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ΔΙΗΓΗΗ ΣΟΤ Γ ΣΟ ΔΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ 
    

ΚΤΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2017 
 
πλάδειθνη / ζζεο 
 
 Σν Γ. ηεο ΑΓΚΔ ζαο θαισζνξίδεη ζην ζεκεξηλφ εθινγναπνινγηζηηθφ 
ζπλέδξην, ην νπνίν γίλεηαη ζε ηδηαίηεξα ζχλζεηεο θαη δχζθνιεο ζπλζήθεο ηφζν 
κε ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ νη ιατθέο νηθνγέλεηεο ζηε ρψξα καο φζν θαη κε 
ηηο αλεζπρεηηθέο θαη άθξσο επηθίλδπλεο εμειίμεηο ζηε γεηηνληά καο (Βαιθάληα, 
Αλαηνιηθή Κεζφγεην). 
Θαισζνξίδνπκε πξψηα θαη θχξηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα 
πξψηε θνξά ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο, ηδηαίηεξα εθείλνπο θαη εθείλεο πνπ 
πξνέξρνληαη απφ πεξηνρέο θαη Γήκνπο νη νπνίνη δελ είραλ κέρξη ζήκεξα θακία 
νξγαλσηηθή ζρέζε κε ηελ ΑΓΚΔ. 
 

Οη ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο δξνύκε 
  

Ζ ζεηεία καο ζαλ Γ. ηεο ΑΓΚΔ ζπλέπεζε κε ηα ρξφληα 
δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙΙ. Σν αξρηθφ 
θιίκα αηζηνδνμίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε πνιχ γξήγνξα κεηαηξάπεθε ζε 
απνγνήηεπζε ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ ηελ πεξαηηέξσ ππνρψξεζε 
γεληθφηεξα ηνπ καδηθνχ θαη εξγαηηθνχ θηλήκαηνο.    Θχξην ραξαθηεξηζηηθφ θαη 
ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο είλαη ε ζπλέρηζε ηεο ίδηαο αληηιατθήο πνιηηηθήο κε 
ηελ ςήθηζε λέσλ κλεκνλίσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ. Ζ 
δηαρείξηζε ηεο θηψρεηαο πνπ νπζηαζηηθά θάλεη ε θπβέξλεζε ηελ νδήγεζε λα 
θαιιηεξγεί κεγαιχηεξεο απηαπάηεο ζην ιαφ θαζψο επίζεο θαη κεησκέλεο 
απαηηήζεηο ψζηε λα κελ δηεθδηθεί κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπ. 

 Δίλαη γλσζηά ζε φινπο καο ηα κέηξα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ςήθηζε 
ησλ Κλεκνλίσλ 3 θαη 4 (πξφζθαηα). Ενχκε ζην πεηζί καο ηηο ζπλέπεηεο ηνπο. 
Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην εχξνο ησλ ζπλεπεηψλ θαηαζέηνπκε ηελ πξφζθαηε 
έξεπλα ηεο ΔΙΣΑΣ γηα ηελ θαηάζηαζε δηαβίσζεο ησλ ιατθψλ λνηθνθπξηψλ. Ζ 
έξεπλα απηή αθνξά ην 2015 θαη φπσο θαηαιαβαίλεηε, κε ηα λέα κέηξα, ε 
θαηάζηαζε ζα επηδεηλσζεί. χκθσλα κε ηελ έξεπλα: 

-- Ο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο πνπ βξίζθεηαη ζε «θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ» θηάλεη ζην 35,6% ή 3.789.300 άηνκα. 

-- Δθαηνληάδεο ρηιηάδεο παηδηά εξγαηηθψλ θαη ιατθψλ λνηθνθπξηψλ ηεο ρψξαο 
αλαγθάδνληαη λα δνπλ ζε ζπλζήθεο απφιπηεο θηψρεηαο, ζηέξεζεο βαζηθψλ 
αγαζψλ, αθφκα θαη ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο κεηξήζεηο. Ζ παηδηθή θηψρεηα 

http://www.asgme.gr/
mailto:gt.asgme@gmail.com


 2 

(ζηηο ειηθίεο κέρξη 17 εηψλ) εκθαλίδεηαη ζην 37,5%. 
Δπηπιένλ: 
-- Σν 53,2% ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη θησρά δειψλεη φηη 
ζηεξείηαη βαζηθψλ εηδψλ δηαηξνθήο. 
-- Σν 28,7% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαηνηθεί ζε ζπίηη κε ζηελφηεηα ρψξνπ 
(42,2% γηα ηνλ θησρφ πιεζπζκφ). 
-- Σν 29,2% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ δειψλεη νηθνλνκηθή αδπλακία λα έρεη 
ηθαλνπνηεηηθή ζέξκαλζε ην ρεηκψλα (51,65% γηα ηα θησρά λνηθνθπξηά). 
-- Σν 62,3% ησλ θησρψλ λνηθνθπξηψλ δειψλεη δπζθνιία ζηελ έγθαηξε 
απνπιεξσκή πάγησλ ινγαξηαζκψλ, φπσο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ, 
θπζηθνχ αεξίνπ θ.ά. 
-- Σν 54,1% ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ έρεη πάξεη θαηαλαισηηθφ δάλεην 
δπζθνιεχεηαη «πάξα πνιχ» ζηελ απνπιεξσκή ηνπ θ.ά. 

 
Δπίζεο, πξφζθαηα, ε UNICEF αλαθνίλσζε έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε 

ησλ παηδηψλ ζηελ Διιάδα, απφ ηελ νπνία βγαίλνπλ ηα εμήο: 
ε ζρέζε κε ην δηθαίσκα θαη ηελ αλάγθε γηα δηαθνπέο, έζησ γηα 

κία βδνκάδα δηαθνπέο ην ρξόλν: Απφ ην 2009 αθφκα ήηαλ πςειφ ην 
πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ νχηε κηα βδνκάδα 
δηαθνπψλ θαη έθηαλε ζην 43,6%, αιιά κέρξη ην 2015 αλέβεθε θη άιιν θη 
έθηαζε ζην 55,8%. 

 
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ηα νπνία δίλνπκε δελ είλαη ηα κόλα θαη 

δελ ηα παξνπζηάδνπκε γηα λα αλαπαξάγνπκε ηε κηδέξηα αιιά γηα λα 
γίλεη θαηαλνεηό όηη κε απηέο ηηο ζπλζήθεο πξέπεη λα αλακεηξεζνύκε 
θαζεκεξηλά κέζα ζε θάζε ζρνιείν. Απηά ηα πνζνζηά δελ είλαη απινί 
αξηζκνί. Δίλαη παηδηά ιατθώλ νηθνγελεηώλ θαη γνλείο πνπ αζθπθηηνύλ 
κέζα ζηελ θξίζε. Δίλαη επζύλε δηθή καο ε αγαλάθηεζε λα γίλεη 
δύλακε ππξόο γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ ζύγρξνλσλ ιατθώλ αλαγθώλ, λα 
κπεη θξέλν ζην θαηήθνξν.  

 

   Γηεζλείο εμειίμεηο 
 
Ζ θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή γεληθφηεξα (Κεζφγεην, Βαιθάληα, Κέζε 

Αλαηνιή) είλαη έθξπζκε θαη κπξίδεη «κπαξνχηη» ιφγσ ησλ νμπκέλσλ 
αληηζέζεσλ κεηαμχ ησλ κεγάισλ ηκπεξηαιηζηηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ 
νηθνλνκηθά ηζρπξψλ θξαηψλ. Ζ θπβέξλεζε κε ηηο ελέξγεηεο ηεο θαη ηηο 
απνθάζεηο ηεο νδεγεί ην ιαφ θαη ηε ρψξα ζε βαζχηεξε εκπινθή ζηνπο 
επηθίλδπλνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο ζρεδηαζκνχο θαη αληαγσληζκνχο ζηελ επξχηεξε 
πεξηνρή ηελ νπνία πξνσζεί γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο  
ηνπ εγρψξηνπ θεθαιαίνπ. Δπίζεο ζε πξφζθαηε ζχλνδν θνξπθήο ην 
Δπξσπατθφ πκβνχιην απνθάζηζε ηελ έληαζε ηεο θαηαζηνιήο θαη ηεο 
ζηξαηησηηθνπνίεζεο  ζην φλνκα ηεο «αζθάιεηαο» θαη ηελ «θαηαπνιέκεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο» κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο θπβέξλεζεο. Ζ φμπλζε ησλ 
αληαγσληζκψλ κφλν δεηλά κπνξεί λα θέξεη ζηνπο ιανχο κε θηψρεηα, 
δπζηπρία, πνιέκνπο, ζθνησκνχο θαη πξνζθπγηά. 
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  Αιιαγέο ζηελ Παηδεία 
 
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

 
Ο δξφκνο αλάπηπμεο πνπ αθνινπζεί θαη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ζαλ 

ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ, δειαδή ν δξφκνο αλάπηπμεο, πνπ έρεη ζαλ 
κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή θεξδνθνξία ησλ κνλνπσιηαθψλ 
νκίισλ  θαζνξίδεη ηειηθά ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη αλαδηαξζξψζεηο θαη ζηελ 
εθπαίδεπζε.  Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ θηλήζεθαλ ζηηο 
θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΟΑ θαη ήηαλ δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 
ηελ ςήθηζε θαη εθαξκνγή ησλ κλεκνλίσλ ηεο ζεκεξηλήο θαη ησλ 
πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ. 

Ο δηάινγνο πνπ νξγάλσζε ε θπβέξλεζε απνδείρηεθε ηειηθά 
πξνζρεκαηηθφο θαη άλεπ νπζίαο. Γελ έδσζε θαη δελ κπνξεί λα δψζεη απάληεζε 
ζηα ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Κήπσο έρεη ζηακαηήζεη ε κφξθσζε λα είλαη εκπφξεπκα, λα θαζνξίδεηαη 
ε πξφζβαζε ζε απηήλ αλάινγα κε ηελ ηζέπε ηεο νηθνγέλεηαο; 

Κήπσο έρνπλ επηιπζεί ηα ρξφληα ζπζζσξεκέλα πξνβιήκαηα πνπ 
αθνξνχλ ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα;  

Απφ εθείλα πνπ είλαη ηα πην ζηνηρεηψδε φπσο θαζαξηφηεηα, αληηζεηζκηθή 
πξνζηαζία, θ.ν.θ., κέρξη άιια πνπ θαθψο ελλννχληαη ζαλ ην «θάηη παξαπάλσ» 
ελψ είλαη ηα αλαγθαία γηα κηα νπζηαζηηθή κνξθσηηθή δηαδηθαζία, φπσο ε 
ππνδνκή πνπ απαηηείηαη γηα φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη, νη θαηάιιεινη 
ρψξνη γηα αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο;  

Θαη αλαξσηηφκαζηε: Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξε θαηά θχξην 
ιφγν παξνρή δεμηνηήησλ θαη κε ιηγφηεξν θφζηνο, ηφηε:  

Θα ζηακαηήζνπκε λα αθνχκε φηη νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα 
εθθξαζηνχλ θαιά, λα θαηαλνήζνπλ πην ζχλζεηεο έλλνηεο; 

Θα πάςεη επηηέινπο ην γεγνλφο λα δηδάζθεηαη ε Γιψζζα κέζα απφ 
ζπληαγέο καγεηξηθήο θαη πξνζθιήζεηο γηα πάξηπ; Έιεηςαλ ηα φκνξθα θείκελα, 
ηα πνηήκαηα; Γηαηί πεξηνξίδεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ζηα γισζζηθά καζήκαηα, 
μεθηλψληαο απφ ην Γεκνηηθφ θαη θηάλνληαο έσο ζην Ιχθεην;  

 
Μεηαξξπζκίζεηο θαη αλαδηαξζξώζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε 

 
πγθεθξηκέλα : 
 

 Πξνζρνιηθή αγσγή : παξ’ φιεο ηηο ζπλερηδφκελεο εμαγγειίεο γηα ηελ 
έληαμε ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ΓΔΛ 
ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε αλαβάζκηζε ησλ θηηξηαθψλ 
ππνδνκψλ θαη θξνληίδα γηα ζηειέρσζε θη εμνπιηζκφ ησλ 
λεπηαγσγείσλ. Κε δηάηαμή ηεο επίζεο ε θπβέξλεζε δηπιαζίαζε (απφ 7 
ζε 14) ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ησλ λεπίσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 
ιεηηνπξγήζεη έλα λεπηαγσγείν.      

 Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε : Ζ θπβέξλεζε κε ππνπξγηθή απφθαζε 
θαηάξγεζε ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηα ΔΑΔΠ θαη ζηα θιαζηθά Γεκνηηθά 
θαη δεκηνχξγεζε έλα εληαίν ηχπνπ νινήκεξν Γεκνηηθφ ζρνιείν γηα φια 
ηα ζρνιεία απφ 4ζεζηα θαη πάλσ (3557 ζρνιηθέο κνλάδεο). ηελ πξάμε 
αθαηξέζεθαλ δηδαθηηθέο ψξεο απφ ηα ζρνιεία κε ΔΑΔΠ (1337) θαη ζηα 
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ππφινηπα (2200) αλακφξθσζαλ ην πξφγξακκά ηνπο πξνζζέηνληαο θαη 
αθαηξψληαο επίζεο δηδαθηηθέο ψξεο. Σν γνλετθφ θίλεκα ΠΟΣΔ δελ 
ππεξαζπίζηεθε ηελ χπαξμε πνιιψλ ηαρπηήησλ ζηελ πξσηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε. Γελ ππεξαζπηζηήθακε ηα ΔΑΔΠ(λφκνο Γηακαληνπνχινπ). 
Φπζηθά απηφ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηεο εμίζσζεο πξνο ηα 
θάησ.  

 Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε : Σν Τπνπξγείν θαηάξγεζε ηνπο 
ππεύζπλνπο  εθπαηδεπηηθνύο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 
θπζηθώλ επηζηεκώλ ζηα εξγαζηήξηα ησλ Γπκλαζίσλ θαη ησλ 
Λπθείσλ θαη πεξηνξίδεη ηηο  ώξεο γηα ηνπο ππεύζπλνπο 
εξγαζηεξίσλ ζηελ Σερληθή Δθπαίδεπζε. Σν κέηξν απηφ 
ππνβαζκίδεη ην ξφιν ησλ εξγαζηεξίσλ, ηνπ πεηξάκαηνο κέζα ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο ηε ραξαθηεξίδεη σο άιιε κηα 
εμσδηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα, αλάκεζα ζηηο άιιεο πνπ αλαηίζεληαη θαη 
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απηψλ ησλ εηδηθνηήησλ (π.ρmyschool, 
γξακκαηεηαθή δνπιεηά θ.α.). 
Αθφκε, ην Τπνπξγείν, κείσζε θαηά ηξεηο ψξεο εβδνκαδηαίσο ην  
σξνιόγην πξόγξακκα ζηα Γπκλάζηα θαη πξνρψξεζε ζε ξπζκίζεηο 
κε φξνπο εμνηθνλφκεζεο θη φρη παηδαγσγηθήο δηαρείξηζεο. Κε βάζε ηηο 
ψξεο πνπ ράλνληαη ζπγθεληξσηηθά θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο 
εμνηθνλνκήζεθαλ 2.277 θαζεγεηέο. Οη αιιαγέο ζηα αλαιπηηθά 
πξνγξάκκαηα (πνπ πξνθαλψο ρξεηάδνληαη) δελ κπνξνχλ λα κπαίλνπλ 
ζηνλ «θφθηε» ησλ δεκνζην-νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ. Σα κνξθσηηθά 
δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ καο πιήηηνληαη απφ ηε κείσζε βαζηθψλ 
καζεκάησλ  θαη ην  «ηζαιάθσκα» ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ.       
Αθόκε δελ πξαγκαηνπνηείηαη πάληα ε Πξόζζεηε Γηδαθηηθή 
ηήξημε γηα Λύθεηα θαη ΔΠΑΛ θαη θαζπζηεξεί ε έλαξμε ηεο 
εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο. 

 Σερληθνεπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε : Παξά ηηο ηπκπαλνθξνπζίεο 
πνπ ήρεζαλ ζηελ ίδξπζε ηνπο, ε πνιηηηθή φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ, έρεη 
νδεγήζεη ζε ζπξξίθλσζε ηηο εηδηθφηεηεο ζηα ΔΠΑΙ. Έηζη ινηπφλ έρνπλ 
θαηαξγεζεί ηνκείο θαη εηδηθφηεηεο, έρεη θαζηεξσζεί αλειαζηηθφ, 
θαηψηαην φξην καζεηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηκήκαηνο, έρνπλ πεξηθνπεί 
ηκήκαηα κέζσ ηνπ «ραξαθηεξηζκνχ θνίηεζεο» ζην ηέινο ηνπ Α΄ 
εμακήλνπ, αθφκε επαλεμεηάδνληαη νη ηνκείο θαη νη εηδηθφηεηεο ζε φια ηα 
ΔΠΑΙ, θάζε λέα ρξνληά. ’ απηή ηελ θαηάζηαζε κε εγθχθιην δεηήζεθε 
λα γίλεη θέηνο ε εγγξαθή ησλ καζεηψλ ειεθηξνληθά απφ ηηο 
19/06/2017 έσο ηηο 23/06/2017 έηζη ψζηε νη εγγξαθέο λα έρνπλ 
νινθιεξσζεί κέρξη ηηο 30/06/2017. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε θπβέξλεζε 
έρεη ζαλ ζηφρν ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ηκεκάησλ θαη ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΔΠΑΙ, κε θξηηήξην απνθιεηζηηθά θαη 
κφλν ηε ζπξξίθλσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο, αδηαθνξψληαο πιήξσο γηα ην 
δηθαίσκα ηνπ καζεηή λα επηιέγεη ηελ εηδηθφηεηα πνπ ζέιεη λα 
αθνινπζήζεη.  

 2ε θαη 3ε αλάζεζε εθπαηδεπηηθώλ : Ιφγσ ηεο κε πξφζιεςεο 
κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ δπλαηφηεηα πνπ δφζεθε ζηηο 
Γηεπζχλζεηο γηα 2ε θαη 3ε αλάζεζε νη εθπαηδεπηηθνί αλαγθάδνληαη λα 
δηδάζθνπλ καζήκαηα, άζρεηα κε ην επηζηεκνληθφ ηνπο αληηθείκελν. 
Αθφκε θαη ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία, νη δάζθαινη αλαγθάδνληαη λα θάλνπλ 
Φπζηθή Αγσγή, Κνπζηθή, Δηθαζηηθά, θ.α. Γεκηνπξγείηαη θπξηνιεθηηθά 
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έλα αληηπαηδαγσγηθφ κπάραιν φπνπ ηα καζήκαηα γίλνληαη απφ φπνηνλ 
εθπαηδεπηηθφ πεξηζζεχνπλ νη ψξεο ηνπ θαη φρη κε θξηηήξην ηελ 
επηζηεκνληθή – παηδαγσγηθή ηνπ εηδίθεπζε.    

 Δηδηθή αγσγή θαη ηκήκαηα έληαμεο :  Με εγθύθιην ε Γηεύζπλζε 
Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Τπ. Παηδείαο αλαθνίλσζε φηη «ζηα 
ζπγρσλεπκέλα ζρνιεία, πνπ ην θαζέλα είρε μερσξηζηφ Σκήκα Έληαμεο 
θαη κε ηελ ζπγρψλεπζε παξέκεηλαλ θαη ηα δχν, ηψξα ην έλα πξέπεη λα 
θαηαξγεζεί». Παξάιιεια, κε ηελ ίδηα εγθχθιην, γηα λα δεκηνπξγεζεί 
πιένλ ΣΔ, ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 3 γλσκαηεχζεηο απφ ηα ΘΔΓΓΤ κε 
πξφηαζε γηα θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζε ΣΔ. ηελ ίδηα εγθχθιην δεηείηαη 
απφ ηνλ νηθείν Γήκν, ζηνλ νπνίν αλήθεη ην ζρνιείν πνπ αηηείηαη ίδξπζε 
ΣΔ, λα θαηαζέζεη μερσξηζηφ (απφ ην ππφινηπν ζρνιείν) πξνυπνινγηζκφ 
γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Δπίζεο κε ηξνπνινγία πνπ θαηέζεζε ε 
θπβέξλεζε (Κάξηηνο 2017) ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε αλαπιεξσηψλ 
αθνχ μεθαζαξίδεη φηη …«Οη ηζρχνληεο δεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί 
θαζηζηνχλ αδχλαην θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2017-2018 θαη 2018-
2019 ηνλ δηνξηζκφ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε» θσδηθνπνηεί ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία 
θαη γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή απφ ην 2008 έσο ην 2016, επηβεβαηψλνληαο 
ηελ εθαξκνγή φισλ εθείλσλ ησλ άξζξσλ πνπ έρνπλ επηθέξεη 
θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ΑκΔΑ θαη ζηελ 
θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο. 
Δπίζεο ηε ζηηγκή πνπ νη θπβεξλήζεηο – ε ζεκεξηλή θαη νη πξνεγνχκελεο 
– φια απηά ηα ρξφληα έρνπλ «θξνληίζεη» λα είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο νη 
θξαηηθέο δνκέο θαη ππεξεζίεο ζην ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, ε 
θπβέξλεζε δξνκνιφγεζε λέα ξχζκηζε γηα ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη 
ηνλ ηξφπν απνπιεξσκήο ησλ ηδησηηθψλ δνκψλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη 
Απνθαηάζηαζεο, κε πξαγκαηηθφ ζηφρν νη ππεξεζίεο απηέο λα 
«θνζηίδνπλ» ιηγφηεξν ζην θξάηνο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, κε ηελ 
επηβνιή «θφθηε» ζηα ζρεηηθά θξαηηθά θνλδχιηα. Όρη κφλν επηβάιινπλ 
θφθηε αιιά ζρεδηάδνπλ κείσζε ηνπ θνλδπιίνπ ηνπ ΔΟΠΤΤ γηα ηελ 
Δηδηθή Αγσγή θαηά 25 εθαη. επξψ φπσο θαηαγγέιινπλ νη εξγαδφκελνη, 
απηναπαζρνινχκελνη θαη γνλείο νη νπνίνη ζα πιεξψζνπλ ηηο ζπλέπεηεο. 
Ο επαίζζεηνο ρψξνο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ΓΔΛ κπνξεί λα 
αληηκεησπίδεηαη κε ηελ παξακνξθσηηθή ινγηθή ηεο «απιήο» 
δηαρείξηζεο. Απαηηείηαη λα δνζεί ηεξαξρηθή έκθαζε θαη πξνηεξαηφηεηα 
ζηελ Δηδηθή Αγσγή. 

 2ε μέλε γιώζζα : Η θαιή γλώζε μέλσλ γισζζώλ ζηελ επνρή 
καο είλαη αλαγθαίν κνξθσηηθό εθόδην γηα ηνλ θαζέλα. Σν 
γλσξίδνπκε όινη, ρξόληα ηώξα, θαη εκείο νη γνλείο ην 
δηεθδηθνύκε ζηαζεξά. 
Ζ πνιηηεία φθεηιε ινηπφλ λα εμαζθαιίζεη ηελ νπζηαζηηθή εθκάζεζε 
ηνπο κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κε εληαία (γηα ηα 12 ρξφληα 
ηνπ ζρνιείνπ) ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία, ηηο αλαγθαίεο ψξεο, κε 
πξνγξάκκαηα θαη δσξεάλ βηβιία πςειήο πνηφηεηαο, κφληκνπο 
εθπαηδεπηηθνχο κε ηαθηηθή επηκφξθσζε θαη ζηήξημε. 
Γπζηπρψο φκσο ε θπβέξλεζε πξνσζψληαο ηε ινγηθή ηνπ 
¨εμνξζνινγηζκνχ¨ , έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα Τπνπξγηθή Απόθαζε 
πνπ αθνξά ηελ επηινγή ηεο Γεύηεξεο Ξέλεο Γιώζζαο (Γαιιηθά 
ή Γεξκαληθά ή Ιηαιηθά) θαη ηελ ζπγθξόηεζε ηκεκάησλ ζηα 
Γπκλάζηα (γηα ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2017-2018). Κε βάζε 
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απηή, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο αληίζηνηρεο απφθαζεο γηα ηελ 
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αθαηξείηαη θαη από ηνπο καζεηέο ηεο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ην δηθαίσκα ειεύζεξεο επηινγήο 
Β’ Ξέλεο Γιώζζαο  αλαθέξνληαο φηη ν αξηζκφο ησλ ηκεκάησλ δελ 
κπνξεί λα μεπεξλά ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ γεληθήο παηδείαο. 
Αληίζηνηρε απφθαζε εθαξκφζηεθε ηε θεηηλή ρξνληά θαη γηα ηα Αγγιηθά. 
Η θπβέξλεζε κε ηελ λέα Τπνπξγηθή απόθαζε πξνεηνηκάδεη 
θιείζηκν ηκεκάησλ γηα ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά θαη πεξηνξηζκό 
ησλ πξνζιήςεσλ αλαπιεξσηώλ αιιά θαη ηε δξακαηηθή 
ζπξξίθλσζε θαη ζπλερή απαμίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο 
ρηιηάδσλ εθπαηδεπηηθώλ Γεξκαληθήο, Γαιιηθήο θαη Ιηαιηθήο 
Φηινινγίαο. 

 
Ση επηθξαηεί επίζεο ζε δηάθνξνπο ζεκαληηθνύο ηνκείο : 
 

 Τπνρξεκαηνδόηεζε : Θαη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ζηα πιαίζηα ηεο 
δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ζπλερίδεη ηελ κείσζε ησλ θξαηηθψλ 
θνλδπιίσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 
αζθπθηηθή πίεζε πξνο ηνπο πιιφγνπο Γνλέσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ. Σελ έιιεηςε εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκψλ, ηελ κε 
ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη γεληθφηεξα ηελ κε εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ζ νηθνλνκηθή αλεπάξθεηα ησλ 
ζρνιείσλ αλνίγεη ηελ φξεμε ζε δηάθνξεο ΚΘΟ λα παξεκβαίλνπλ ζηα 
ζρνιεία κε δηάθνξεο δξάζεηο κε αληάιιαγκα πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, 
ζε επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο λα πξνηείλνπλ ζε Γήκνπο ρνξεγίεο γηα ηελ 
επηζθεπή ησλ ζρνιείσλ. Ζ νηθνλνκηθή ζηελφηεηα φισλ ησλ 
Δθπαηδεπηηθψλ Γεκφζησλ Ηδξπκάησλ  (Παλεπηζηήκηα, ζρνιεία θιπ) δίλεη 
ηε δπλαηφηεηα ζε δηάθνξα παπαγαιάθηα ή ιαγνχο λα θάλνπλ πξνηάζεηο 
φπσο «ηέινο εγγξαθήο» γηα θάζε θνηηεηή ζε θάζε εμάκελν, ηεο ηάμεο 
ησλ 200 επξψ, ή γηα ηέιε εγγξαθήο θαη δίδαθηξα ζηα δεκφζηα 
παλεπηζηήκηα, αιιά θαη δίδαθηξα ζηα δεκφζηα ζρνιεία γηα φζνπο γνλείο 
ζέινπλ ηελ παξακνλή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα ζρνιεία πέξαλ ηνπ 
σξαξίνπ,ή γηα δίδαθηξα ζηα ζρνιεία θαηά κέζν φξν 60 επξψ απφ θάζε 
καζεηή, ηα νπνία θαηά ην ήκηζπ ζα αμηνπνηνχληαη γηα λα δίλνληαη 
κπφλνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θαηά ην άιιν ζα αμηνπνηνχληαη γηα 
ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ.            

 Παηδηθνί ζηαζκνί : Θαη ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά 2017-2018 ζα 
επαλαιεθζεί ην ζθεληθφ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, δειαδή  : Θάπνηα 
παηδηά ζα θηινμελεζνχλ δσξεάλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, ζηα ΘΓΑΠ 
θαη ζηα ΘΓΑΠ Κε Δηδηθέο Αλάγθεο, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» ηνπ ΔΠΑ. 
Πνιιά άιια ζα θηινμελεζνχλ ζε δεκνηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο, κε ην 
αλάινγν αληίηηκν ζε ηξνθεία ή ζε ηδησηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο, κε 
πην απμεκέλν ραξάηζη. Έλαο κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ δελ ζα 
θηινμελεζνχλ ζε θάπνην ζηαζκφ, είηε γηαηί νη γνλείο ηνπο δελ έρνπλ λα 
δηαζέζνπλ ηα απαξαίηεηα ρξήκαηα, είηε γηαηί νη ππνδνκέο ζηνπο 
δεκνηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο δελ επαξθνχλ θαη ζα κείλνπλ εθηφο, 
είηε γηαηί δελ πιεξνχλ ηα απζηεξά θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη θαη απφ ην 
πξφγξακκα ΔΠΑ θαη απφ ηνπο Γήκνπο. Ζ δε θνίηεζε ζε θάπνην 
ζηαζκφ δελ ζεκαίλεη ζε θακία πεξίπησζε θαη νπζηαζηηθή Πξνζρνιηθή 
Αγσγή, θαζψο ην πξνζσπηθφ δελ επαξθεί, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 
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απνπζηάδεη ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ηα ηκήκαηα είλαη πνιπάξηζκα, 
ιείπνπλ νη δνκέο πξφιεςεο, δηάγλσζεο θαη παξέκβαζεο γηα παηδηά κε 
εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.      

 Μεηαθνξά καζεηώλ : φζνλ αθνξά  ζην ζέκα ηεο κεηαθνξώλ ησλ 
καζεηώλ, αλ θαη είρακε θαιχηεξε θάιπςε απφ ηα πξνεγνχκελα 
ρξφληα, ιφγσ θαη ησλ θηλεηνπνηήζεσλ γνληψλ θαη καζεηψλ,  ην 
πξφβιεκα παξακέλεη γηα ρηιηάδεο καζεηέο. Κε ηξνπνινγίεο δίλεηαη 
παξάηαζε ζηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ κέρξη ηελ 
πξνθήξπμε λέσλ δηαγσληζκψλ.   Οχηε ζπδήηεζε θπζηθά γηα ηελ 
πξφηαζε καο πνπ ζα δψζεη νξηζηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο 
κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ απφ θαη πξνο ηα ζρνιεία γηα εληαίν θξαηηθφ 
θνξέα πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηε δσξεάλ κεηαθνξά φισλ ησλ καζεηψλ.  

 Βνεζεηηθό πξνζσπηθό : ην δήηεκα ηνπ κόληκνπ βνεζεηηθνύ 
πξνζσπηθνύ (θαζαξίζηξηεο, ζρνιηθνί θχιαθεο, ζρνιηθνί ηξνρνλφκνη, 
ηξαπεδνθφκνη) δελ ππήξμε θακία ζεκαληηθή πξφνδνο απελαληίαο 
πξνζπαζνχλ λα νδεγήζνπλ π.ρ. ηηο θαζαξίζηξηεο ζηε δεκηνπξγία 
ΘΟΗΛΔΠ θαη φρη λα πξνζιάβνπλ κφληκεο ηε ζηηγκή πνπ θαιχπηνπλ 
πάγηα ιεηηνπξγηθή ζέζε. 

 Αλέγεξζε λέσλ ζρνιείσλ : Ζ εηαηξία «Θηηξηαθέο Τπνδνκέο ΑΔ –
Θη.Τπ.» ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηε ζπλέλσζε πνπ έγηλε κε ην 2ν 
Κλεκφλην ηνπ «Οξγαληζκνχ ρνιηθψλ Θηηξίσλ (ΟΘ), ηεο «Γεκφζηαο 
Δπηρείξεζεο Αλέγεξζεο Λνζνθνκείσλ ΑΔ» (ΓΔΠΑΛΟΚ) θαη ηεο «Θέκηο 
Θαηαζθεπαζηηθή ΑΔ», ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ 3νπ Κλεκνλίνπ 
εληάρζεθε ζην «Τπεξηακείν ηδησηηθνπνηήζεσλ» πνπ βαζηθφ ζηφρν έρεη 
ηελ εθκεηάιιεπζε Γεκφζησλ θνξέσλ θαη ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, 
ψζηε λα απνθέξνπλ έζνδα – θέξδε κε ηα νπνία ζα απνπιεξσζεί  ην 
«ρξένο» θαη ζα επέιζεη ε «αλάπηπμε». ην Λφκν γίλεηαη μεθάζαξν φηη, 
νη θνξείο ηνπ Τπεξηακείνπ δελ αλήθνπλ πιένλ ζην Γεκφζην θαη ζα 
δηέπνληαη απφ ηηο αληηδξαζηηθέο θαηεπζχλεηο ηνπ ΟΟΑ. πλεπψο είλαη 
πξνθαλέο φηη, κπαίλεη ζηελ ηειηθή επζεία ε επηρείξεζε ηδησηηθνπνίεζεο 
θαη εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο Γεκφζηαο ρνιηθήο ηέγεο, κία επηρείξεζε 
πνπ μεθίλεζε κε ηε κεηαηξνπή ηνπ ΟΘ ζε Αλψλπκε εηαηξία θαη ηελ 
θαηαζθεπή δεθάδσλ ζρνιεηψλ κε ΓΗΣ, ζπλερίζηεθε κε ηε ζπγρψλεπζε 
ζηελ Θη.Τπ. θαη νινθιεξψλεηαη ηψξα κε ηελ έληαμε ζην Τπεξηακείν. 
Απνηειεί ηεξάζηην πιήγκα ζηε δεκόζηα θαη δσξεάλ 
Δθπαίδεπζε, αθνύ πιένλ ην θξάηνο νπζηαζηηθά απνπνηείηαη ηεο 
επζύλεο ηνπ λα παξέρεη ζύγρξνλα θαη αζθαιή Γεκόζηα θαη 
δσξεάλ ρνιηθά Κηίξηα γηα όια ηα παηδηά, ελώ ην βαζηθό 
θξηηήξην πιένλ δελ είλαη νη ζεκαληηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο 
αιιά ηα θέξδε πνπ ζα απνθέξνπλ ζηνπο επηρεηξεκαηηθνύο 
νκίινπο. Δληάζζεηαη ινηπφλ θαη ε ρνιηθή ηέγε ζηα πιαίζηα 
ηδησηηθνπνίεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηεο αλάινγα 
κε ην εηζφδεκα ησλ γνληψλ. 

 
Άιια ζέκαηα : 
 

 Πνηληθνπνίεζε ησλ αγώλσλ ησλ καζεηώλ : Θαη κε ηελ ζεκεξηλή 
θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙΙ παξά ηελ θαηάξγεζε ηεο δηαβφεηεο Πξάμεο 
Λνκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ νη δηψμεηο θαη ηα καζεηνδηθεία ζπλερίδνληαη 
θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ππάξρεη αλνρή θαη ζπγθάιπςε. 
Οη θηλεηνπνηήζεηο ησλ καζεηψλ κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 
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έβαιαλ ζην επίθεληξν ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ δηαρξνληθά 
αληηκεησπίδνπλ δηεθδηθψληαο  έλα ζρνιείν πνπ ζα έρεη ζχγρξνλεο 
ππνδνκέο, ζα έρεη εθπαηδεπηηθνχο θαη ζα θαιχπηεη νιφπιεπξα ηηο 
κνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο. 
Δίλαη μεθάζαξν πσο ν νξγαλσκέλνο αγψλαο γηα έλα θαιχηεξν ζρνιείν 
είλαη απηφ πνπ ελνριεί. Οη καζεηέο δηψθνληαη γηα λα ηξνκνθξαηεζνχλ, 
λα κελ παιεχνπλ, γηα λα ζθχβνπλ ην θεθάιη απνγνεηεπκέλνη θαη 
θνβηζκέλνη κπξνζηά ζηελ αδηθία, λα είλαη ππάθνπνη θαη εχθνια 
ρεηξαγσγήζηκνη. 
Ωο γνλείο έρνπκε ππνρξέσζε λα ζηεθφκαζηε δίπια ζηα παηδηά καο θαη 
ζηηο ζπιινγηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ, λα αγσληδφκαζηε καδί κε 
ηνπο καζεηέο πνπ αληηζηέθνληαη θαη δηεθδηθνχλ έλα θαιχηεξν κέιινλ 
θαη κηα θαιχηεξε θνηλσλία. 

 Δθπαίδεπζε ησλ πξνζθπγόπνπισλ : αλ γνλείο, δελ πξέπεη λα 
ζπκβηβαζηνχκε κε ηηο εηθφλεο εμαζιίσζεο απηψλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ 
νηθνγελεηψλ ηνπο, κε ηα απίζηεπηα βάζαλα θαη ηελ ηαιαηπσξία ζηελ 
νπνία ππνβάιινληαη θαζεκεξηλά. Σν γνλετθφ θίλεκα, ηαπηφρξνλα κε 
ηελ εθδήισζε πνιχκνξθεο θαη έκπξαθηεο αιιειεγγχεο ζηνπο 
πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο ρξεηάδεηαη λα δηεθδηθήζεη άκεζα κέηξα πνπ 
αθνξνχλ ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο φισλ απηψλ ησλ παηδηψλ πνπ 
βξίζθνληαη ζηε ρψξα καο. Τπάξρεη αλάγθε θξαηηθήο παξέκβαζεο ψζηε 
λα εμαζθαιηζηεί πιήξσο ε θάιπςε καζεζηαθήο θαη παηδαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο.  Αθφκε ζαλ ΑΓΚΔ  ρξεηάδεηαη λα βξηζθφκαζηε ζε 
επαγξχπλεζε ψζηε ην νξγαλσκέλν γνλεηθφ θίλεκα λα αγθαιηάζεη ηα 
παηδηά απηά θαη λα «απνθξνχζεη» ηπρφλ αληηδξαζηηθέο ελέξγεηεο πνπ 
κπνξεί λα επηρεηξεζνχλ απφ κεκνλσκέλα ή νξγαλσκέλα άηνκα. 
Βαζηθή ζέζε ηεο ΑΓΚΔ παξακέλεη ε εμήο: λα δηεπθνιπλζνχλ φινη νη 
πξφζθπγεο γηα λα πάλε ζηηο ρψξεο πξνηίκεζήο ηνπο. Γηα ην δηάζηεκα 
πνπ κέλνπλ εδψ ε θπβέξλεζε, ρσξίο ηελ εκπινθή ΚΘΟ, λα πάξεη φια 
ηα κέηξα πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα εληαρζνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ 
ζχζηεκα, κε άκεζε δεκηνπξγία ηάμεσλ ππνδνρήο, κε δηδαζθαιία θαη 
ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ηνπο, κε άκεζν δηνξηζκφ φινπ ηνπ απαξαίηεηνπ 
επηζηεκνληθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ.  
 

:Ση καο εηνηκάδνπλ : 
 

 Δμαγγειίεο θπβέξλεζεο : Σν ηξηεηέο ζρέδην αλαδηαξζξψζεσλ ζηελ 
Παηδεία, ζην νπνίν απνηππψλνληαη νη δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλεη ε 
θπβέξλεζε ζην πιαίζην ηνπ ηέηαξηνπ κλεκνλίνπ δεκνζηνπνίεζε θαη ην 
Τπνπξγείν Παηδείαο. ε απηφ ην πιαίζην, ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2017 ζα 
δεκνζηεπζεί ε λέα έθζεζε ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ εθπαίδεπζε, πνπ ζηα 
πεξηερφκελα ηεο ζα πεξηιακβάλεη «εθπφλεζε ελφο λένπ κνληέινπ 
απνθεληξσκέλεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ Διιάδα», εθαξκνγή ηεο 
«απηναμηνιφγεζεο» ησλ ζρνιείσλ θαη «βειηίσζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ 
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ κε ηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο θαη 
απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο». Σν Τπνπξγείν εληάζζεη ηελ 
«απηναμηνιφγεζε» ζηηο κεζνπξφζεζκεο δξάζεηο, κε έλαξμε εθαξκνγήο 
ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018.  
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Βαζηθνί άμνλεο ησλ εμαγγειηώλ επίζεο αθνξνύλ : 
 1. Σε δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο λα εηνηκάζεη άκεζα «κηα 
νινθιεξσκέλε έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ πφξσλ ησλ 
ζρνιείσλ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ» θάηη πνπ έρεη βάιεη ήδε ζηα ζθαξηά 
κε ηε δεκηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα Οηθνλνκηθά ηεο Δθπαίδεπζεο θαη 
πνπ νπζηαζηηθά δεζκεχεη γηα ρξφληα ηε ρξεκαηνδφηεζε ζηα κέηξα ηνπ 
θάζε κλεκνληαθνχ «θφθηε». 
2.  Λφκνο «γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζηειερηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 
Δθπαίδεπζεο, ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ νξζνινγηθή 
ρξήζε ησλ πφξσλ εσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2017». 
3.   Σνλ ζρεδηαζκφ ηεο θπβέξλεζεο γηα «λφκν γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 
ηειεπηαίσλ δχν ηάμεσλ ηνπ Ιπθείνπ θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ 
παλεπηζηεκηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή ην 2019-
2020», αιιά θαη ν λφκνο γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε πνπ δφζεθε ήδε 
ζηε δεκνζηφηεηα. ρεηηθά κε απηά, ην κλεκφλην αλαθέξεη φηη «νη αξρέο 
ζα ζπκθσλήζνπλ κε ηα ζεζκηθά φξγαλα φιεο ηηο δεκνζηνλνκηθέο 
πηπρέο θάζε αιιαγήο ζηελ νξγάλσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
θαη ηελ είζνδν ζην παλεπηζηήκην». Γηα ηηο αιιαγέο ζην Ιχθεην θαη ηελ 
πξφηαζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο πνπ θαηαηέζεθε 
ζηελ Δπηηξνπή Κνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο έρνπκε αλαθεξζεί 
αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελα θείκελα καο. 
4.    Σελ επέθηαζε ηεο καζεηείαο 
5.   Σν ζέκα ηεο δηεπζέηεζεο ηνπ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο 
αλαινγίαο καζεηψλ αλά ηκήκα (ην αλψηεξν 22 καζεηέο εμήγγεηιε ν 
πξσζππνπξγφο), ζχκθσλα κε «ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ησλ ρσξψλ ηνπ 
ΟΟΑ, πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ έσο ηηο αξρέο ηνπ 2018-2019»   

 ε κηα πεξίνδν πνπ εηνηκάδνληαη λέεο αλαδηαξζξψζεηο ζηελ εθπαίδεπζε 
παξέκβαζε έγηλε θαη από ηνλ ΔΒ φπνπ κε «12 πξνηάζεηο 
πνιηηηθήο γηα ην ειιεληθό ζρνιείν» πνπ δεκνζηνπνίεζε 
«εθιατθεχεη» ηηο αμηψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη 
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ΔΒ δεηά 
επηηάρπλζε κηαο ζεηξάο κεηαξξπζκίζεσλ ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, 
αθνχ δελ πξφθεηηαη γηα πξνηάζεηο πνπ αθνχγνληαη γηα πξψηε θνξά, 
αιιά απνηππψλνπλ θαη θσδηθνπνηνχλ βαζηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηνπ 
κεγάινπ θεθαιαίνπ φπσο εθθξάδνληαη απφ ηνλ ΟΟΑ θαη ηα φξγαλα 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Κεηαμχ άιισλ αλαδεηθλχεηαη ην δήηεκα ηνπ 
«ζπγθεληξσηηζκνχ» θαη ε αλάγθε κεγαιχηεξεο «απηνλνκίαο», δεηά 
επίζεο «αχμεζε ηεο εκπινθήο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, ηδαληθά κε αλάιεςε 
θαη κέξνπο ηεο επζχλεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ αληίζηνηρε επζχλε 
επνπηείαο», αθφκε ζηέθεηαη ηδηαίηεξα ζην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο θαη 
ζε φηη αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ ζρνιείνπ, ν ΔΒ κεηαμχ άιισλ δεηά 
«ελίζρπζε πφξσλ γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αγσγήο ηνπ Πνιίηε ζηηο δχν βαζκίδεο».    
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Απνινγηζκόο δξάζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
 

πλεδξηάζεηο θαη ζέκαηα πνπ καο απαζρόιεζαλ 
 

- Ωο ΑΓΚΔ θάλνπκε ζνβαξή πξνζπάζεηα λα παξαθνινπζνχκε ηηο 
εμειίμεηο, λα κειεηάκε ηα λέα δεδνκέλα, πξνρσξψληαο ζε αλαιχζεηο, 
επεμεξγαζίεο θαη ζπκπεξάζκαηα έρνληαο πάληα ζαλ θξηηήξην ηηο 
ζχγρξνλεο αλάγθεο γνληψλ θαη καζεηψλ. 

- Σν Γ.. ηεο ΑΓΚΔ ζπλεδξίαζε 10 θνξέο κε θαιή ζπκκεηνρή ησλ 
κειψλ ηνπ θαη ζε θαιφ θιίκα, πξνζπάζεζε λα αλαδείμεη κέζα απφ 
επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν θαη ζηε ζπλέρεηα λα ελεκεξψζεη ηα παξαθάησ 
φξγαλα ηνπ γνλετθνχ θηλήκαηνο γηα ηα ηξέρνληα ζέκαηα ηεο Παηδείαο.   

- Αλαδείμακε δεηήκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο, δψζακε ζπλέληεπμε ηχπνπ 
(αξρή ζρνιηθήο ρξνληάο 2015-2016) φπνπ κε αλαιπηηθφ ηξφπν ζε 
παλειιαδηθφ επίπεδν πεξηγξάςακε κε ζηνηρεία ηηο ηξαγηθέο ειιείςεηο 
εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππήξραλ θαζψο επίζεο θαη ηα ππφινηπα πξνβιήκαηα 
πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα ζρνιεία.   

- Γηακνξθψζακε πιαίζην πάιεο θαη δηεθδίθεζεο πνπ απαληνχζε θαη 
απαληά ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο καο γηα ηε κφξθσζε θαη ηε δσή πνπ 
αμίδεη ζε καο θαη ζηα παηδηά καο θαη δηαθηλήζακε έλα ηεηξαζέιηδν 
θείκελν πνπ είρε ζαλ ζηφρν λα πεξηγξάςνπκε ην «ζρνιείν πνπ δνχκε», 
«απηφ πνπ εηνηκάδνπλ» θαη «απηφ πνπ έρνπκε αλάγθε». Έλα θείκελν 
πνπ πξαγκαηηθά αληηθαηνπηξίδεη ηηο αλεζπρίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ γνληψλ  
θαη έηπρε κεγάιεο απνδνρήο θαη αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζε πνιινχο 
πιιφγνπο Γνλέσλ. 

- Θαιέζακε ηνπο γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ καδηθά ζηηο εθινγηθέο 
δηαδηθαζίεο ησλ πιιφγσλ Γνλέσλ φπνπ θξίλεηαη ηη φπιν ζα έρνπκε 
εκείο νη γνλείο ζηα ρέξηα καο γηα λα δηεθδηθήζνπκε φια απηά πνπ 
ρξεηάδνληαη ηα παηδηά καο.  
 

πλαληήζεηο θαη παξεκβάζεηο   
 

- Τπήξμαλ ζπλαληήζεηο κε ΟΙΚΔ, ΓΟΔ, ΟΗΙΔ, κε Γ. Δλψζεσλ κε Γ. 
ησλ ΑΚΔΑ, κε ην Γ. ηεο Οκνζπνλδίαο κνπζηθψλ – θαιιηηερληθψλ 
ζρνιείσλ. 

- Αληαπνθξηζήθακε ζε πξνζθιήζεηο Οκνζπνλδηψλ, Δλψζεσλ, πιιφγσλ 
θαη πήξακε κέξνο ζε εθδειψζεηο θαη ζπδεηήζεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα. 

- Δίρακε παξέκβαζε ζηελ επηηξνπή ηεο Βνπιήο γηα ην λφκν γηα ηελ 
«αλζξσπηζηηθή θξίζε» φπνπ αλαδείμακε ηελ ηξαγηθή πξαγκαηηθφηεηα 
πνπ ππάξρεη ζήκεξα, ηηο επζχλεο ησλ θπβεξλήζεσλ, πξνηάζζνληαο ηελ 
ζπλνιηθή πξφηαζε ηεο ΑΓΚΔ γηα έλα ηνπιάρηζηνλ δσξεάλ γεχκα ζε 
φια ηα παηδηά κε επζχλε ηνπ θξάηνπο ρσξίο εκπινθή ΚΘΟ, εθθιεζίαο 
θαη θηιάλζξσπσλ. 

- Οξγαλψζακε θαη ζπκκεηείρακε ζε παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο θαη 
ζπλαληήζεηο κε ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη παξάγνληεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
γηα ηα θελά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία. 

- Πξσηνζηαηήζακε κε δηάθνξεο παξεκβάζεηο ζηελ θαηάξγεζε ηεο 
επηβνιήο ΦΠΑ 23% ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε (π.ρ. ζπλαληεζήθακε κε 
ηα θφκκαηα – πιελ Υ.Α – γηα λα κελ ςεθηζηεί, δελ αληαπνθξίζεθαλ 
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ΛΓ, ΠΟΣΑΚΗ & ΔΛ. ΘΔΛΣΡΟΤ), κέηξν ην νπνίν φπσο ηνλίδακε, ζα 
πξνζέζεηε έλα αθφκε δπζβάζηαρην βάξνο ζηηο ήδε εμαζιησκέλεο 
ιατθέο νηθνγέλεηεο.  

- Θαηαζέζακε ηηο πξνηάζεηο καο ζηελ Δπηηξνπή Κνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ 
ηεο Βνπιήο ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο καο θαη ηα πάγηα αηηήκαηα καο ζην 
πιαίζην ηεο ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε.   

- Πξαγκαηνπνηήζακε ζπλάληεζε κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ηνπ 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ην ζέκα ηνπ «Πφζελ Έζρεο», πνπ είδε 
ζεηηθά ηελ απαιιαγή ησλ γνληψλ θαη καζεηψλ απφ ηελ ππνβνιή 
δήισζεο «Πφζελ Έζρεο» αιιά παξ’ φια απηά δελ ππήξμε θακία 
ελέξγεηα πξνο ηελ θαηάζεζε ηξνπνινγίαο εμαίξεζεο. 

- πλαληεζήθακε κε ηε λέα Γηνίθεζε ησλ Θηηξηαθψλ Τπνδνκψλ (πξψελ 
ΟΘ) φπνπ ζπδεηήζακε θαη καο ελεκέξσζαλ γηα ηε δηαδηθαζία 
αλέγεξζεο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζρνιείσλ, φπνπ δηαπηζηψζεθε ην 
κεγάιν πξφβιεκα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ππάξρεη θαη ε έιιεηςε 
επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηεξάζηησλ αλαγθψλ 
πνπ ππάξρνπλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. Θαηαγγείιακε ηελ έληαμε ησλ 
Θηηξηαθψλ Τπνδνκψλ ζην Τπεξηακείν ηδησηηθνπνηήζεσλ.  

- πλαληεζήθακε κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 
φπνπ ηνπ ζέζακε δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ, ηελ κεηαθνξά ησλ 
ελδνζρνιηθψλ εμεηάζεσλ πξηλ ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ηε 
δπλαηφηεηα επαλαιεπηηθψλ εμεηάζεσλ ιφγσ πξνβιήκαηνο πγείαο θαη 
ηνλ αξηζκφ ησλ εηζαθηέσλ ζηα ΑΔΗ-ΣΔΗ, δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ 
πνιινχο γνλείο ιφγσ ηεο κε έγθαηξεο ελεκέξσζεο θαη ηεο χπαξμεο 
ζρεδηαζκνχ κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.  
 

Άιιεο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο 
 

- Αλαδείμακε ην δήηεκα ηεο θνξνεπηδξνκήο ηνπ Α.Φ.Κ θαη ησλ 
πξνζηίκσλ πξνο ηηο νξγαλψζεηο ησλ γνληψλ, επεμεξγαζηήθακε  
ζπγθεθξηκέλν άκεζν πιαίζην αηηεκάησλ. ε ζπλάληεζε κε εθπξφζσπν 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ απαηηήζακε ηελ άκεζε δηαγξαθή φισλ 
ησλ πξνζηίκσλ, πνπ βεβαηψλνληαη ζε ζπιιφγνπο γνληψλ, κε δξάζε 
«εληφο» ηνπ πιαηζίνπ πνπ «νξίδνπκε», σο γνλετθφ θίλεκα, ηελ κε 
ππνρξεσηηθφηεηα ηνπ Α.Φ.Κ, λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε φζνπο ην 
επηζπκνχλ λα θαηαζέζνπλ ην Α.Φ.Κ ζηηο εθνξίεο θαη απνζχλδεζε απφ 
ην πξνζσπηθφ ΑΦΚ ηνπ Πξνέδξνπ. Λα ππάξρεη κφλν σο εηθφλα ζην 
ΚΖΣΡΩΟ ησλ ΓΟΤ, γηα ιφγνπο επηθνηλσλίαο. 

- Εεηήζακε κε επηζηνιή καο πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζπλάληεζε 
γηα ην ζέκα ηεο «Δπνπηείαο ησλ πιιφγσλ Γνλέσλ απφ ηνπο Γήκνπο» 
ιφγσ ηνπ φηη γίλακε απνδέθηεο δεθάδσλ θαηαγγειηψλ απφ πιιφγνπο 
Γνλέσλ ζε φιε ηελ Διιάδα, γηα ηελ απαίηεζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, 
ιφγσ αιιαγήο νλνκαζίαο ηνπ δήκνπ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 
«Θαιιηθξάηε», γηα λα πξνρσξήζνπλ νη χιινγνη Γνλέσλ ζε αληίζηνηρε 
αιιαγή ηεο θαηαζηαηηθήο νλνκαζίαο ηνπο.   

- Θαηαγγείιακε ηελ απαξάδεθηε ελέξγεηα ησλ εηζαγγειηθψλ αξρψλ ηεο 
Θεζζαινλίθεο πνπ κε θαηεπείγνλ έγγξαθν ηνπο πξνο ηηο δηεπζχλζεηο 
εθπαίδεπζεο Θεζζαινλίθεο πξνζπάζεζαλ λα ηξνκνθξαηήζνπλ ηνπο 
καζεηέο αιιά θαη  ηνπο γνλείο ηνπο απεηιψληαο ηνπο κε άζθεζε 
πνηληθψλ δηψμεσλ. Θαηαδηθάζακε θαη θαηαγγείιακε απνθάζεηο 
δηθαζηεξίσλ φπσο ηνπ Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ Ρεζχκλνπ πνπ 
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θαηαδίθαζε ηξεηο καζεηέο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Ρεζχκλνπ επεηδή 
πξσηνζηάηεζαλ ζε θηλεηνπνηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο.  

- Γεκηνπξγήζακε ηελ ηζηνζειίδα καο www.asgme.gr. Κέζα απφ ηελ 
ηζηνζειίδα καο ζα κπνξέζνπλ λα πξνβιεζνχλ θαιχηεξα νη δξάζεηο ηεο 
ζπλνκνζπνλδίαο, λα αλαδεηρζνχλ θαιχηεξα δηάθνξα δεηήκαηα. Κε 
ζπρλή αλαλέσζε κε πιηθά, αλαθνηλψζεηο,  νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ζα 
βνεζήζεη ζηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ εληαία ιεηηνπξγία ησλ Οκνζπνλδηψλ, 
ζα βνεζήζεη ζηε δξάζε φιεο ηεο ΑΓΚΔ.  

 
Πνξεία νξγαλσηηθήο αλαζπγθξόηεζεο 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

 
Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ςεθίζηεθε ν λφκνο γηα ηνλ Θαιιηθξάηε ε 

ΑΓΚΔ θαη κέζα απφ ηα ζπλέδξηα ηεο απνθάζηζε λα θαιέζεη ηηο Οκνζπνλδίεο 
κέιε ηεο θαη ηηο Δλψζεηο πνπ ππάξρνπλ παληνχ δηάζπαξηεο, λα πάξνπλ 
πξσηνβνπιίεο γηα ηε δεκηνπξγία Οκνζπνλδηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

Παξάιιεια κε ηελ απφθαζε απηή ζέιακε λα απαληήζνπκε κε ηνλ 
θαιχηεξν ηξφπν ζηηο απφπεηξεο πνιπδηάζπαζεο θαη ελζσκάησζεο ηνπ 
γνλεηθνχ θηλήκαηνο, πνπ εδξάδνληαλ ζε λνκηθέο αζάθεηεο πνπ ρξνλίδνπλ, αιιά 
θαη ζηηο λέεο αξκνδηφηεηεο ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο. 

Ζ αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη αληηζηνίρηζεο Οκνζπνλδηψλ ζε θάζε 
πεξηθέξεηα πξνέθππηε θαη απφ ην γεγνλφο πσο ζε φιε ζρεδφλ ηε ρψξα 
ππάξρνπλ Δλψζεηο Γνλέσλ πνπ δελ εθπξνζσπνχληαη ζε θακία απφ ηηο 
ππάξρνπζεο Οκνζπνλδίεο, άξα θαη ζηελ ΑΓΚΔ. 

Σαπηφρξνλα επηκέλακε ζην ξφιν πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπλ νη 
Οκνζπνλδίεο αλεβάδνληαο ην ζπληνληζηηθφ, αγσληζηηθφ, δηεθδηθεηηθφ 
ραξαθηήξα ηνπο παιεχνληαο γηα ηε ζπζπείξσζε, ηε ζπιινγηθφηεηα θαη ηε 
καδηθφηεηα ηνπ γνλετθνχ θηλήκαηνο ζε θάζε πεξηνρή. 

Κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα πξνρψξεζε ε δεκηνπξγία Οκνζπνλδίαο 
Πεξηθέξεηαο Θξήηεο κε ηε ζπκκεηνρή Δλψζεσλ απφ φινπο ηνπο λνκνχο ηεο 
Θξήηεο ,ε δεκηνπξγία Οκνζπνλδίαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ρσξίο φκσο 
δηεχξπλζε κε λέεο Δλψζεηο, έρνπκε εγγξαθή λέσλ  κειψλ-Δλψζεσλ ζηελ 
Οκνζπνλδία Πεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, δεκηνπξγήζεθε Έλσζε 
Γήκνπ Υαιθίδαο κε πξννπηηθή γηα δεκηνπξγία Οκνζπνλδίαο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδνο θαη ζπλερίδνπκε ηελ πξνζπάζεηα γηα δηεχξπλζε θαη 
δεκηνπξγία λέσλ Δλψζεσλ θαη Οκνζπνλδηψλ. 

Φπζηθά θαη ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ 
Δλψζεσλ θαη Οκνζπνλδηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν αιιά πηζηεχνπκε  φηη ζα 
βνεζήζεη πάξα πνιχ αλ θαηαθέξνπκε λα κεηψζνπκε ηελ απφζηαζε κεηαμχ 
ΑΓΚΔ, Οκνζπνλδηψλ, Δλψζεσλ θαη πιιφγσλ Γνλέσλ. Τπάξρεη ζνβαξφ 
πξφβιεκα αλάκεζα ζηα φξγαλα ηνπ γνλετθνχ θηλήκαηνο ην νπνίν πξέπεη λα 
αληηκεησπίζνπκε γηαηί κε πνιχ δπζθνιία θζάλνπλ, θαη πνιιέο θνξέο δελ 
θζάλνπλ, νη απνθάζεηο, νη επεμεξγαζίεο θαη νη αλαιχζεηο ηνπ Γ.. ηεο ΑΓΚΔ 
ζηα πξσηνβάζκηα φξγαλα. Θαη φηαλ ιέκε «θζάλνπλ» ελλννχκαη λα απνηεινχλ  
αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη νπζηαζηηθνχ δηαιφγνπ ψζηε λα κπνιηάδεηαη ν 
ππξήλαο ηνπ γνλετθνχ θηλήκαηνο πνπ είλαη ν χιινγνο Γνλέσλ κε ηηο ζέζεηο 
καο, λα καδηθνπνηνχληαη νη ζπγθεληξψζεηο θαη νη παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο κε 
ηα βαζηθά αηηήκαηα θαη ηηο δηεθδηθήζεηο καο. 
 
 

http://www.asgme.gr/
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Πξάγκαηα πνπ δελ έγηλαλ 
 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο καο είρακε 
ζπκπεξηιάβεη θαη άιιεο πξσηνβνπιίεο φπσο εκεξίδα γηα ηελ ζρνιηθή ζηέγε 
(θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη αληηζεηζκηθή πξνζηαζία) , ζπγγξαθή 
«αιθαβεηαξηνχ» γηα ηνπο πιιφγνπο Γνλέσλ φπνπ ζα ηνπο ελεκεξψλνπκε 
αλαιπηηθά γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε δηάθνξνπο θνξείο, 
ζπγθξφηεζε ζεκαηηθψλ επηηξνπψλ κε ηηο νπνίεο ζα επεμεξγαζηνχκε 
παξεκβάζεηο θαη ζέζεηο γηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο γνλείο, 
εθδήισζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πεξηερφκελνπ ηεο κφξθσζεο θαη ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Γπζηπρψο δελ θαηαθέξακε λα ηηο 
πξαγκαηνπνηήζνπκε θαη ν βαζηθφο ιφγνο ήηαλ ε άθαηξε ρξνληθή ζηηγκή θαη ε 
πνιχ κηθξή αληαπφθξηζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

 

ηόρνη θαη ζρέδην δξάζεο γηα ηελ επόκελε δηεηία 
 

Λεηηνπξγία ησλ πιιόγσλ Γνλέσλ –  Ση θίλεκα, πνηνο ύιινγνο  
 

Ζ πείξα καο δείρλεη φηη φζν εληείλνληαη ηα κέηξα θαη δεη ρεηξφηεξα ν 
θφζκνο, απηφ δελ  ζα ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη αγσληζηηθή ζπζπείξσζε ησλ 
γνληψλ ζηνπο ζπιιφγνπο.  

Απηφ ην δήηεκα, πνπ φζνη αζρνινχληαη κε ην γνλετθφ θίλεκα ην 
βιέπνπλ θαζεκεξηλά, πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη θαη κπεη ζην επίθεληξν ηεο 
ζπδήηεζεο. 

Κε ιίγα ιφγηα: πξέπεη λα κεηξήζνπκε βήκαηα μεθηλψληαο απφ ην 
πξσηνβάζκην επίπεδν, ζην λα κπαίλνπλ νη γνλείο ζε κηα δηαδηθαζία 
δηεθδίθεζεο, φρη δηαρείξηζεο. Απηφ απαηηεί γλψζε θαη ελεκέξσζε γηα ηηο 
επζχλεο ησλ Γήκσλ, ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο. 
Δπίζεο πξνζεθηηθά βήκαηα ζηελ επηινγή κνξθψλ πάιεο. Θπξίσο φκσο απαηηεί 
λα κελ επαλαπαπηνχκε, λα κελ παξαζπξζνχκε απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα αιιά 
θαη ρηίδνπκε ζπλερψο ηελ αληίιεςε ηεο αγσληζηηθήο δηεθδίθεζεο.  

Λα κελ ζπκβηβαζηνχκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο κηζήο δσήο. Λα κελ 
παξαηηεζνχκε απφ ηνλ αγψλα γηα κηα δσή κε δηθαηψκαηα, γηα κφληκε θαη 
ζηαζεξή δνπιεηά γηα φινπο, γηα λα έρνπλ φια ηα παηδηά «ςσκί», κφξθσζε, 
πγεία, ειεχζεξν ρξφλν, δηαθνπέο θ.ά. 

Γηα απηφ ην ιφγν έρνπκε αλάγθε απφ πιιφγνπο Γνλέσλ, Δλψζεηο, 
Οκνζπνλδίεο, ΑΓΚΔ πνπ ζα δηεθδηθνχλ ηελ αλαπιήξσζε ησλ απσιεηψλ, πνπ 
δελ ζα ζπκβηβάδνληαη κε ηα ςίρνπια, πνπ ζα βάδνπλ ζην θέληξν ηεο 
πξνζνρήο ηηο δηεπξπκέλεο ζχγρξνλεο κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ καο.     
 
Πιαίζην πάιεο θαη δξάζεο 
 

Σν πιαίζην πνπ δηακνξθψζακε κε ζέκα «ην ζρνιείν πνπ δνχκε θαη ην 
ζρνιείν πνπ έρνπκε αλάγθε» απνηειεί θαη ηε βάζε γηα ηελ ηνπνζέηεζή καο 
απέλαληη ζηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηα ζρνιεία αιιά θαη ζε απηέο πνπ 
αλακέλνληαη λα έξζνπλ (λνκνζρέδην γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε). 
 Απφ απηή ηε ζέζε πξνθχπηνπλ θαη άκεζα αηηήκαηα ηεο πάιεο αιιά θαη 
απηά πνπ πξέπεη λα επεμεξγαζηνχκε ζε κηα πνξεία θαζψο λέα δεηήκαηα, λέεο 
αλάγθεο βγαίλνπλ ζπλερψο.  
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Κε βάζε ηα κέρξη ηψξα πεπξαγκέλα ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο αιιά 

θαη ηηο αλαδηαξζξψζεηο πνπ έρνπλ εμαγγειζεί κε ην ηξηεηέο ζρέδην θαη ε λέα 
ζρνιηθή ρξνληά ζα καο βξεη αληηκέησπνπο κε ηα ρξφληα πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεησπίδνπκε ζαλ γνλετθφ θίλεκα. Γηα ην ιφγν απηφ θαινχκε ηνπο 
πιιφγνπο Γνλέσλ, ηηο Δλψζεηο Γνλέσλ θαη ηηο Οκνζπνλδίεο ζε επαγξχπλεζε 
γηαηί πνιιέο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε εκθαλίδνληαη ζαλ ηνκή 
ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηε πξάμε απνδεηθλχνληαη θνχθηα ιφγηα. 

Απφ ηηο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαίλεηαη φηη ην επηέκβξε ζα 
βξνχκε κπξνζηά καο ην λνκνζρέδην πνπ ζα αθνξά αιιαγέο ηνπιάρηζηνλ ζε 
επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Υξεηάδεηαη λα πξνεηνηκαζηνχκε έγθαηξα 
ψζηε λα απαληήζνπκε άκεζα θαη δπλακηθά ζηηο φπνηεο αληηδξαζηηθέο  
κεηαξξπζκίζεηο επηδηψμεη λα θέξεη ε θπβέξλεζε νξγαλψλνληαο ηνλ αγψλα καο 
κέζα απφ ζπζθέςεηο, ζπλειεχζεηο θαη ζπγθεληξψζεηο. Σν βαζηθφ είλαη λα γίλεη 
πιαηηά δηαθσηηζηηθή δνπιεηά ζε φζν ην δπλαηφλ πην πνιιά Γπκλάζηα θαη 
Ιχθεηα ηεο ρψξαο.  

Λα επαλέιζνπκε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ 
ηελ εκεξίδα  γηα ηελ ζρνιηθή ζηέγε θαη ηελ εθδήισζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο 
κφξθσζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

Υξεηάδεηαη λα εληείλνπκε ηηο πξνζπάζεηεο καο ζαλ Γ. ψζηε κε 
ζπγθεθξηκέλν πιάλν λα πεηχρνπκε ηελ δηεχξπλζε ησλ Οκνζπνλδηψλ κε λέεο 
Δλψζεηο θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζε Πεξηθέξεηεο φπνπ δελ ππάξρνπλ. 
Λα πξνρσξήζνπκε ζαλ Γ. ζηελ ζπγγξαθή ηνπ «αιθαβεηαξηνχ» γηα ηνπο 
πιιφγνπο Γνλέσλ φπνπ ζα ηνπο ελεκεξψλνπκε αλαιπηηθά γηα ηα 
«δηθαηψκαηά ηνπο» ζε ζρέζε κε δηάθνξνπο θνξείο (ζρνιηθέο επηηξνπέο, 
ζρνιηθά ζπκβνχιηα, ΓΔΠ, Γ.Ο.Τ, ηηο ζρέζεηο πιιφγσλ θη Δλψζεσλ κε ηηο 
ηνπηθέο θνηλσλίεο θιπ). 

Λα καο απαζρνιήζεη ε επεμεξγαζία παξεκβάζεσλ πάλσ ζηα εμήο 
ζέκαηα: Θσδηθνπνίεζε ιεηηνπξγίαο νξγαλψζεσλ Γνλέσλ, ζρνιηθνί πεξίπαηνη 
θαη εθδξνκέο, δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ, Γηαηξνθηθή αγσγή καζεηψλ-
Θπιηθεία Γεκφζησλ ρνιείσλ, ηηο εμαξηήζεηο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 
ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Λα εληείλνπκε ηε δξάζε καο κε θηλήκαηα Δηξήλεο θαη πξσηνβνπιίεο 
πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπξξάμεσλ θαη 
πνιέκσλ θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ γηα ηνπο ιανχο θαη ηελ αλζξσπφηεηα.  

Λα ζπλδέζνπκε ην δήηεκα ηνπ ξαηζηζκνχ, ηνπ θαζηζκνχ θαη ηεο 
μελνθνβίαο κε ην πξνζθπγηθφ δήηεκα, λα δεκηνπξγεζνχλ θαη κε ηελ επζχλε 
ησλ ελψζεσλ θαη ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ αληηζψκαηα ζε αληηδξαζηηθέο 
αληηιήςεηο πνπ είηε θαλεξά είηε θαιπκκέλα ζπέξλνπλ ην δειεηήξην ηνπ 
θαζηζκνχ θαη ηνπ λαδηζκνχ. Παηάκε ζηε ζεηηθή πείξα πνπ έρνπκε απφ 
παξεκβάζεηο θαη δξάζεηο αιιειεγγχεο γηα ηνπο πξφζθπγεο. Θεσξνχκε φκσο 
φηη δελ κπνξνχκε λα αξθεζηνχκε κφλν ζηελ παξνρή πιηθψλ. Υξεηάδεηαη λα 
επεθηαζεί θαη λα αγθαιηάζεη θαη άιιεο κνξθέο.  

Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα αλνίμνπκε ην δήηεκα ησλ δηαθνπψλ, ηε 
δξάζε ΚΘΟ θαη δήκσλ κε ηα πεξίθεκα citycamps πνπ θεξδνζθνπνχλ 
παηψληαο ζηελ παληειή έιιεηςε πνπ ππάξρεη ζε δεκφζηεο –δεκνηηθέο δνκέο 
αλαςπρήο θαη μεθνχξαζεο γηα ηνπο αλέξγνπο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο 
νηθνγέλεηέο ηνπο, αμηνπνηψληαο παξάιιεια θαη ηελ αγσλία ησλ γνληψλ γηα ηελ 
αζθαιή θαη δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ ηνπο. 
Απαηηψληαο ηελ αμηνπνίεζε ησλ δνκψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δήκσλ, γηα 
λα γίλεη ην θαινθαίξη πην ππνθεξηφ θαη λα αλαθνπθηζηνχλ νη νηθνγέλεηεο πνπ 



 15 

αδπλαηνχλ λα πάλε θαινθαηξηλέο δηαθνπέο. 
 Ζ ηζηνζειίδα καο βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην, ρξεηάδεηαη αλαβάζκηζε θαη 

θπξίσο εκπινπηηζκφ. Υξεηάδεηαη λα πεξηέρεη πέξα απφ θαηαζηαηηθφ θαη ηε 
ιεηηνπξγία ηεο ΑΓΚΔ, αλαθνηλψζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηα κέζα, 
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ηεο ΑΓΚΔ γηα πξνβνιή δξάζεσλ ησλ Οκνζπνλδηψλ 
αιιά θαη πιηθά ρξήζηκα γηα αμηνπνίεζε. ηφρνο λα γίλεη κηα δηαδηθηπαθή πχιε 
ελεκέξσζεο γηα ηνπο γνλείο θαη ηηο Οκνζπνλδίεο. 

     
 

Η δηεθδίθεζε ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ καο θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ 
αλάγθε ελίζρπζεο ηεο δξάζεο καο ζηελ θαηεύζπλζε αληίζεζεο ζηελ 
αληηιατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή βάδνληαο ζην επίθεληξν ηα 
νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία θαζνξίδνπλ ζπλνιηθά ην κέιινλ 
ησλ παηδηώλ καο αιιά θαη ηε δηεθδίθεζε ησλ  ζύγρξνλσλ 
κνξθσηηθώλ αλαγθώλ ηνπο. 

Υξεηάδνληαη ύιινγνη θαη Δλώζεηο Γνλέσλ πνπ ζα πξσηνζηαηνύλ 
ζε δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ ζα εκπνδίδνπλ ηελ ζπλερηδόκελε 
ππνβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηαπηόρξνλα ζα αλνίγνπλ δξόκνπο 
γηα ηελ νινθιεξσκέλε κόξθσζε ησλ παηδηώλ καο.  
 

πλερίδνπκε δπλακηθά έρνληαο ζαλ νδεγό καο ηηο 
απνθάζεηο θαη ηηο επεμεξγαζίεο ησλ ζπλεδξίσλ καο. 
Κάλνληαο έλα βήκα γηα λα γίλεη Η ΓΗΜΟΙΑ ΓΩΡΔΑΝ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΘΔΗ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΛΑΙΚΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟ. 
Γηεθδηθνύκε έλα ζρνιείν πνπ όια ηα παηδηά ζα κπνξνύλ λα 
κνξθσζνύλ.         


