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ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΣΟΤ 2017 

I) Πολιηικό πλαίζιο 

Απφ ην 2010, γηα έβδνκε ζπλερή ρξνληά,  ε Διιάδα βηψλεη ηε ζθιεξή επίζεζε 

ησλ λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ. Ο αθξαίνο θαπηηαιηζκφο ξηδψλεη  

ηαπηφρξνλα ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε θαη θησρνπνηεί ηνπο ιανχο, δεκηνπξγεί 

ηερλεέλησο αληηπαξαζέζεηο αλάκεζα ζηα έζλε, αλνίγνληαο έηζη ηνλ δξφκν 

ζηελ επηθξάηεζε αθξνδεμηψλ θνκκάησλ θαη εζληθηζηηθψλ ηδενινγηψλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ ην εχθνξν πεδίν κηαο λέαο βαξβαξφηεηαο πνπ θνξπθψλεηαη ζην 

κείδνλ πηα πξνζθπγηθφ πξφβιεκα. πλάκα, ην κεγάιν θεθάιαην, ζην 

πξφζσπν ησλ εγρψξησλ πινπζίσλ θαη ησλ πνιπεζληθψλ δηαζθαιίδεη ηα 

θέξδε ηνπ ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε 

βνχιεζε ησλ ιαψλ ηζνπεδψλεηαη θαη ηα θηλήκαηα θηκψλνληαη, παξά ηηο 

φπνηεο πξνζπάζεηεο γηα θαηαδίθε ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο. 

 

Με ηελ ππνγξαθή ηνπ 3νπ Μλεκνλίνπ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ δχν ρξφλσλ 

ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, θιείλνπλ 7 ρξφληα πνιηηηθψλ ζθιεξήο 

ιηηφηεηαο θαη ηδησηηθνπνηήζεσλ, κε ηδηαίηεξα ζνβαξέο θνηλσληθν - νηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ 

ζηξσκάησλ ηεο ρψξαο. 

 

ηε ρψξα καο, ε δηαρείξηζε ησλ ζθιεξψλ κλεκνληαθψλ πνιηηηθψλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ θαηά ηα 2 ηειεπηαία ρξφληα, λαη κελ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ επηβξάδπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ βίαηεο θησρνπνίεζεο θαη ηελ 

πξνζσξηλή αλαθνχθηζε ησλ αζζελέζηεξσλ ζηξσκάησλ (θνηλσληθφ επίδνκα 

αιιειεγγχεο – εξγαζία – πγεία – δάλεηα θιπ), δελ κπφξεζε φκσο λα αιιάμεη 

ηε γεληθή εηθφλα θηψρεηαο θαη χθεζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο, 

πξάγκα πνπ ήηαλ αλακελφκελν απφ ηε ζηηγκή πνπ νη θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο 

ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο παξέκεηλαλ ζηε ινγηθή πινπνίεζεο ησλ 

κλεκνληαθψλ πξναπαηηνχκελσλ. 

Κορυδαλλός, 13/12/2017  
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Απηή ηε ζηηγκή, ε Σξίηε αμηνιφγεζε αθήλεη αλνηρηφ πιήζνο πξναπαηηνπκέλσλ 

θαη ζηξαγγαιίδεη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα παξέκβαζεο πξνο φθεινο ησλ 

ιατθψλ ζηξσκάησλ. Παξάιιεια, νη πξνζδνθίεο πνπ δεκηνπξγεί ην αθήγεκα  

 ηεο θπβέξλεζεο πεξί αλάπηπμεο θαη ειάθξπλζεο ηνπ ρξένπο, νη εμαγγειίεο 

γηα έμνδν απφ ηα κλεκφληα ην θαινθαίξη ηνπ 2018 (παξά ηηο δεζκεχζεηο ζηα 

δεκνζηνλνκηθά πνπ έρνπλ αλαιεθζεί κέρξη  ην 2022) δεκηνπξγνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ψζηε νη εξγαδφκελνη λα επαλαπαπζνχλ θαη ην ζπλδηθαιηζηηθφ 

θίλεκα λα αδξαλήζεη πεξαηηέξσ. Αληηζέησο, φκσο, ε πξαγκαηηθφηεηα πξέπεη 

λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα επηπξφζζεηε επαγξχπλεζε ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, ψζηε λα απνηξαπνχλ λέεο δπζάξεζηεο εμειίμεηο 

ηφζν γεληθφηεξα, φζν θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπλδηθάησλ. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε λενθηιειεχζεξε αληηπνιίηεπζε, εθκεηαιιεπφκελε ηε 

δπζαξέζθεηα θαη αγαλάθηεζε ησλ πνιηηψλ θαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ θίια 

πξνζθείκελσλ ΜΜΔ, ρξεζηκνπνηεί ηα φπια ηνπ ιατθηζκνχ, ηνπ 

απνπξνζαλαηνιηζκνχ θαη ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ εηδήζεσλ επηθπιάζζνληάο 

καο κηα πην αθξαία ζπληεξεηηθή ζηξνθή θαη αθφκα πην αληηιατθέο πνιηηηθέο. 

 

Ζ ειιεληθή θνηλσλία βξίζθεηαη ζε έλα κεηαίρκην θαη ην κφλν πνπ κπνξεί λα ηεο 

δηαζθαιίζεη κηα δπλακηθή έμνδν απφ ηελ θξίζε είλαη νη αγψλεο ηεο θαη ην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζηηο αμίεο, ζηηο αξρέο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο αξηζηεξάο. 

Δίλαη βέβαηα γεγνλφο φηη ν ζπλδηθαιηζκφο πεξλάεη κηα θάζε ακθηζβήηεζεο θαη 

απαμίσζεο απφ κεγάιν κέξνο ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηεο θνηλσλίαο 

γεληθφηεξα. Φηαίεη ζίγνπξα θαη ην γεγνλφο φηη ηα ρξφληα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο 

θξίζεο, ηα ρξφληα ηεο κεγάιεο θνχζθαο, ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα 

εμππεξέηεζε ζπληερληαθέο θαη πειαηεηαθέο ινγηθέο. Σψξα, φκσο, ην πιαίζην 

έρεη αιιάμεη θαη πξέπεη λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα κηα λέα ζπλδηθαιηζηηθή ινγηθή. 

Οη αγψλεο ησλ εξγαδφκελσλ πξέπεη λα εληαζνχλ κε ηα βιέκκα ζηξακκέλν ζε 

νιφθιεξε ηελ θνηλσλία, απνηειψληαο κνριφ εμειίμεσλ νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ, αιιά θαη ηδενινγηθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ. Πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζνχλ ξήγκαηα ζηηο ζπληεξεηηθέο (λενθηιειεχζεξεο θαη αθξνδεμηέο) 

πνιηηηθέο θαη λα κπνπλ ηα ζεκέιηα γηα αξηζηεξέο κεηαξξπζκίζεηο. Ζ έμνδνο ηεο 

ρψξαο απφ ηελ επηηξνπεία θαη ηα κλεκφληα είλαη ε κία πιεπξά ηνπ 

λνκίζκαηνο. Ζ ζεκειίσζε ησλ ππιψλσλ πνπ ζα ζηεξίμνπλ κηα δηθαηφηεξε 

θνηλσλία ζην κέιινλ είλαη ε άιιε.  

 

Μηα ηέηνηα πνξεία πξνυπνζέηεη ζπζπείξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζηφρνπο 

πάιεο:  

- Αλαηξνπή ησλ κλεκνληαθψλ πνιηηηθψλ ηεο ιηηφηεηαο πνπ επηβάιινπλ ΔΔ - 

ΔΚΣ - ΓΝΣ  



 

- Γηαγξαθή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ ρξένπο.  

- Σξαπεδηθφ ζχζηεκα ζε δεκφζηα ηδηνθηεζία θαη θνηλσληθφ έιεγρν.  

- Κνηλσληθά δίθαην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ( 12.000 αθνξνιφγεην).  

- Αχμεζε κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ- ππνγξαθή ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ.  

- Καηάξγεζε ησλ ειαζηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο.  

- Απνηξνπή ηδησηηθνπνηήζεσλ - Πξνζηαζία δεκφζησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ 

(Τγεία- Παηδεία-ξεχκα- λεξφ - ζπγθνηλσλίεο).  

- Αχμεζε δαπαλψλ γηα ηελ Παηδεία. Πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο.  

- Γσξεάλ πξφζβαζε ζηελ Τγεία γηα φιν ην ιαφ. 

 

 

 

ΙΙ) Η καηάζηαζη ζηην Δκπαίδεσζη  

ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ήδε ην δεκφζην ζρνιείν απφ ηε 

ρξφληα ππνρξεκαηνδφηεζε θαη εγθαηάιεηςε, πξνζηέζεθαλ θαη απηά πνπ 

επέθεξαλ νη 7ρξνλεο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο ησλ πεξηθνπψλ, κε απνηέιεζκα 

λα ππνβαζκηζηεί παξαπέξα ε εθπαίδεπζε ζε βάξνο ησλ κνξθσηηθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ καζεηψλ, θαη λα θαηαζηξαηεγεζνχλ ζπγρξφλσο πνιιά απφ 

ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ: κείσζε δαπαλψλ – κεδεληθέο 

πξνζιήςεηο κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ – κείσζε αλαπιεξσηψλ – αχμεζε ηεο 

ειαζηηθήο εξγαζίαο – ππνβάζκηζε εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ (δνπιεηά ζε 3-5 

ζρνιεία, αχμεζε σξαξίνπ/ππνρξεσηηθή παξακνλή ζην ζρνιείν, πιεζσξηθά 

ηκήκαηα) – κεηψζεηο σξψλ καζεκάησλ – θαηάξγεζε ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ – 

αιιαγέο αλαζέζεσλ – ππνβάζκηζε δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ - 

πεξηνξηζκφο νιηγνκειψλ ηκεκάησλ – αχμεζε ηερλεηψλ πιενλαζκάησλ – 

κεγάιε κείσζε κεηαζέζεσλ-απνζπάζεσλ – παξαηεηακέλε κηζζνινγηθή 

θαζήισζε – κεηψζεηο ζπληάμεσλ θαη δξακαηηθή αχμεζε νξίσλ ειηθίαο γηα 

ζπληαμηνδφηεζε.  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη ηαπηφρξνλα κε ηα παξαπάλσ, θαηά ηελ ηειεπηαία 

δηεηία, πινπνηήζεθαλ θάπνηεο αιιαγέο, πνπ, παξά ηελ απνζπαζκαηηθφηεηά 

ηνπο, αθνπκπνχλ ζε δηεθδηθήζεηο ηνπ εθπ/θνχ θηλήκαηνο πεξηέρνληαο ζεηηθά 

ζηνηρεία. Σέηνηεο κεηαμχ άιισλ είλαη : ε θαηάξγεζε ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ, ε κείσζε εμεηάζεσλ κε αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ζηα 

γπκλάζηα, ε κείσζε χιεο θαη νη αιιαγέο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, νη 

αιιαγέο ζηε δνκή ησλ ΔΠΑΛ (ηνκείο ζηε Β΄ ηάμε, εηδηθφηεηεο ζηε Γ΄ ηάμε), ε 

ζεζκνζέηεζε κεηαιπθεηαθνχ έηνπο ζε ζχλδεζε κε ην ρψξν εξγαζίαο – 

θαηαξρήλ θαη θαηαξράο ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε-, ε θαηάξγεζε ησλ ΔΚ. 

Δπίζεο, ηδηαίηεξα ζεηηθφ ήηαλ ην αξρηθφ βήκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ ζηελ επηινγή ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, ην νπνίν φκσο 



 

ζηε ζπλέρεηα εθθπιίζηεθε απφ ηηο παιηλσδίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

Σέινο, νη δαπάλεο ηεο παηδείαο ζην 2,8% -παξφιν πνπ ζηφρνο ηνπ 

κεζνπξφζεζκνπ ήηαλ ην 1,9%- παξακέλνπλ ζηα επίπεδα ηεο 

ππνρξεκαηνδφηεζεο θαη απέρνπλ πνιχ απφ ηνλ δηαθεξπγκέλν 5% ζηφρν ηεο 

ΟΛΜΔ. 

 

Οη παξαπάλσ βέβαηα αιιαγέο, φπσο θαη φζεο άιιεο έρνπλ εμαγγειζεί θαη 

είλαη ζε ζσζηή θαηεχζπλζε ( θαηάξγεζε ηνπ ΠΓ 152/13 γηα ηελ αηνκηθή 

αμηνιφγεζε, πηζηνπνίεζε μέλεο γιψζζαο θαη Ζ.Τ., ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, 

θ.ά.), δελ κπνξνχλ λα αλαηξέςνπλ ην γθξίδν ζπλνιηθφ ηνπίν ηεο 

ππνρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο αδηνξηζηίαο, ηνπίν πνπ επηδεηλψλεηαη ηδηαίηεξα ζε 

φ,ηη αθνξά ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 

Δίλαη, επνκέλσο, ηδηαίηεξα θξίζηκν ζε απηή ηε θάζε, θαηά ηελ νπνία κάιηζηα 

είλαη ζε εμέιημε θαη αλαδηαξζξψζεηο ζηα πιαίζηα ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ 3νπ 

Μλεκνλίνπ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ΟΟΑ, ην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα λα 

παξέκβεη δπλακηθά γηα λα πξνσζήζεη ηα αηηήκαηά ηνπ θαη λα εκπνδίζεη ηε 

ζεζκνζέηεζε κέηξσλ πνπ ππνβαζκίδνπλ ηε κνξθσηηθή δηαδηθαζία θαη 

δπζρεξαίλνπλ ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Σν επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα κε 

αηρκέο ζέκαηα φπσο : Γαπάλεο - Γηνξηζκνί - αμηνιφγεζε - Γεληθφ Λχθεην – 

εξγαζηαθά, πξέπεη λα πξνβάιινληαη θαη λα δηεθδηθνχληαη κε 

απνθαζηζηηθφηεηα ηα βαζηθά αηηήκαηα ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. 

 

II) Απολογιζμός 

Η δράζη ηοσ Γ ηης Β΄ΔΛΜΔ ΠΔΙΡΑΙΑ για ηα προβλήμαηα ηης 

εκπαίδεσζης και ηοσ κλάδοσ. 

Σν απεξρφκελν Γ απφ ηελ αξρή ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ αλέπηπμε πνιχκνξθε 

δξάζε  θαη πήξε ζέζε ζρεηηθά κε πιεζψξα δεηεκάησλ.  

Με αλαθνηλψζεηο ζηνλ ηχπν θαη ηα ζρνιεία,  κε ζπκκεηνρή ζε ζπγθεληξψζεηο 

θαη ζπιιαιεηήξηα, ζε ζηάζεηο εξγαζίαο θαη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο (17 

Μάε θαη 14 Γεθέκβξε), κε παξαζηάζεηο ζηε ΓΗΓΔ Πεηξαηά θαη ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη κε πιήζνο αλαθνηλψζεσλ, 

ην Γ πξφβαιε θαη δηεθδίθεζε ηα ζέκαηα ηνπ θιάδνπ.  

1. ΠΔΣΤΥΑΜΔ: 

 

 Σελ απνηξνπή ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ ηκεκάησλ ζην 2ν θαη 7ν 

γπκλάζην θαη ηε δηαηήξεζε ησλ νιηγνκειψλ ηκεκάησλ ζην ΔΠΑΛ. 



 

Απνηξέςακε παξάιιεια  ηνλ θίλδπλν απψιεηαο δηδαθηηθψλ σξψλ 

γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο, θαζψο θαη ηνλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο 

πιεζσξηθψλ ηκεκάησλ γηα ηνπο καζεηέο. 

 Σελ ηθαλνπνίεζε ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ ζπλαδέιθσλ ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ηέζεθαλ ππ’φςηλ καο είηε απέλαληη ζηε Γηεχζπλζε 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είηε απέλαληη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο είηε απέλαληη ζε απνθάζεηο ηνπ ΠΤΓΔ. 

 Σελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ελδνζρνιηθψλ θαη παλειιαδηθψλ 

εμεηάζεσλ – κε ηε δεκηνπξγία ιπθεηαθήο επηηξνπήο- ησλ καζεηψλ 

θξαηνπκέλσλ ζην 2ν ΓΔ Κνξπδαιινχ (ΓΔ Φπιαθψλ 

Κνξπδαιινχ) εληφο ηνπ ζσθξνληζηηθνχ θαηαζηήκαηνο. 

Ηθαλνπνηήζεθε έηζη έλα αίηεκα πνπ έρνπλ πξνβάιεη ηφζν νη ίδηνη νη 

θξαηνχκελνη φζν θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΓΔ. 

 Σελ εμαζθάιηζε εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ζηεξίμνπλ εθπαηδεπηηθά ηνπο θαη’ηδίαλ δηδαζθφκελνπο καζεηέο 

θξαηνχκελνπο ηνπ 2νπ ΓΔ, ειιείςεη ιπθεηαθψλ ηάμεσλ. 

 Κπξίσο, φκσο, πεηχρακε λα δηαηεξήζνπκε κηα επνηθνδνκεηηθή 

επηθνηλσλία θαη νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, νη 

νπνίνη ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζηελ αλάδεημε ησλ πνηθίισλ 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα ζρνιεία καο. 

 Απμήζακε ηε δχλακε ησλ κειψλ ηεο Β΄ΔΛΜΔ Πεηξαηά 

θαηαθέξλνληαο λα εθιέμνπκε θαη δεχηεξν ζχλεδξν ζην 18ν 

πλέδξην ηεο ΟΛΜΔ. 

 

2. ΓΙΔΚΓΙΚΗΑΜΔ : 

θαη πξνηείλακε δίθαηε θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία ηνπ 

Κνξπδαιινχ, θαηαζέηνληαο εκπεξηζηαησκέλε πξφηαζε ζηε ΓΗΓΔ 

Πεηξαηά. 

 

Δπίζης, διεκδικήζαμε δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ απφ ηνλ Γήκν Κνξπδαιινχ. 

πγθεθξηκέλα:  

 Δμφθιεζε ησλ ρξεψλ πξνο ηηο ΓΔΚΟ θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 Πξνυπνινγηζκφ βάζεη ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ γηα ην θάζε ζρνιείν 

θαη αθξηβή θαη δεκφζην απνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ ηνπ θάζε ζρνιείνπ 

ρσξηζηά. 

 Πίζησζε ησλ ρξεκαηηθψλ θαηαλνκψλ ζην θάζε ζρνιείν νλνκαζηηθά θαη 

κε δηαθάλεηα, κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο  

 Σήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη δηαθάλεηα ηφζν ζηελ ζρνιηθή επηηξνπή 

φζν θαη ζηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ  



 

 Αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ιφγσ ηνπ ΔΠΑΛ θαη ηνπ ΔΚ πνπ είλαη πνιππιεζή ζρνιεία κε πνιχ 

απμεκέλεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο. 

 Σελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαρείξηζε 

ησλ θπιηθείσλ απφ ηνλ δήκν.  

 Σελ επίιπζε ησλ κεγάισλ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα ζρνιηθά θηήξηα. 

 

 Γηεθδηθήζακε, επίζεο, απφ ηνλ Γήκν θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

Δθπαίδεπζεο ηε δεκηνπξγία λένπ θηεξίνπ ζρνιείνπ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζην νηθφπεδν επί ηεο νδνχ ηακαηνπνχινπ. Αλαδείμακε, 

επίζεο, ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ηξηψλ αθφκα θηεξίσλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

 

 Γηεθδηθήζακε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην Τπνπξγείν 

Γηθαηνζχλεο ηε δεκηνπξγία ιπθεηαθψλ ηάμεσλ ζην 2ν ΓΔ Κνξπδαιινχ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Δίρακε, κάιηζηα, ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ θαη ηε δέζκεπζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο. 

 

 

3. ΟΡΓΑΝΩΑΜΔ: 

 ε ζπλεξγαζία κε ηνλ χιινγν Γαζθάισλ Κνξπδαιινχ - Αγ. 

Βαξβάξαο εθδήισζε κε ζέκα «Παηδεία θαη Γεκνθξαηία». 

 ε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Γνλέσλ Κνξπδαιινχ εθδήισζε κε ζέκα 

«Πνην ζρνιείν ζέινπκε;» 

 Δηθαζηηθή έθζεζε καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ ησλ ζρνιείσλ ηνπ 

Κνξπδαιινχ. 

 Σν λέν γξαθείν ηεο ΔΛΜΔ καο ζε ρψξν πνπ καο παξαρσξήζεθε ζην 

5ν ΓΔΛ Κνξπδαιινχ. 

 Γηάινγν κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη ηνλ Γήκν γηα ην κείδνλ 

δήηεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζρνιείσλ. 

 Σέινο, νινθιεξψζακε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ηππηθέο δηαδηθαζίεο, ψζηε 

λα αλνηρζεί ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ηεο ΔΛΜΔ θαη λα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα ζε φζνπο ζπλαδέιθνπο ην επηζπκνχλ λα παξαθξαηείηαη ε 

ζπλδξνκή απφ ηε κηζζνδνζία ηνπο. 

4. ΚΑΣΑΓΓΔΙΛΑΜΔ: 

 Σελ παληειή απνπζία δηνξηζκψλ 



 

 Σηο δχν ΤΑ πνπ ππνβαζκίδνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ ζην 

γπκλάζην 

 Σε δηαζπνξά ησλ θαζεγεηψλ ζε πεξηζζφηεξα ησλ δχν ζρνιεία 

 Σελ απφθαζε ηνπ ΣΔ λα θξηζεί αληηζπληαγκαηηθφο ν λφκνο Μπαιηά – 

Κνπξάθε, απφθαζε ε νπνία απνηέιεζε ζνβαξφ πιήγκα γηα ηνλ 

δεκνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ. 

 Σα ζρέδηα ηνπ ΗΔΠ γηα ην Νέν Λχθεην 

 Σηο θαζηζηηθέο επηζέζεηο ελάληηα ζε καζεηέο θαη πξνζθπγφπνπια ζην 

Πέξακα, θαζψο θαη ηηο δηψμεηο ησλ δαζθάισλ ζην Κεξαηζίλη. 

 

5. ΔΝΙΥΤΑΜΔ ΣΙ ΤΝΔΡΓΑΙΔ: 

 Με ηελ Έλσζε θαη ηελ Οκνζπνλδία Γνλέσλ 

 Με ηνλ χιινγν Γαζθάισλ 

 

πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, νη επηζέζεηο ελάληηα ζηα εξγαζηαθά καο 

δηθαηψκαηα δελ έρνπλ ζηακαηήζεη. Έλα ηζρπξφ ζσκαηείν, κηα ΔΛΜΔ 

δπλακηθή, κε αγσληζηηθφ πλεχκα, ε νπνία εθθξάδεη ηα αηηήκαηα ηνπ θιάδνπ 

θαη απαληά ζηηο επηζέζεηο ρσξίο ππεθθπγέο, κπνξεί λα αλαηξέςεη ηα 

δεδνκέλα. αο θαινχκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηηο εθινγέο επηιέγνληαο ηηο 

παξαηάμεηο θαη ηνπο ππνςεθίνπο πνπ εζείο πηζηεχεηε φηη ζα δπλακψζνπλ ην 

θίλεκα. 

Γηα λα πεηχρνπκε είλαη απαξαίηεηε ε ελεξγνπνίεζε φισλ καο, ε καδηθή 

ζπκκεηνρή ζηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ θιάδνπ. Η ζσμμεηοτή όλων ζηις εκλογές 

ηης Γεσηέρας 18 Γεκεμβρίοσ (5ο ΓΔΛ Κορσδαλλού 10:00-19:30) είναι 

απαραίηηηη. 

 

ΓΙΑ ΣΟ Γ.. ΣΗ Β΄ ΔΛΜΔ ΠΔΙΡΑΙΑ 

 

 


