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ΘΕΜΑ :< ΔΠΙΣΔΛΟΤ ΒΑΛΣΔ ΣΔΛΟ ΜΔ ΣΙ ΦΙΛΔΛΔΤΘΔΡΔ-ΑΝΣΙΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ 

ΠΟΛΙΣΙΚΔ> 

Κύξηε Υπνπξγέ, 

Γηαπηζηώζακε άλαπδνη όηη εθαξκόδνληαο ηα απεζηαικέλα ζηα ζρνιεία ρξνλνδηαγξάκκαηα,  ζα γίλνπλ 

ηνπνζεηήζεηο κέζα ζην θαινθαίξη κε θιεηζηά ηα ζρνιεία θαη ζα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζπλάδειθνη 

ιεηηνπξγηθά ππεξάξηζκνη ή ζα θξηζνύλ απνζπάζεηο ζπλαδέιθσλ ρσξίο: 

 Να έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ κεηεμεηαζηέσλ. 

 Να έρνπλ νινθιεξσζεί νη εγγξαθέο ησλ καζεηώλ 

 Να έρεη νινθιεξσζεί ε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ηκεκάησλ 

 Να ιεθζνύλ ππόςε ζεηξά αδεηώλ ζπλαδέιθσλ 

 Να είλαη παληνύ εθηθηή ε δηαδηθηπαθή ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ 

Η πξνρεηξόηεηα πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ ζα έρεη πνιύ ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο 

πνιύ κεγάινπ αξηζκνύ ζπλαδέιθσλ πνπ: 

 Γελ ζα πάξνπλ απόζπαζε επεηδή ν αξηζκόο ησλ ηκεκάησλ θξίζεθε εζθαικέλα κηθξόο 

 Θα αιιάμνπλ ζρνιείν επεηδή εζθαικέλα θξίζεθαλ ιεηηνπξγηθά ππεξάξηζκνη 

 Γελ ζα αιιάμνπλ ζρνιείν επεηδή δελ έκαζαλ πνηέ όηη είλαη ιεηηνπξγηθά ππεξάξηζκνη 

 Θα ζπκπιεξώζνπλ εζθαικέλα ην σξάξην ηνπο επεηδή ν αξηζκόο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο 

ήηαλ ιάζνο 

Όια ηα παξαπάλσ απνηεινύλ ζεκαληηθό πιήγκα ζηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

δεηάκε άκεζα ηελ αιιαγή ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ. 

Σέιος ηο αποθορύθφκα ηες θηιειεύζερες ζθέυες ζηελ εθπαίδεσζε είλαη ασηό ποσ ζσκβαίλεη 

ηοσιάτηζηολ ζηα ζτοιεία ηοσ Κορσδαιιού, δειαδή ε πιήρες αληηθαηάζηαζε παηδαγφγηθώλ θαη 

γεφγραθηθώλ θρηηερίφλ  ζηελ θαηαλοκή ηφλ καζεηώλ ηες Α’ Λσθείοσ κε ιογηζηηθά θρηηήρηα.  Οη 

καζεηές αλαγθάδοληαη λα  κελ πεγαίλοσλ ζηο γεηηοληθό ηοσς ζτοιείο αιιά ζε εθείλο ποσ είλαη ζηελ 

άιιε άθρε ηοσ Κορσδαιιού. 

Η παξαπάλσ αλάιγεηε θαη αληη-εθπαηδεπηηθή θαηαλνκή  έγηλε κε κνλαδηθό θξηηήξην ηελ κεγηζηνπνίεζε 

ηεο κείσζεο ησλ ηκεκάησλ.  
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αο ελεκεξώλνπκε ινηπόλ κπράβο ζας, θαηαθέραηε λα κεηώζεηε θαηά 25% ηο αρηζκό ηφλ ηκεκάηφλ 

ζηελ Α’ Λσθείοσ αλαγθάδοληας ηοσς καζεηές ηοσ Κορσδαιιού λα δηαζτίδοσλ οιόθιερο ηολ 

Κορσδαιιό θαη λα προζπερλούλ ηρία Λύθεηα γηα λα θηάζοσλ ηο ιύθεηο ποσ ζα θάλοσλ κάζεκα.  

Δπηηέιοσς ε παηδεία θαη οη εθπαηδεσηηθοί ζηελ ΔΛΛΑΓΑ δελ αληέτοσλ άιιε δεκηοσργηθή ιογηζηηθή. 

 

Να γλφρίδεηε όηη εκείς οη εθπαηδεσηηθοί ζα προζηαηέυοσκε ηοσς καζεηές 

κας από ηελ ιογηζηηθή ζας θαη ζα εκποδίζοσκε ηελ σιοποίεζε ηοσ ζτεδηαζκού ζας κε 

δσλακηθές θηλεηοποηήζεης. 

Απαηηούκε:  

 Να θαισθζούλ άκεζα ηα θελά κε προζιήυεης κόληκφλ εθπαηδεσηηθώλ 

 20 καζεηές αλά ηκήκα 

 Να βιέπεηε ηοσς καζεηές όπφς εκείς οη εθπαηδεσηηθοί θαη ότη φς ιογηζηές 

 Να εθαρκοζηεί δηαδηθαζία ηοποζεηήζεφλ εθπαηδεσηηθώλ ποσ λα δηαζθαιίδεη ηα εργαζηαθά 

δηθαηώκαηα ηφλ εθπαηδεσηηθώλ 

 

σκπαραζηεθόκαζηε ζηο δίθαηο αγώλα ηες Έλφζες Γολέφλ Κορσδαιιού 
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