και ςε ζνα κζμα ςτο οποίο
δεν είχαμε εναντιωκεί.
ϋΟςον αφορά το περιεχόμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ απόφαςθσ ζχουμε να
παρατθριςουμε τα παρακάτω:
α) Με βάςθ τισ διατυπϊςεισ των δφο πρϊτων παραγράφων και τισ οδθγίεσ που
δίνει το Υπουργείο Παιδείασ, πολλά ΑΠΥΣΔΕ διαχωρίηουν ςε δφο κατθγορίεσ τουσ
εκπαιδευτικοφσ ΠΕ19 που ζχουν άλλο βαςικό πτυχίο αλλά ουςιαςτικά τα ίδια
προςόντα. Θεωροφμε ότι θ δεφτερθ ειδικότθτα πρζπει να αποδοκεί και ςτισ δφο
περιπτϊςεισ (δθλαδι όχι μόνο ςε εκείνουσ που είχαν διοριςτεί με άλλο πτυχίο και
μετατάχκθκαν ςε ΠΕ19/20, αλλά και εκείνουσ που ζχουν άλλο πτυχίο και διορίςτθκαν
ωσ ΠΕ19/20). Λόγοι ιςότιμθσ μεταχείριςθσ αυτό επιβάλλουν.
β) Θ διατφπωςθ τθσ παραγράφου 7, που προβλζπει πωσ οι εκπαιδευτικοί ςτθ
βαςικι τουσ ειδικότθτα διδάςκουν ςε δεφτερθ ανάκεςθ μζχρι 7 ϊρεσ, ερμθνεφεται από
τισ ΔΔΕ ότι αφορά όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και όχι μόνο αυτοφσ που ζχουν δφο
πτυχία. Αυτό ανατρζπει τθ μζχρι ςιμερα παιδαγωγικι πρακτικι ςτα ςχολεία και τα
εργαςιακά δικαιϊματα των εκπαιδευτικϊν.
Για τουσ παραπάνω λόγουσ και για να γίνει ςαφζςτερο το πλαίςιο ηθτοφμε τθν
αναδιατφπωςθ τθσ απόφαςισ ςασ ςτα ςθμεία αυτά, μετά από ςυηιτθςθ με τθν
Ομοςπονδία μασ.
13. Για τθ δίωξθ του ςυλλόγου διδαςκόντων ςτο 2ο ΓΕΛ Γιαννιτςϊν
Θ δικαςτικι περιπζτεια των ςαράντα ςυναδζλφων του 2ου ΓΕΛ Γιαννιτςϊν είναι
υπόκεςθ που αφορά όλο τον εκπαιδευτικό κόςμο. Πρόκειται για ολόκλθρο το ςφλλογο
διδαςκόντων του ςχολείου, που κατά το διδακτικό ζτοσ 2008-09 μθνφκθκε από τον
τότε διευκυντι του ςχολείου.
Θ κατθγορία που βαρφνει τουσ/τισ ςυναδζλφουσ αφορά απόφαςθ του κεςμικοφ
οργάνου (ςυνεδρίαςθ ςυλλόγου διδαςκόντων) που λιφκθκε με απόλυτθ ομοφωνία,
πλθν του διευκυντι, για το χαρακτθριςμό τθσ φοίτθςθσ τριϊν μακθτϊν τθσ Β' τάξθσ
Λυκείου με ςοβαρότατα προβλιματα υγείασ.
Παρά τθν παιδαγωγικι και θκικι δικαίωςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ από όλθ τθν
κοινωνία των Γιαννιτςϊν και τον εκπαιδευτικό κόςμο, οι ςυνάδελφοί μασ βρίςκονται
αντιμζτωποι με ζνα δικαςτικό αγϊνα που κρατά όλθ τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα τθσ
περιοχισ ςε αναβραςμό και αποτελεί αναςταλτικό παράγοντα ςτθν επιτζλεςθ του
εκπαιδευτικοφ ζργου.
Μπροςτά ςτθν πρωτόγνωρθ αυτι κατάςταςθ, δθλωτικι των ςυνεπειϊν που
μπορεί να επιφζρουν θ προωκοφμενθ ςυγκζντρωςθ υπερεξουςιϊν ςτα χζρια του
διευκυντι ςχολικισ μονάδασ και θ υποβάκμιςθ του ρόλου του ςυλλόγου διδαςκόντων,
εκφράηουμε ζμπρακτα τθν αλλθλεγγφθ και τθν υποςτιριξι μασ ςτουσ αδίκωσ
διωκόμενουσ ςυναδζλφουσ μασ.
Το Δ.Σ. τθσ ΟΛΜΕ καλεί τισ δικαςτικζσ αρχζσ να ανταποκρικοφν ςτο περί δικαίου
αίςκθμα τθσ κοινωνίασ των Γιαννιτςϊν και ολόκλθρθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ
τθσ χϊρασ και να απαλλάξουν από ανυπόςτατεσ κατθγορίεσ τουσ διωκόμενουσ
ςυναδζλφουσ μασ. Καλοφμε, επίςθσ, το Τπουργείο Παιδείασ να προχωριςει ςε
νομοκετικι πρωτοβουλία που να ρυκμίηει οριςτικά το κζμα τθσ δικαιολόγθςθσ

απουςιϊν, όπωσ ιδθ ζχετε δεςμευτεί, και να προςφζρει πολιτικι, εκπαιδευτικι και
νομικι ςτιριξθ ςτουσ διωκόμενουσ.
14. Διοριςμοί εκπαιδευτικϊν και αναπλθρωτζσ
Οι χιλιάδεσ ςυνταξιοδοτιςεισ εκπαιδευτικϊν, μαηί με τθ μείωςθ και ουςιαςτικι
κατάργθςθ των μόνιμων διοριςμϊν ςτο δθμόςιο ςχολείο, όπωσ και θ πρόςλθψθ
μειωμζνου, ςε ςχζςθ με άλλα χρόνια, αρικμοφ αναπλθρωτϊν (που όμωσ είναι εμφανζσ
ότι καλφπτουν πραγματικά κενά ςτα δθμόςια ςχολεία), μασ αναγκάηουν να
επαναφζρουμε το αίτθμά μασ για μόνιμουσ διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν, ϊςτε να
καλφπτονται όλεσ οι ανάγκεσ, και τθν κατάργθςθ τθσ ελαςτικισ εργαςίασ
(ωρομιςκίων και αναπλθρωτϊν μειωμζνου ωραρίου).
Εφζτοσ οι αναπλθρωτζσ ςυνάδελφοί μασ αντιμετωπίηουν εκτόσ τισ περικοπζσ
μιςκϊν και επιδείνωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ τουσ (μθ καταγραφι τθσ
προχπθρεςίασ ωσ μόρια κατάταξθσ ςτουσ πίνακεσ και ωσ μόρια διοριςμοφ, μθ ζνταξθ
ςτα μιςκολογικά κλιμάκια ανάλογα με τθν προχπθρεςία, αλλά και το ενδεχόμενο
εφαρμογισ για πρϊτθ φορά 8μθνθσ ςφμβαςθσ και τθν ποινικοποίθςθ τθσ άρνθςθσ
αποδοχισ πρόςλθψθσ με 2ετι αποκλειςμό από τουσ πίνακεσ.
Ζθτοφμε να μθ γίνει καμία αλλαγι προσ το χειρότερο ςτισ ςυμβάςεισ των
αναπλθρωτϊν, να μετατραποφν οι ςυμβάςεισ των αναπλθρωτϊν μειωμζνου ωραρίου
ςε ςυμβάςεισ κανονικοφ ωραρίου, να αρκεί θ ρφκμιςθ για διετι αποκλειςμό (να ιςχφει
μόνο για τθ χρονιά τθσ μθ αποδοχισ διοριςμοφ), να γίνεται πλιρθσ αναγνϊριςθ τθσ
προχπθρεςίασ ςτουσ πίνακεσ και ςτα μιςκολογικά κλιμάκια. Να καταργθκεί το
απαράδεκτο κακεςτϊσ τθσ ςυμβάςεων ζργου με μπλοκάκι παροχισ υπθρεςιϊν των
εκπαιδευτικϊν ςτα ΣΔΕ.
Όςον αφορά τουσ διοριςμοφσ των εκπαιδευτικϊν, ηθτοφμε να ςταματιςει ο
εμπαιγμόσ των ςυναδζλφων που ζχουν κεμελιϊςει δικαίωμα διοριςμοφ και ζπρεπε να
είναι διοριςμζνοι εδϊ και τρία χρόνια. Να προςλθφκοφν αμζςωσ οι διοριςτζοι
εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και όλων των κατθγοριϊν (ΑΣΕΠ, πίνακεσ
προχπθρεςίασ με αναγνϊριςθ και αυτισ που διανφκθκε και μετά το ν. 3848/10).
Όςον αφορά το Πιςτοποιθτικό Παιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ, όπωσ
ιδθ ζχουμε τονίςει, αυτό δεν μπορεί να αφορά τουσ διοριςτζουσ εκπαιδευτικοφσ, οφτε
όςουσ ζχουν τελειϊςει τισ ςπουδζσ τουσ. Καταγγζλλουμε τθ λειτουργία ςεμιναρίων
από ιδιωτικοφσ φορείσ που πωλοφν «πτυχία» παιδαγωγικισ επάρκειασ και ηθτοφμε
από το Υπουργείο Παιδείασ να μθν ανζχεται αυτι τθν κατάςταςθ.
15. Ειδικι Αγωγι και προςλιψεισ
Βριςκόμαςτε αντιμζτωποι με το μαραςμό τθσ ειδικισ αγωγισ μζςω του
κλειςίματοσ ειδικϊν ςχολείων και τθσ πλιρουσ υποβάκμιςθσ τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ,
των τμθμάτων ζνταξθσ και ςυνολικά των υποδομϊν. Θ ειδικι αγωγι ςτελεχϊνεται κατά
βάςθ από αναπλθρωτζσ, οι οποίοι δεν ζχουν και δυνατότθτα άμεςου διοριςμοφ τουσ
ςτθν ειδικι αγωγι, αφοφ δεν ορίηονται καν οργανικά κενά. Απαιτοφμε τον άμεςο
κακοριςμό οργανικϊν κζςεων και το διοριςμό μόνιμων εκπαιδευτικϊν με βάςθ τισ
ανάγκεσ τθσ ειδικισ αγωγισ. Επιςθμαίνουμε για άλλθ μια φορά τθν ζλλειψθ δθμόςιου
φορζα επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ ειδικισ αγωγισ.

16. Κατάργθςθ Πειραματικϊν χολείων
Πριν το καλοκαίρι ψθφίςτθκε ο νόμοσ που αλλάηει ριηικά τθ δομι και τθ
λειτουργία των πειραματικϊν ςχολείων. Με το νόμο αυτό τα ςχολεία γίνονται πρότυπα
και επιδιϊκεται να μετατραποφν ςε φυτϊρια "αρίςτων" μακθτϊν, να καταςτοφν χϊροι
εκπαίδευςθσ των "θμετζρων", που κα αποτελζςουν και το μθχανιςμό αναπαραγωγισ
τθσ κοινωνικισ ελίτ και του πελατειακοφ κράτουσ. Επίςθσ, καταργοφνται οι οργανικζσ
κζςεισ, ειςάγεται ςυγκεντρωτικι δομι ςτθ λειτουργία και κεςμοκετείται θ αξιολόγθςθ
–πεικάρχθςθ. Οι αλλαγζσ αυτζσ αποτελοφν προμινυμα γι’ αυτά που επίκεινται ςτθ
δθμόςια εκπαίδευςθ γενικά.
Τελευταία, μζςα από κατεπείγουςεσ αλλά και ςκανδαλϊδεισ διαδικαςίεσ, χωρίσ
ζγκαιρθ δθμοςιοποίθςθ των κριτθρίων, ζγινε και θ επιλογι των ςχολείων που κα
αποτελζςουν τα νζα ΠΠΣ (Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία). Στα ςχολεία αυτά δεν
περιλαμβάνεται το 1° Πειραματικό Λφκειο Ακινασ -"Γεννάδειο", το πρϊτο ςχολείο που
ιδρφκθκε ςτθν Ελλάδα από τθ ςφςταςθ του νεότερου ελλθνικοφ κράτουσ, όπωσ και το
Ηάννειο Γυμνάςιο κ.ά.
Προςεκτικι ανάγνωςθ των κριτθρίων οδθγεί ςτα εξισ ςυμπεράςματα:
1) Βαςικό κριτιριο για τθν επιλογι ιταν θ ςυμφωνία με τθν πολιτικι και τθ
φιλοςοφία του ΥΠΔΒΜΘ, κακϊσ μοριοδοτικθκε γενναία θ -κατά τα άλλα προαιρετικιςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα αυτοαξιολόγθςθσ, που είχε βρει αντίκετο τον κλάδο των
εκπαιδευτικϊν και είχε απορριφκεί από τθ ςυντριπτικι πλειονότθτα των ςχολείων τθσ
επικράτειασ. Επίςθσ, εφαρμόςτθκε ςτθν πράξθ θ φιλοςοφία του ΥΠΔΒΜΘ, που κεωρεί
τα ίδια τα ςχολεία υπεφκυνα για τθν υλικοτεχνικι υποδομι τουσ (κριτιριο 6 για τθν
επιλογι των ΠΠΣ) και τα ωκεί ςτο να αναηθτοφν χορθγοφσ και εταιρίεσ ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία (βλζπε νόμο για τθν αυτοαξιολόγθςθ).
2) Χρθςιμοποοφνται ποςοτικά κριτιρια, όπωσ:
-εξομοίωςθ όλων των εκδθλϊςεων των ςχολείων ανεξάρτθτα από το
περιεχόμενο τουσ,
- μθδενιςμόσ των ςχολείων των οποίων θ βιβλιοκικθ ζχει λιγότερα από 1.000
βιβλία, ανεξαρτιτωσ του είδουσ των βιβλίων, τθσ λειτουργίασ τθσ βιβλιοκικθσ
κλπ.
- κεωρικθκαν ιςοδφναμεσ οι δθμοςιεφςεισ των εκπαιδευτικϊν, χωρίσ να
ςυνεκτιμθκοφν ςτοιχεία όπωσ ςε ποιο περιοδικό ζχουν δθμοςιευτεί.
3) Δεν ελιφκθ κακόλου υπόψθ θ ιςτορικι διαδρομι των ςχολείων, που, ωσ
γνωςτόν, αποτελεί παρακατακικθ για το παρόν και το μζλλον τθσ ευρφτερθσ περιοχισ
γενικά.
4) Τζλοσ, θ δυναμικι των ςχολείων (αρικμόσ φοιτϊντων μακθτϊν, αιτιςεισ
εγγραφισ κάκε χρόνο) απουςιάηει εντελϊσ.
Ζθτοφμε από το Τπουργείο Παιδείασ να επανεξετάςει τουσ φακζλουσ όλων
των ςχολείων που αποχαρακτθρίςτθκαν, λαμβάνοντασ υπόψθ ποιοτικά κριτιρια και
με γνϊμονα το ςυμφζρον τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ ςυνολικά, τθν οποία πρζπει να
υπθρετοφν τα ΠΠ.
Να προχωριςει ςε νομοκετικι ρφκμιςθ, ϊςτε να μθν κλείςει κανζνα ςχολείο
από αυτά που τελικά δεν κα επιλεγοφν ωσ ΠΠ.

17. Αποςπάςεισ εκπαιδευτικϊν
Με βάςθ τθν εμπειρία από τθν πρϊτθ εφαρμογι του νζου μοριοδοτθμζνου
ςυςτιματοσ για τισ αποςπάςεισ εκπαιδευτικϊν προτείνουμε τθν επαναλειτουργία τθσ
ςχετικισ επιτροπισ για να επανεξεταςκοφν οριςμζνεσ αςτοχίεσ που διαπιςτϊκθκαν. Σε
κάκε περίπτωςθ, πιςτεφουμε πωσ το μεγαλφτερο πρόβλθμα προκλικθκε τθν εφετινι
χρονιά από τθν επιμονι του Υπουργείου για αιςκθτά μειωμζνο αρικμό αποςπάςεων.

