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      ΕΙΘΓΘΘ ΣΟ Δ. τθσ ΑΓΜΕ – ΑΒΒΑΣΟ 22 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2018 

 

Θζματα θμεριςιασ διάταξθσ 

1. Ειςαγωγικά 

υνάδελφοι, 

Περάςαμε ςτθ λεγόμενθ «μεταμνθμονιακι» εποχι των μνθμονίων που 

ςθμαίνει ότι θ αντιλαϊκι πολιτικι περνάει ςε «νζα φάςθ». το επίκεντρο βρίςκεται 

ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ για το 2019, που περιλαμβάνει τθν «ωρίμανςθ» μια 

ςειράσ  μζτρων χτυπιματοσ του λαϊκοφ ειςοδιματοσ. Σζτοια μνθμονιακά μζτρα κα 

«τρζχουν» όλα τα επόμενα χρόνια, ςτο πλαίςιο των ςτόχων για ματωμζνα 

πλεονάςματα. Σθν ίδια ςτιγμι, ςε πλιρθ εξζλιξθ βρίςκονται οι πλειςτθριαςμοί τθσ 

λαϊκισ περιουςίασ, με ςτόχο χιλιάδεσ ςπίτια να βγουν ςτο ςφυρί τουσ επόμενουσ 

μινεσ. 

Οι φονικζσ πυρκαγιζσ ςτθν Ανατ. Αττικι με τουσ δεκάδεσ νεκροφσ και τισ 

τεράςτιεσ καταςτροφζσ ζδειξαν με τον πιο τραγικό τρόπο ότι όςο θ λογικι «κόςτουσ 

– οφζλουσ» και το κζρδοσ κυριαρχεί, μόνιμοι χαμζνοι είναι οι πολλοί και οι ανάγκεσ 

τουσ και μόνιμοι κερδιςμζνοι οι λίγοι και τα ςυμφζροντά τουσ. 

Επίςθσ είναι άκρωσ ανθςυχθτικι και επικίνδυνθ θ όλο και βακφτερθ εμπλοκι 

τθσ Ελλάδασ ςτουσ ιμπεριαλιςτικοφσ ανταγωνιςμοφσ με τθν ςτιριξθ και 

εξυπθρζτθςθ των αμερικανοΝΑΣΟικϊν ςυμφερόντων και το ρόλο που ζχει 

αποδεχκεί θ κυβζρνθςθ «ξεπλζνοντασ» ταυτόχρονα τουσ Αμερικάνουσ και τα 

εγκλιματά τουσ.  Πολλά τα παραδείγματα των ςχετικϊν «πρωτοβουλιϊν» τθσ 

ελλθνικισ κυβζρνθςθσ ξεκινϊντασ από τθν αναβάκμιςθ των βάςεων τθσ οφδασ, τθσ 

Λάριςασ και τθσ Ανδραβίδασ, τθν εγκατάςταςθ των ΘΠΑ ςτθ φρο και ςτθν 

Αλεξανδροφπολθ μζχρι τθν τοποκζτθςθ τθσ φρεγάτασ «ΕΛΛΘ» ςτθν 

παρακολοφκθςθ του ρωςικοφ πολεμικοφ ςτόλου ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο.  

 

 



2. Ζναρξθ νζασ ςχολικισ χρονιάσ 

Με προβλιματα και ελλείψεισ, που ζχουν ςυςςωρεφςει οι αναδιαρκρϊςεισ, 

θ χρόνια υποχρθματοδότθςθ και θ πολιτικι που αντιμετωπίηει τισ μορφωτικζσ 

ανάγκεσ ωσ κόςτοσ, ξεκίνθςε θ  χρονιά ςε πολλά ςχολεία τθν ίδια ςτιγμι που το 

υπουργείο Παιδείασ ςυνεχίηει να προκαλεί και να μιλά για «επαναφορά τθσ 

κανονικότθτασ». 

Σο βαςικό είναι ότι θ χρόνια υποχρθματοδότθςθ κυριολεκτικά 
χειροτερεφει, επιβαρφνει ακόμα παραπζρα τθ λειτουργία των ςχολείων. Κάκε 
χρόνο προςτίκενται ςτθν ιδθ βεβαρυμμζνθ ςχολικι ηωι νζα προβλιματα. Γι’ 
αυτό πρζπει να γίνει “ςθμαία μασ” ότι “το μια από τα ίδια ςτθν εκπαίδευςθ, 
ςυνιςτά χειροτζρευςθ των  όρων μόρφωςθσ των παιδιϊν τθσ λαϊκισ οικογζνειασ”.  

Οι πανθγυριςμοί για τισ 19.480 προςλιψεισ αναπλθρωτϊν γριγορα κόπαςαν 

γιατί τελικά αυτό που διαπιςτϊκθκε με το κτφπθμα του κουδουνιοφ είναι οι 

τεράςτιεσ ανάγκεσ τθσ Εκπαίδευςθσ που άφθςε ακάλυπτεσ θ 10ετισ αδιοριςτία. 

Ακόμα και αυτι τθ ςτιγμι ςτθ Δευτεροβάκμια δεν ζχει καλυφκεί ςχεδόν το 50% των 

κενϊν, ςτθν Πρωτοβάκμια πάνω από το 20% και ςτθ Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ 

το 35%.  Πιο ςυγκεκριμζνα – ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ ΔΟΕ - από τα ςχολεία τθσ 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ λείπουν ςυνολικά 4.442 εκπαιδευτικοί. Αυτό ςθμαίνει 

ότι κα υπάρξουν ςοβαρά προβλιματα και ςτθ λειτουργία του ολοιμερου, ςε πολλά 

ςχολεία κα υπολειτουργοφν ι δεν κα λειτουργοφν κακόλου με δεδομζνο και τον 

ελάχιςτο αρικμό μακθτϊν που απαιτείται. Όμωσ, ςοβαρζσ ελλείψεισ ςθμειϊνονται 

και ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ αν και δεν ζχουν δοκεί ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία, 

είναι ενδεικτικι θ εικόνα που εμφανίηεται ςε κάποιεσ περιοχζσ, όπωσ π.χ ςτον 

Πειραιά όπου ςφμφωνα με τθν ΕΛΜΕ, λείπουν ςυνολικά ςτθν περιοχι 218 

κακθγθτζσ.  Ο μεγάλοσ αρικμόσ ςυμβαςιοφχων εκπαιδευτικϊν φζρνει ςτθν 

επιφάνεια, για μια άλλθ χρονιά, τισ τεράςτιεσ ελλείψεισ που υπάρχουν ςε μόνιμο 

προςωπικό. Θ αλικεια είναι πωσ χωρίσ αυτοφσ τουσ αναπλθρωτζσ τα ςχολεία δεν 

μποροφν να λειτουργιςουν. 

    Ακόμθ μια ςειρά από νόμοι και αποφάςεισ των προθγοφμενων χρόνων 

οδιγθςαν ςε αφξθςθ του αρικμοφ μακθτϊν ανά τάξθ, ζκαναν κακεςτϊσ και 

διεφρυναν τθν κινθτικότθτα των εκπαιδευτικϊν από ςχολείο ςε ςχολείο, ζφεραν 

αλλαγζσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα και τθν αναχρονιςτικι διπλι και τριπλι ανάκεςθ 

μακθμάτων ςε εκπαιδευτικοφσ πζρα από τθν ειδικότθτα τουσ, τθν παγίωςθ τθσ 

πρακτικισ του κλειςίματοσ τομζων και ειδικοτιτων ςε ΕΠΑΛ. Χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα το κλείςιμο 65 «ολιγομελϊν» τμθμάτων ΕΠΑΛ ςτθν περιφζρεια τθσ 

Κεντρικισ Μακεδονίασ με αποτζλεςμα 300 παιδιά λαϊκϊν οικογενειϊν που 

φοιτοφςαν ςε αυτά αναγκάηονται είτε να αλλάξουν ειδικότθτα είτε να διανφςουν 

μεγάλεσ αποςτάςεισ για να βρουν τθν ειδικότθτα που επικυμοφν, προφανϊσ με 

μεγάλθ ταλαιπωρία και κόςτοσ, είτε – χειρότερθ περίπτωςθ – να εγκαταλείψουν το 

ςχολείο. Οι θλεκτρονικζσ εγγραφζσ οδιγθςαν ςε ςυγχωνεφςεισ/καταργιςεισ 

τμθμάτων  και ελλοχεφει ο κίνδυνοσ αδυναμίασ εγγραφισ επιπλζον μακθτϊν ςε 



διάφορα Λφκεια. Ακόμθ με τθν υπ’ αρικμό : 139101/ΓΔ4 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 

3674/28-08-2018) το Τπουργείο Παιδείασ, κζτει απαράδεκτα εμπόδια ςτθν εγγραφι 

των ανιλικων μακθτϊν ςτα Εςπερινά Γυμνάςια – Λφκεια (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ).  «τον αζρα» 

βρίςκεται ςε διάφορεσ περιοχζσ και θ μεταφορά των μακθτϊν, χαρακτθριςτικά ςτθν 

Αργολίδα θ περιφζρεια Πελοποννιςου ανακοίνωςε ςε μακθτζσ και γονείσ ότι δεν 

ζχει βρεκεί λφςθ ςτο κζμα τθσ μεταφοράσ  των  μακθτϊν.  

 

Α. Παιδικοί -  Βρεφονθπιακοί ςτακμοί 

Και φζτοσ όπωσ και τα προθγοφμενα χρόνια χιλιάδεσ νζα ηευγάρια με μικρά 

παιδιά βρίςκονται ςε απόγνωςθ κακϊσ δεν εξαςφάλιςαν μια κζςθ ςτουσ 

δθμοτικοφσ βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ. Παρά τισ πομπϊδεισ κυβερνθτικζσ 

εξαγγελίεσ ότι κα αυξθκεί ο αρικμόσ των παιδιϊν που γίνονται δεκτά και ότι κα 

δθμιουργθκοφν νζεσ υποδομζσ, θ κυβζρνθςθ δεν μπορεί να κρφψει τθν 

πραγματικότθτα, που φζρει τθ «ςφραγίδα» και τθσ δικισ τθσ πολιτικισ.  

Μια μικρι αλλά ενδεικτικι εικόνα   για τον αποκλειςμό χιλιάδων παιδιϊν 

από τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ δίνουν και τα αποτελζςματα για τθ δωρεάν φιλοξενία 

ςε παιδικοφσ ςτακμοφσ. Κζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Παιδιϊν (ΚΔΑΠ) και 

ΚΔΑΠ με Αναπθρίεσ, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΕΠΑ «Εναρμόνιςθ 

Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ» για τθ φετινι ςχολικι χρονιά 2018-2019. 

υγκεκριμζνα, υποβλικθκαν 161.360 αιτιςεισ παιδιϊν και ζλαβαν το 

πολυπόκθτο «voucher» - που εξαςφαλίηει απαλλαγι από τα τροφεία – μόλισ 93.611 

παιδιά. Ο  αρικμόσ των παιδιϊν που μζνουν εκτόσ προγράμματοσ - με βάςθ τισ 

ανακοινϊςεισ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Σοπικισ Ανάπτυξθσ Και Αυτοδιοίκθςθσ 

(ΕΕΣΑΑ) που υλοποιεί το πρόγραμμα – κα είναι τουλάχιςτον 50.000 με βάςθ τισ 

κατατεκειμζνεσ αιτιςεισ. Ωςτόςο, όπωσ και κάκε χρόνο, ο πραγματικόσ αρικμόσ των 

παιδιϊν που αποκλείονται είναι πολφ μεγαλφτεροσ , με δεδομζνο ότι πολλζσ 

οικογζνειεσ δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα και κατά ςυνζπεια δεν 

κατζκεςαν αίτθςθ.      

Σο βαςικό και πολφ ςθμαντικό είναι ότι και θ ςθμερινι κυβζρνθςθ ζχει 

αποδεχκεί ωσ δεδομζνο – και ωσ κάτι που δεν κα αλλάξει – ότι οι κζςεισ ςτουσ 

παιδικοφσ ςτακμοφσ δεν επαρκοφν για να καλφψουν όλεσ τισ ανάγκεσ, όλων των 

παιδιϊν αυτϊν των θλικιϊν. Επομζνωσ, «δικαίωμα» ςε μια κζςθ ςτουσ παιδικοφσ 

ςτακμοφσ κα πρζπει – ςφμφωνα με τθν κυβζρνθςθ – να ζχουν μόνο οι εξακλιωμζνοι 

και οφτε καν όλοι οι εξακλιωμζνοι.  

 

 

 



Β. Δίχρονθ Προςχολικι Αγωγι 

Μόλισ ςε 184 από τουσ 325 Διμουσ τθσ χϊρασ κα υλοποιθκεί θ Δίχρονθ 

Προςχολικι Αγωγι για τθ ςχολικι χρονιά 2018-2019. Οι ςυγκεκριμζνοι Διμοι 

καλφπτουν μόλισ το 32% του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ.  

Αυτό ςθμαίνει ότι θ δίχρονθ υποχρεωτικι Προςχολικι Αγωγι κα αφορά 

μόλισ το 25% των προνθπίων τθν πρϊτθ χρονιά εφαρμογισ και προχποκζτει ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ μετακινιςεισ και ςυνωςτιςμό παιδιϊν, αντί για κακολικι 

εφαρμογι με εξαςφάλιςθ των όρων και προχποκζςεων, με υποδομζσ και 

διοριςμοφσ.  

Θ κυβζρνθςθ αφινει τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δίχρονθσ Τποχρεωτικισ 

Προςχολικισ Αγωγισ ςτο απϊτερο μζλλον - με τθν υπογεννθτικότθτα που υπάρχει, 

ίςωσ το λφςει και αυτό θ ηωι από μόνθ τθσ - αφοφ δεν παίρνει κανζνα μζτρο για τισ 

ςτοιχειϊδεισ προχποκζςεισ που χρειάηονται. ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΧΡΕΙΑΗΕΣΑΙ ΣΩΡΑ ΕΙΝΑΙ: 

Από τθ γζννθςι τουσ μζχρι και τθν είςοδό τουσ ςτο ςχολείο, πρζπει να 

είναι εξαςφαλιςμζνθ από το κράτοσ θ κζςθ τουσ ςε προςχολικι δομι, δθμόςια 

και δωρεάν. Χωρίσ voucher, χωρίσ τροφεία, χωρίσ χριματα γονιϊν για να 

καλφψουν λειτουργικζσ δαπάνεσ, εξόδουσ, πολιτιςτικζσ δράςεισ. 

Προςλιψεισ μόνιμου προςωπικοφ, όλων των αναγκαίων ειδικοτιτων, 

παιδαγωγϊν (βρεφονθπιοκόμων και νθπιαγωγϊν), ειδικοφ παιδαγωγικοφ, ειδικοφ 

επιςτθμονικοφ (λογοκεραπευτζσ, εργοκεραπευτζσ, ψυχολόγοι), βοθκθτικό 

προςωπικό. Ζτςι, με τθ μόνιμθ ςχζςθ εργαςίασ διαςφαλίηονται οι ςτοιχειϊδεισ 

προχποκζςεισ ϊςτε το ζργο να είναι ολοκλθρωμζνο και επιςτθμονικό και θ 

προςχολικι δομι (παιδικόσ ςτακμόσ και νθπιαγωγείο) να γίνει το «δεφτερο ςπίτι» 

των παιδιϊν αυτισ τθσ θλικίασ. 

 Παιδικοί ςτακμοί και νθπιαγωγεία, τόςα όςα καλφπτουν τισ ανάγκεσ όλων 

των παιδιϊν. Κτίρια ςφγχρονα, αςφαλι, με τουσ αναγκαίουσ χϊρουσ για το 

παιχνίδι, τθ ςίτιςθ, τθν ξεκοφραςθ των παιδιϊν. 

 Θ ςίτιςθ να γίνεται με ευκφνθ του κράτουσ, για όλα τα παιδιά, με το 

αναγκαίο προςωπικό. Τπάρχει ανάγκθ να κεμελιωκεί με επιςτθμονικοφσ 

όρουσ θ ςίτιςι τουσ, το περιεχόμενο και θ υψθλι ποιότθτα αυτϊν που 

καταναλϊνουν τα παιδιά κακϊσ κακορίηει τθν ανάπτυξι τουσ. 

Γ. Ειδικι Αγωγι – Παράλλθλθ ςτιριξθ – Σμιματα ζνταξθσ 

Οι εξελίξεισ ςτην ειδική αγωγή πρζπει να κατανοοφνται ωσ ςοβαρό 

πρόβλημα που αφορά ςημαντικά τμήματα τησ λαϊκήσ οικογζνειασ. 

το 35% είναι το ποςοςτό των ακάλυπτων κενϊν ςτθν Ειδικι Αγωγι, θ 

οποία λειτουργεί κατά κανόνα με ςυμβαςιοφχουσ, κατά παράβαςθ κάκε ζννοιασ 



παιδαγωγικισ, που απαιτεί τθν οικοδόμθςθ ςτακερισ ςχζςθσ του παιδιοφ με τον 

ειδικό εκπαιδευτικό. Κατά ςυνζπεια, για μια ακόμθ χρονιά πολλοί γονείσ κα 

αναγκαςτοφν να βάλουν το χζρι ςτθν τςζπθ για ιδιωτικι παράλλθλθ ςτιριξθ. Είναι 

χαρακτθριςτικό ότι ςτθ Β’ Διεφκυνςθ Ανατολικισ Αττικισ για 250 γνωματεφςεισ για 

παράλλθλθ ςτιριξθ, ζγιναν μόλισ 66 προςλιψεισ, ςτθν Κζρκυρα για 50 

γνωματεφςεισ, 10 προςλιψεισ, ςτο Θράκλειο Κριτθσ για 268 παλιζσ εγκεκριμζνεσ 

αιτιςεισ πιραν μόνο 56 εκπαιδευτικοφσ. φμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΔΟΕ λείπουν 

2.726 εκπαιδευτικοί μόνο ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Νζο χτφπθμα αποτελεί το 

κλείςιμο των ΚΕΔΔΤ ςτθ διάγνωςθ και εκπαιδευτικι πορεία των παιδιϊν με 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ και ΑΜΕΑ.           

Δ. Κτιριακζσ υποδομζσ 

Θ νζα ςχολικι χρονιά ξεκινάει και τα προβλιματα ςτθ ςχολικι ςτζγθ 

παραμζνουν πολφ μεγάλα. Όπωσ ζχουμε τονίςει επανειλθμμζνα υπάρχουν 

ςθμαντικζσ ανάγκεσ για νζα δθμόςια δωρεάν ςφγχρονα και αςφαλι κτίρια χωρίσ 

οποιεςδιποτε διακρίςεισ.   Όμωσ όπωσ γνωρίηουμε πάνω από το 50% των 

υπαρχόντων ςχολικϊν κτιρίων είναι κτιςμζνα προ 40 και 50 χρόνια με το παλιό θ 

χωρίσ κακόλου αντιςειςμικό κανονιςμό. υνεπϊσ είναι κακοριςτικό ηιτθμα το 

κράτοσ να προχωριςει με ταχφτατουσ ρυκμοφσ – παράλλθλα με τθν οικοδόμθςθ 

νζων ςχολικϊν κτιρίων – ςτουσ αναγκαίουσ προςειςμικοφσ ελζγχουσ και 

παρεμβάςεισ ςτα υπάρχοντα, κακϊσ και ςε πρόγραμμα ςταδιακισ αντικατάςταςθσ 

παλιϊν ςχολικϊν κτιρίων με νζα.  Πόςο μάλλον μετά τισ καταςτροφζσ ςτθν Αττικι 

από πυρκαγιζσ και πλθμμφρεσ, που ανζδειξαν επιτακτικά το ηιτθμα των υποδομϊν, 

τθσ αςφάλειασ, τθσ προςταςίασ και τθσ αντιςειςμικισ κωράκιςθσ.   

Ε. Εκπαίδευςθ προςφυγόπουλων 

 Σο πιο ςθμαντικό πρόβλθμα υπάρχει με τα μικρά παιδιά που είναι ςτα Hot – 

Spot όπου ςτοιβάηονται ςτθν κυριολεξία  και αποτελοφν το 1/3 των υπεράρικμων 

αυτϊν κζντρων φιλοξενίασ. Για τα παιδιά αυτά δεν υπάρχει προςχολικι εκπαίδευςθ 

κάτι που είναι πολφ ςοβαρό για τθν ψυχο-ςυναιςκθματικι τουσ ανάπτυξθ. Επίςθσ 

τα παιδιά που είναι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία απαιτείται να γίνεται ςωςτά και 

ολοκλθρωμζνα θ εκπαίδευςι τουσ ϊςτε να μθν οδθγοφνται ςτθν απομόνωςθ, κάτι 

το οποίο είναι ηθτοφμενο με τισ ελλείψεισ ςτισ  υποδομζσ και το ανεπαρκζσ 

προςωπικό.     

3. Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ – ΕΠΑΛ 

Σο Τπουργείο Παιδείασ «όργωςε» όλθ τθν Ελλάδα και τα ΕΠΑΛ , για να 

παρουςιάςει το ζργο του για τθν ΕΕΚ, ενϊ ταυτόχρονα ζκανε διάφορεσ εκδθλϊςεισ 

(π.χ. «Σο ΕΠΑΛ δθμιουργεί») και καμπάνια ενθμζρωςθσ μακθτϊν και γονζων για να 

διαφθμίςει τα ΕΠΑΛ.  



Φυςικά οι ανάγκεσ των μακθτϊν των ΕΠΑΛ να μάκουν ουςιαςτικά ζνα 

επάγγελμα, να ζχουν πλιρθ δικαιϊματα και ςτακερι εργαςία βρίςκονται ςτον 

αντίποδα των κυβερνθτικϊν επιλογϊν. 

Απζναντι ς’ αυτιν τθν πολιτικι που κζλει τθν ΕΕΚ ζρμαιο ςτισ ορζξεισ των 

επιχειριςεων, που βάηει ςοβαρά εμπόδια ςτθν προςπάκεια των μακθτϊν να 

μάκουν τθν ειδικότθτα που επζλεξαν, πρζπει να αντιπαρακζςουμε ωσ βαςικό 

ηιτθμα τθ ςφγχρονθ ανάγκθ οι μακθτζσ των ΕΠΑΛ να αποκτοφν ουςιαςτικι γνϊςθ, 

που χρειάηεται ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ αλλά  και ςτουσ αυριανοφσ τεχνικοφσ και 

να δουλεφουν ςε αυτό που ςποφδαςαν χωρίσ εμπόδια και πιςτοποιιςεισ. 

ιμερα, χρειάηεται να τεκεί ςτο επίκεντρο θ διεκδίκθςθ για μια ςειρά από 

μζτρα ενίςχυςθσ του μορφωτικοφ ρόλου των ΕΠΑΛ (π. χ. μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ 

μακθτικισ διαρροισ, γενίκευςθ τθσ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ, να δίνονται ζγκαιρα τα 

βιβλία, γραμμζνα με βάςθ τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ και εξελίξεισ, να βρίςκονται ςτθ 

κζςθσ τουσ από τθν αρχι τθσ χρονιάσ όλοι οι εκπαιδευτικοί, να ςταματιςει το 

κακεςτϊσ που κάκε χρόνο κλείνουν τμιματα που χαρακτθρίηονται ολιγομελι). 

Σαυτόχρονα, είναι ϊριμο και ςφγχρονο ςιμερα οι μακθτζσ των ΕΠΑΛ να 

μορφϊνονται ολόπλευρα, να μθ ςτεροφνται τθ Γενικι Παιδεία, να μθ ςτεροφνται 

οφτε ζνα γνωςτικό αντικείμενο που ζχει ανάγκθ ο κάκε νζοσ άνκρωποσ προκειμζνου 

να κατανοιςει τισ εξελίξεισ, να μπορεί δθμιουργικά να εντάςςεται ςτθν κοινωνία. 

Αντίςτοιχα, κα πρζπει να υπάρξει μζριμνα και γενναία χρθματοδότθςθ για 

τον εργαςτθριακό εξοπλιςμό αυτϊν των ςχολείων που ςε πολλζσ περιοχζσ είναι από 

απαρχαιωμζνοσ ζωσ και ανφπαρκτοσ. 

Σζλοσ το πρόγραμμα μακθτείασ, πρζπει να γίνεται ςε εργαςιακά αντικείμενα 

που ςυνδζονται με τον κλάδο των αποφοίτων των ΕΠΑΛ, ο μακθτισ να ζχει όλα τα 

εργαςιακά δικαιϊματα και να πλθρϊνεται ςτο φψοσ του βαςικοφ μιςκοφ τθσ ΕΓΕ  

με κατάργθςθ τθσ διάκριςθσ πριν και μετά τα 25 ζτθ. Ενϊ όςοι μακθτζσ (των 

νυχτερινϊν, και όχι μόνο, ΕΠΑΛ) εργάηονται κα πρζπει να δουλεφουν με 6ωρο  - 

5ιμερο – 30ωρο και να διευκολφνονται με άδεια και αποδοχζσ ςτθν περίοδο των 

εξετάςεων.               

   

4. Αλλαγζσ ςτο Λφκειο και το νζο ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν Ανϊτατθ 

Εκπαίδευςθ  

Οι εξαγγελίεσ που ζκανε το Τπουργείο Παιδείασ, δεν ξεφεφγουν από όςα 

ςχζδια μασ είχε παρουςιάςει μζχρι τϊρα, με βάςθ τθσ προτάςεισ του ΙΕΠ και τα 

πορίςματα του λεγόμενου «εκνικοφ διαλόγου»,  περιγράφουν ζνα Λφκειο ακόμα 

πιο προςδεδεμζνο ςτθν ειςαγωγι ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ, πιο ταξικό και 

απογυμνωμζνο από γενικότερθ μόρφωςθ με διπλζσ εξετάςεισ για τθν ειςαγωγι 

ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ.  Θ κυβζρνθςθ δεν κρφβει πωσ οι αλλαγζσ αποτελοφν 

κομμάτι των γενικότερων αλλαγϊν, τόςο ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ θ οποία αλλάηει 



ταχφτατα, όςο και ςτθν Σεχνικοεπαγγελματικι Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, όπου 

ςτακερόσ ςτόχοσ παραμζνει θ μαηικοποίθςι τθσ. 

Χρθςιμοποιϊντασ προκλθτικά το επιχείρθμα τθσ αναβάκμιςθσ του ρόλου και 

του απολυτθρίου του Λυκείου, ςυγκροτείται μια Β’ Λυκείου όπου και εκεί ακόμα 

δεν κα  ολοκλθρϊνονται οι εγκφκλιεσ γνϊςεισ αφοφ παραμζνει θ διάςπαςθ του 

ωρολόγιου προγράμματοσ τθσ κατά το 1/3 ςε μακιματα κατευκφνςεων και 

ανταγωνιςτικι, εξεταςιοκεντρικι Γ’ τάξθ, αποκλειςτικά προςανατολιςμζνθ, 

αςφυκτικά δεμζνθ και περιοριςμζνθ ςτθ διαδικαςία επιλογισ για τθν Ανϊτατθ 

Εκπαίδευςθ θ οποία χαρακτθρίηεται «προπαραςκευαςτικι τάξθ για τα ΑΕΙ».    

Θ κυβζρνθςθ ζχει ςχεδιάςει ζνα Λφκειο εξοντωτικό για τουσ μακθτζσ, άκρωσ 

ανταγωνιςτικό και αντιπαιδαγωγικό, με αλλεπάλλθλεσ εξετάςεισ ςε πολλαπλά 

επίπεδα, με αποκλειςτικό ςτόχο το ξεςκαρτάριςμά τουσ. Θ γενικι μόρφωςθ 

ςταματάει ςτθν Α’ Λυκείου αφοφ ιδθ ςτθ Β’ Λυκείου το ωρολόγιο πρόγραμμα ζχει 

προχωριςει ςε διάςπαςθ των μακθμάτων ςε γενικά και ςε μακιματα ομάδων. 

Σο Τπουργείο Παιδείασ πατϊντασ πάνω ςε πακογζνειεσ του ςθμερινοφ 

ςυςτιματοσ και δθ του Λυκείου ςχεδιάηει ζνα Λφκειο μακριά από τισ ςφγχρονεσ 

ανάγκεσ. 

Πακογζνεια 1θ : Η Γ’ Λυκείου είναι απαξιωμζνθ γιατί οι μακθτζσ ενδιαφζρονται για 

τα μακιματα ςτα οποία κα εξεταςτοφν ςτισ Πανελλαδικζσ. 

Σι κάνουμε λοιπόν ;  Νομιμοποιοφμε αυτιν τθν πακογζνεια και μετατρζπουμε τθ Γ’ 

Λυκείου ςε μια «προπαραςκευαςτικι τάξθ για ειςαγωγι ςτα ΑΕΙ». Δθλαδι, 

προςπακοφμε να τθν κάνουμε να μοιάηει με φροντιςτιριο, αφοφ αφαιροφμε όλα τα 

μακιματα Γενικισ Παιδείασ πλθν Γυμναςτικισ και κρθςκευτικϊν.       

Πακογζνεια 2θ : Οι πανελλαδικζσ εξετάςεισ αποτελοφν μια εξαιρετικά ψυχοφκόρα 

διαδικαςία, που ξεηουμίηει τουσ μακθτζσ, τουσ απομακρφνει από μια ςειρά 

δθμιουργικζσ εναςχολιςεισ και ενδιαφζροντα που μποροφν να αναπτφξουν.  

Σι κάνουμε λοιπόν ;  Με το νζο ςφςτθμα κα αλλάξει αυτι θ κατάςταςθ ; Κάκε άλλο 

λζμε εμείσ αφοφ αυξάνονται οι εξετάςεισ. Αφοφ πια και το ίδιο  ςχολείο δεν κα ζχει 

να πει τίποτε άλλο ςτουσ μακθτζσ, πζρα από τισ εξετάςεισ και τθν προετοιμαςία γιϋ 

αυτζσ. Σο άγχοσ και το βάροσ για κάκε μακθτι κα είναι μεγαλφτερο.       

Πακογζνεια 3θ : Η φπαρξθ των φροντιςτθρίων και θ ανάπτυξθ τθσ παραπαιδείασ. 

Σι κάνουμε λοιπόν ;  Με το νζο ςφςτθμα κα ζχουμε μείωςθ τθσ παραπαιδείασ ; 

Οφτε αυτό πρόκειται να ςυμβεί. Διότι το νζο ςφςτθμα, ζτςι όπωσ προςανατολίηεται 

αποκλειςτικά ςτισ εξετάςεισ – οι μακθτζσ ςτο τζλοσ τθσ Γ’ Λυκείου κα δίνουν δυο 

φορζσ εξετάςεισ πανελλαδικοφ τφπου ςτα τζςςερα μακιματα τθσ ομάδασ 

προςανατολιςμοφ τουσ - γίνεται πιο ςκλθρό και ανταγωνιςτικό, άρα δεν εξαλείφουν 

τισ ανάγκεσ για φροντιςτιριο και ιδιαίτερα. Και ο μεγαλφτεροσ ανταγωνιςμόσ 

κρζφει τθν παραπαιδεία.   



Πακογζνεια 4θ : Εξαλείφεται ςυνεχϊσ ο μορφωτικόσ ρόλοσ του Λυκείου γιατί είναι 

ςυνδεδεμζνο με τισ εξετάςεισ.  

Σι κάνουμε λοιπόν ;  υνεχίηουμε να διατθροφμε το Λφκειο, ωσ διακριτι βακμίδα, 

ζξω από τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, μια βακμίδα επιλεκτικι που κα διαιρείται ςε 

γενικι και τεχνικι – επαγγελματικι, πραγματοποιϊντασ ζτςι το διαχωριςμό των 

μακθτϊν με κριτιρια τθ δυνατότθτά τουσ να ςυνεχίςουν ςτθν ανϊτατθ βακμίδα και 

το είδοσ των ςπουδϊν που κα ακολουκιςουν. 

 

Πακογζνεια 5θ :  Αναχρονιςμόσ ο μεγάλοσ αρικμόσ μακθμάτων ςτθν Γ’ Λυκείου. 

Υπάρχει πλιρθ αδιαφορία για τα μακιματα γενικισ παιδείασ από τουσ μακθτζσ. 

Σι κάνουμε λοιπόν ;  Μειϊνουμε τα μακιματα ςτο ελάχιςτο.  Εξαλείφουμε τα 

μακιματα γενικισ παιδείασ ςχεδόν παντελϊσ  από τθν Γ’ Λυκείου αλλά και 

διαγράφουμε εντελϊσ τθν τάξθ αυτι από τισ «εγκφκλιεσ ςπουδζσ». Ναι, αλλά οι 

μακθτζσ ξζρουν πολφ καλά ότι θ μόρφωςθ δεν μετριζται «με το κιλό», δεν ζχει να 

κάνει με το αν κα διδάςκονται περιςςότερα ι λιγότερα μακιματα ςτθν τάξθ. 

Ψευτοδίλθμμα λοιπόν, το «περιςςότερα ι λιγότερα μακιματα» ςε ζνα Λφκειο που 

μετατρζπεται όλο και περιςςότερο ςε υβρίδιο φροντιςτθρίου και εξεταςτικοφ 

κζντρου. 

Κοροϊδία θα είναι τελικά η λεγόμενη «ελεφθερη πρόςβαςη»   

 Θ κυβζρνθςθ γνωρίηοντασ ότι φζρνει ζνα πιο ςκλθρό και ανταγωνιςτικό 

Λφκειο προςπακεί να «χρυςϊςει το χάπι» με τα λεγόμενα «Σμιματα Ελεφκερθσ 

Πρόςβαςθσ» (ΣΕΠ). Θ λεγόμενθ «ελεφκερθ πρόςβαςθ» όμωσ είναι από τθν αρχι 

μζχρι το τζλοσ μια κοροϊδία. 

1. Παραπζμπει τάχα ςτθν ειςαγωγι ςε Σμιματα των ΑΕΙ χωρίσ εξετάςεισ, μόνο με 

τον βακμό του Απολυτθρίου, κάτι όμωσ που δεν ιςχφει, αφοφ για να πάρουν το 

απολυτιριο οι μακθτζσ, κα δίνουν πανελλαδικοφ τφπου εξετάςεισ. 

2. Σα λεγόμενα ΣΕΠ είναι Σμιματα των Πανεπιςτθμίων και των ΣΕΙ που ζχουν πολφ 

χαμθλι ηιτθςθ και που ακόμα και ςιμερα μπορεί να ειςαχκεί κανείσ ςε αυτά με 

πολφ χαμθλζσ βακμολογίεσ (με μζςο όρο κάτω από 5 ςτα 20). Πρόκειται για 

τμιματα που βρίςκονται ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ και το κόςτοσ ςπουδϊν ςε 

αυτά γίνεται πολφ υψθλό, είτε είναι Σμιματα απαξιωμζνα από πλευράσ 

προςωπικοφ, υποδομϊν ι και από πλευράσ επαγγελματικισ προοπτικισ. Όμωσ, 

ανοίγει ο δρόμοσ ακόμα και για τραγελαφικά αποτελζςματα όπωσ μια ομοειδι 

ςειρά τμιματα να βρίςκονται και ςτα τμιματα που ειςάγονται οι μακθτζσ με 

εξετάςεισ και άλλα ςε ΣΕΠ... 

       



Θ δικι μασ κζςθ και ςτάςθ απζναντι ςτισ αλλαγζσ ςτο Λφκειο και τθν πρόςβαςθ 

ςτθν Ανϊτατθ εκπαίδευςθ κακορίηεται :  

1. Από το πάγιο αίτθμα μασ  για Ενιαίο 12χρόνο χολείο φγχρονθσ Γενικισ Παιδείασ 

για όλουσ τουσ μακθτζσ  

2. Από τθν κζςθ αρχισ ότι θ γενικι μόρφωςθ είναι αναγκαία για όλουσ και μάλιςτα 

όςο προχωράει θ επιςτιμθ, προςτίκενται νζα ςτοιχεία με τα οποία πρζπει να 

ζρκουν ςε επαφι όλοι – ανεξαιρζτων  όλοι – οι μακθτζσ, ανεξάρτθτα από το 

επάγγελμα που κα ακολουκιςουν. Θ γνϊςθ δεν είναι ςτενό ηιτθμα επαγγελματικοφ 

προςανατολιςμοφ, είναι ηιτθμα ηωισ και. 

3. Θ Γενικι Παιδεία δεν είναι γνϊςθ για πολλά πράγματα ι απλι εγκυκλοπαιδικι 

ςυςςϊρευςθ πλθροφοριϊν. Είναι μζκοδοσ κατάκτθςθσ του ειδικοφ, ικανότθτα 

ςφνδεςθσ των ειδικϊν γνωριςμάτων των φαινομζνων και λφςθσ γενικϊν 

προβλθμάτων. 

Σο βαςικό ηιτθμα είναι ότι :  

Σο ςχολείο και ειδικά το Λφκειο γίνεται απωκθτικό, γιατί ο ανταγωνιςμόσ 

για μια «κζςθ ςτον ιλιο» εντείνεται, γιατί θ ανεργία και θ αναςφάλεια 

καλπάηουν, γιατί θ μόρφωςθ γίνεται εμπόρευμα και θ πρόςβαςθ ςε αυτιν 

κακορίηεται από τθν τςζπθ του κακενόσ. 

τθ βάςθ αυτι διεκδικοφμε άμεςα: 

ΝΑ ΑΠΟΤΡΘΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΩΡΑ Θ ΚΤΒΕΡΝΘΣΙΚΘ ΠΡΟΣΑΘ ΓΙΑ ΣΟ ΛΤΚΕΙΟ! 

Παράλλθλα απαιτοφμε: 

 Δικαίωμα ςε όλουσ τουσ μακθτισ να διεκδικιςουν τθν πρόςβαςθ ςε όλεσ 
τισ χολζσ. Αποςφνδεςθ του Λυκείου από τθν είςοδο ςε ΑΕΙ και ΣΕΙ. 

 Όχι ςτισ αντιεπιςτθμονικζσ αλλαγζσ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα και τα 
προγράμματα ςπουδϊν. Όχι ςτθν απαξίωςθ μακθμάτων και 
αντικειμζνων. 

 Ριηικζσ αλλαγζσ ςτα προγράμματα ςπουδϊν που κα προωκοφν τθν 
επιςτθμονικι ςκζψθ, τθν κριτικι ικανότθτα και τθ δθμιουργικότθτα των 
μακθτϊν και όχι τθ μονομζρεια, τθν αποςπαςματικότθτα και τθν ςτείρα 
αποςτικιςθ! 

 Πραγματικι αναβάκμιςθ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ ςε υποδομζσ 
και       προςωπικό. Δουλειά με δικαιϊματα για τθν νζα γενιά. 

        



Ως ΑΣΓΜΕ απορρίπτουμε ςτο ςφνολο τουσ ςχεδιαςμοφσ τθσ κυβζρνθςθσ, 
παίρνουμε κζςεισ μάχθσ μζςα από τουσ υλλόγουσ, τισ Ενϊςεισ και τισ Ομοςπονδίεσ 
Γονζων και παλεφουμε για ζνα ςχολείο όπου ο μακθτισ κα μακαίνει τουσ βαςικοφσ 
νόμουσ κίνθςθσ τθσ Φφςθσ και τθσ Κοινωνίασ, κα αναπτφςςει κριτικι ικανότθτα, κα 
αναπτφςςει όλεσ τισ κλίςεισ και τα ενδιαφζροντα του, κα αντιλαμβάνεται τθ κζςθ 
του ςτθ φυςικι και τθν κοινωνικι πραγματικότθτα ϊςτε να μπορεί να παρεμβαίνει 
και να τθν αλλάηει. 

Ζνα ςχολείο που κα καλλιεργεί πολφπλευρα τθν προςωπικότθτα κάκε 
μακθτι ωσ τθν ενθλικίωςι του, ϊςτε να μπορεί να επιλζξει -ςχετικά πιο ελεφκερα- 
αν κα ςυνεχίςει ςτθν ανϊτατθ, ςτθν επαγγελματικι ι ςτθν καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ 
ι αν άμεςα κα εργαςτεί. 

Αυτό είναι το ςχολείο των ςφγχρονων αναγκϊν και δυνατοτιτων τθσ εποχισ μασ.  

Ωσ ΑΓΜΕ καλοφμε τουσ υλλόγουσ Γονζων ςτα Γυμνάςια και τα Λφκεια τθσ 
χϊρασ, τισ Ενϊςεισ και τισ Ομοςπονδίεσ Γονζων:  
Να οργανϊςουν μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τα μακθτικά ςυμβοφλια, το 
επόμενο διάςτθμα, ςυηθτιςεισ και εκδθλϊςεισ για αυτό το φλζγον ηιτθμα. 

 

ΑΠΟΦΑΕΙ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΥ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΘ ΑΓΜΕ 

1. Κάλεςμα – ςυμμετοχισ των υλλόγων Γονζων, Ενϊςεων και Ομοςπονδιϊν ςτθν 

κινθτοποίθςθ που πραγματοποιείται τθν Παραςκευι 28 επτεμβρίου και ϊρα 13.30 

ςτο Τπουργείο Παιδείασ από υλλόγουσ Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, ΕΛΜΕ και μακθτζσ. 

2. Κακοριςμόσ από τθν ΑΓΜΕ Θμζρασ Πανελλαδικισ Δράςθσ  όπου ταυτόχρονα ςε 

όλθ τθν Ελλάδα κα πραγματοποιθκοφν από τθν ΑΓΜΕ, τισ Ομοςπονδίεσ, τισ 

Ενϊςεισ και τουσ υλλόγουσ Γονζων κινθτοποιιςεισ, παραςτάςεισ διαμαρτυρίασ ςτο 

Τπουργείο Παιδείασ και ςτισ κατά τόπουσ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ 

για τα διαχρονικά προβλιματα που αντιμετωπίηουμε ςτθν εκπαίδευςθ και τουσ 

όρουσ μόρφωςθσ των παιδιϊν μασ.   


