
 

ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΩΝ 

Α/ΘΜΘΑ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ 

ΔΑΦΝΗ – ΤΜΗΣΣΟΤ 

ΝΕΟΤ ΚΟΜΟΤ, ΑΓΘΟΤ ΑΡΣΕΜΘΟΤ 

«Ο ΜΑΚΡΤΓΘΑΝΝΗ» 
http://www.syllogosmakrygiannis.gr 

mail: syllogosmakrygiannis@gmail.com 

 

Ζσνδφρνπ Πεγήο θαη Καβάιαο  

Δάθλε Σ.Κ.17234 

Πιεξνθ.: Σάθεο Ρνπκπήο 6977 393115 

mail: takisroumpis@yahoo.gr 

 

Δάθλε, 14 Δεθεκβξίνπ 2015 

 

Αξ. Πξση.: 02/2015-2016 

 

 

Πξνο: Μέιε καο 

 

Ανακοίνωση 

Η ζπγθπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ ζπλερίδεη ζην δξφκν ησλ πξνεγνχκελσλ, πηζηή ζηελ 

αληηιατθή πνιηηηθή ηεο Ε.Ε. ην φλνκα ηνπ «εμνξζνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο» ζηελ παηδεία 

βξήθε ηνλ ηξόπν λα πεηάμεη καζεηέο έμσ από ηηο δνκέο ηεο Σερληθήο Εθπαίδεπζεο. Με 

ην πιενλάδνλ πξνζσπηθό από ηα ΕΠΑΛ λα δεκηνπξγήζεη εξγαδνκέλνπο ιάζηηρν γηα λα 

κπαιώζεη ηα ρηιηάδεο θελά πνπ έρεη αθήζεη ζηα Δεκόζηα ΘΕΚ, αληί λα ηα θαιύςεη κε 

κόληκν πξνζσπηθό θαη καδηθνύο δηνξηζκνύο. Με έλα ζκπάξν δπν ηξπγφληα! 

Μεηαθηλνχλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηα ΘΕΚ ρσξίο θαλ λα ξσηεζνχλ, ρσξίο θαλέλα θξηηήξην θαη 

ρσξίο γλσκνδφηεζε ησλ νηθείσλ ΠΤΔΕ κε ζπλέπεηα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ 

εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη αλαηξνπή ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο. 

πλάδειθνη θαινύληαη πηεζηηθά, λα δνπιέςνπλ πξσί θαη απόγεπκα, ζε εμαληιεηηθά 

σξάξηα (15.00-22.00 πελζήκεξν θαη άββαην (!!!), όπσο επίζεο θαη ζε δηαθνπέο 

Υξηζηνπγέλλσλ), λα δνπιέςνπλ πνιιέο πεξηζζόηεξεο ώξεο από ην πξνβιεπόκελν 

σξάξην ηνπο γηα λα ζπκπιεξώζνπλ ηηο ρακέλεο ώξεο από ηε κε ιεηηνπξγία ησλ ΘΕΚ, 

ρσξίο λα δηαζθαιίδνληαη θαλ νη ππεξσξίεο ηνπο! Τπάξρνπλ θαηαγγειίεο ζπλαδέιθσλ 

πνπ ππεξεηνχλ ζε δπν θαη ηξία ζρνιεία ζηε Δεπηεξνβάζκηα κε πξσηλφ σξάξην θαη ηνπο 

ππνρξεψλνπλ λα πεγαίλνπλ θαζεκεξηλά θαη ην απφγεπκα γηα ιίγεο ψξεο ζηα ΘΕΚ, ελψ ζε 

άιιεο πεξηπηψζεηο ηνπο πηέδνπλ παξάλνκα λα αλαιάβνπλ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. 

Φπζηθά θαη πξέπεη θάζε ζπλάδειθνο λα ζπκπιεξώλεη ην σξάξηό ηνπ. ε θακία 

πεξίπησζε όκσο δελ ζα επηηξέςνπκε λα δηαιύνληαη ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ 

ζπλαδέιθσλ! 

νβαξή επζχλε γηα απηή ηελ θαηάζηαζε έρεη ε πιεηνςεθία ηεο ΟΛΜΕ πνπ έδσζε ηελ 

ζπγθαηάζεζε ηεο, ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, γηα ηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ΘΕΚ 

κε ηε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ λ.4327/15, γεγνλφο πνπ αλαθέξζεθε ζηε ζπλάληεζε ηνπ 

Τπνπξγνχ κε ηελ Οκνζπνλδία. 

Οη πξαθηηθέο απηέο δελ κπνξνύλ λα καο αθήλνπλ αδηάθνξνπο! Καλέλαο ζπλάδειθνο, 

θαλέλαο θιάδνο δελ είλαη ζην αππξόβιεην. Δελ είλαη ηπραίν όηη ε ζπγθπβέξλεζε 

ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ ζηελ πξνεγνύκελε ζεηεία ηεο αξλήζεθε λα θαηαξγήζεη όιν ην 

λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ αθνξνύζε ηελ θηλεηηθόηεηα, ηνλ «εμαλαγθαζκό» ελόο 

εξγαδόκελνπ λα κεηαθεξζεί ζε θαηώηεξε από ηα πξνζόληα ηνπ ζέζε, αθόκα θαη ζε 

άιιε ζρέζε εξγαζίαο. Η θπβέξλεζε ζηα ζρέδηα ηεο κηινχζε γηα «εζεινπζία θηλεηηθφηεηα» 

γηα λα γιπθάλεη ην ράπη. Δε καο ιέεη ηη γίλεηαη φηαλ δελ ππάξρνπλ εζεινληέο, πψο ζα βγαίλεη 

ην πιενλάδνλ πξνζσπηθφ, αλ ζα πξέπεη λα κεηαθνκίδεη ζε άιιε πφιε, ζε άιιε θαηεγνξία, 

κε άιιεο ζρέζεηο εξγαζίαο. ην πιαίζην απηψλ ησλ ζρεδηαζκψλ ε εζσηεξηθή αγνξά 

εξγαζίαο πξνυπνζέηεη κάιηζηα «ειεθηξνληθφ κεηξψν» φισλ ησλ ππαιιήισλ θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα θαη ζην Δεκφζην λα ιεηηνπξγεί φπσο ν θαπηηαιηζηήο, λα πεγαίλεη δειαδή 

φπνηνλ ζέιεη, φπνπ ζέιεη… 
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Θέινπλ λα μεράζνπκε εκείο θαη ηα παηδηά καο ηη ζεκαίλεη κφληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία, 

σξάξην, αλζξψπηλε δσή. Οη αλαπιεξσηέο ζπλάδειθνη γλσξίδνπλ θαιά ηη ζεκαίλεη απηφ. 

Ήδε ζηνπο Δήκνπο, αιιά θαη ζηα ζρνιεία σο εηδηθό πξνζσπηθό ζηέιλνληαη δεθάδεο 

ρηιηάδεο πεληακελίηεο, κε ηνλ θαηώηαην κηζζό θαη ρσξίο άιια δηθαηώκαηα (άδεηεο, 

επηδόκαηα, βαζκνύο). 

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΠΕΡΘΜΕΝΕΘ ΚΑΝΕΘ ΝΑ ΕΡΘΕΘ ΚΑΘ Η ΔΘΚΗ ΣΟΤ ΕΘΡΑ! 

Να απαηηήζνπκε λα ζηακαηήζεη απηφ ην αίζρνο! Να κελ ηνπο αθήζνπκε λα θνπξειηάζνπλ 

ην σξάξην καο, λα καο θάλνπλ θινηζνζθνχθη κε ηελ θηλεηηθφηεηα. Δε ζα ηνπο αθήζνπκε λα 

θηηάρλνπλ εξγαδνκέλνπο πνιιψλ ηαρπηήησλ. ήκεξα νη ζπλάδειθνη ζηα ΕΠΑΛ, αύξην ν 

επόκελνο. Ο θιάδνο λα πάξεη αγσληζηηθέο πξσηνβνπιίεο. Άκεζε αιιειεγγύε θαη 

δξάζε γηα θάζε θαηαγγειία ζπλαδέιθνπ γηα ηελ επίζεζε ζηα δηθαηώκαηα ηνπ! 

Καινχκε ηα ζσκαηεία φιεο ηεο Ειιάδαο λα πάξνπλ άκεζα απνθάζεηο, γηα παξαζηάζεηο 

δηακαξηπξίαο, γηα θηλεηνπνηήζεηο ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δηεπζχλζεηο, ζηηο Δηεπζχλζεηο ησλ 

ΘΕΚ. 

Απαηηνύκε: 

 Να κε ζπγρσλεπηεί ή λα θιείζεη θαλέλα ηκήκα ΕΠΑΛ! 

 

 Να κε κεηαθηλεζνχλ ππνρξεσηηθά ζπλάδειθνη ηεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο 

ρσξίο ηε ζέιεζε ηνπο. 

 

 Κακία θαηαζηξαηήγεζε ηνπ σξαξίνπ. Όρη ζην πξσί, απφγεπκα, ηε δνπιεηά ζηα 

αββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο! Κακηά αλαπιήξσζε γηα άδεηεο, απεξγία. 

 

 Η αλαπιήξσζε ησλ ρακέλσλ σξψλ λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε λα κε βάδεη 

επηπιένλ εκπφδηα ζηνπο ζπνπδαζηέο, ζηηο ζπνπδέο, ηελ εξγαζία ηνπο, ηε δσή ηνπο θαη 

εμαληιεηηθά σξάξηα γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπνπδαζηέο. 

 

 Να δηαζθαιηζηεί ε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ  

κεηαθηλνχληαη ζηα ΘΕΚ. 

 

 Οη ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ λα θαιπθζνχλ κε κφληκν πξνζσπηθφ κε  

δηαζθαιηζκέλα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. 

Να θαιπθζνύλ όια ηα θελά ζηα ΘΕΚ κε δηνξηζκνύο κόληκνπ πξνζσπηθνύ! 

Καλέλα ηκήκα ησλ ΕΠΑΛ λα κελ θιείζεη! 

Όρη ζηηο ππνρξεσηηθέο κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηηθώλ! 

 

Όινη ζηελ παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε 

Πξσηνβάζκηαο & Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Αηηηθήο (Σζόρα 15-17) 

ηελ Παξαζθεπή 18 ηνπ Δεθέκβξε ζηηο 2κκ 

 
Σν Δ. 

 


