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  ΜΜΕ 

Ανακοίνωςθ 

Πλθροφορθκικαμε από τα τοπικά ΜΜΕ τθν επικείμενθ επίςκεψθ τθσ υπουργοφ Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, Νίκθσ Κεραμζωσ, ςτθν πόλθ μασ τθν Παραςκευι 14 Οκτωβρίου για να εγκαινιάςει το νζο 
κτιριο του Ενιαίου Επαγγελματικοφ Γυμναςίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΤΛ), το οποίο μεταςτεγάςτθκε και 
λειτουργεί ςτο πρϊθν Ακλθτικό Πάρκο «Καρακοφςθσ».  
Με αφορμι αυτό το γεγονόσ καταγγζλλουμε τθν υποκριςία του υπουργείου και τθσ ίδιασ τθσ υπουργοφ 
για το ςφνολο τθσ εφαρμοηόμενθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ αλλά πολφ περιςςότερο ςτον  χϊρο τθσ 
Ειδικισ Αγωγισ. Πιο ςυγκεκριμζνα, κα κζλαμε δθμόςια να κζςουμε τα εξισ ερωτιματα: 
1. Γνωρίηει θ υπουργόσ το πόριςμα που δθμοςιοποίθςε πρόςφατα ο ΤΝΗΓΟΡΟ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ - THE 

GREEK OMBUDSMAN(https://issuu.com/efsyn/docs/_-_e9d497fcb1e785) για τθν Ειδικι Αγωγι, 
ςφμφωνα με το οποίο καταρρίπτονται απόλυτα οι ιςχυριςμοί του υπουργείου Παιδείασ πωσ θ 
εκπαίδευςθ των μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ αποτελεί κυβερνθτικι 
προτεραιότθτα; 

2. Γνωρίηει θ υπουργόσ τα ευριματα τθσ ζρευνασ που διεξιγαγε θ Ανεξάρτθτθ Αρχι και τα οποία 
φανερϊνουν εικόνα διάλυςθσ, όπωσ:  

 ανεπάρκεια πόρων και πιςτϊςεων για τθν Παράλλθλθ τιριξθ και τθ λειτουργία των Σμθμάτων 
Ζνταξθσ  

 πολφμθνεσ κακυςτεριςεισ ςτθν τοποκζτθςθ του προςωπικοφ,  

 μθ-υλοποίθςθ αιτθμάτων εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθσ μακθτϊν/τριϊν από ΕΒΠ και χολικοφσ 
Νοςθλευτζσ,  

 ζλλειψθ ςτακερϊν προςϊπων αναφοράσ λόγω ςτελζχωςθσ κυρίωσ με αναπλθρωτζσ, 

 αδυναμία κάλυψθσ κενϊν ςε απομακρυςμζνεσ ι δυςπρόςιτεσ περιοχζσ. 
Σα ςτοιχεία που παρατίκενται ςτθν  ζρευνα είναι αποκαλυπτικά και άκρωσ ντροπιαςτικά για τθν υπουργό 
και τθν πολιτικι τθσ ςτο χϊρο τθσ ειδικισ αγωγισ: 

1. Παράλλθλθ ςτιριξθ/εγκεκριμζνα τμιματα 
                α/κμια β/κμια 
Πλιρθσ κάλυψθ  39,9%    Πλιρθσ κάλυψθ  47,3% 
Μερικι κάλυψθ 49,9%    Μερικι κάλυψθ 41.1% 
Καμιά κάλυψθ 8,7%    Καμιά κάλυψθ 11.4% 

2. Σμιματα Ζνταξθσ που δε λειτοφργθςαν λόγω μθ ςτελζχωςθσ  
α/κμια β/κμια 

                           13,5%                         14.8% 
3. Χωρίσ υποςτιριξθ ΕΒΠ 

α/κμια β/κμια 
                            8,3%                         13,8% 

4. Χωρίσ υποςτιριξθ  από  ςχολικοφσ νοςθλευτζσ 
α/κμια β/κμια 

                           18,3%                        40,4% 
Μετά και τθν ολοκλιρωςθ τθσ βϋ φάςθσ πρόςλθψθσ αναπλθρωτϊν τα κενά παραμζνουν, κζτοντασ τα 
παιδιά, τα οποία ζχουν ανάγκθ από παράλλθλθ ςτιριξθ ι φοιτοφν ςε τμιματα ζνταξθσ, ςε μειονεκτικι 
κζςθ ζναντι εκείνων που δεν ζχουν τθν αντίςτοιχθ ανάγκθ και καταπατϊντασ εν τζλει το ςυνταγματικά 
κατοχυρωμζνο δικαίωμα ςτθν ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα ςτον 
νομό μασ, αποτελεί το Σμιμα Ζνταξθσ του 1ου Γυμναςίου Καλαμπάκασ, ςτο οποίο από τισ 40 ϊρεσ 
Φιλολόγου ζχουν καλυφκεί μόνο οι 8 ϊρεσ, ενϊ παραμζνουν ςε εκκρεμότθτα Φυςικόσ μειωμζνου 
ωραρίου, όπωσ επίςθσ Ψυχολόγοσ και Κοινωνικόσ  Λειτουργόσ. Η Τπουργόσ βζβαια τοποκετικθκε 

https://www.facebook.com/hashtag/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLNew1IamJ2ZX4NI0MruA1jyD2UbBF2zWgFdM5vF1RaJadCcjBFv8K1trYDfnzloxTDxB-14NPPX2HohLT3_2nc7xJu7DaYbbEsQG333aGKBLXR1FJsb5ean18phqBr5B1iu-srUfzWja_8viCwpqToRRiXrKUMdOPs2a3IDVCkuzn1tOcu296o6JX0jY8MNY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLNew1IamJ2ZX4NI0MruA1jyD2UbBF2zWgFdM5vF1RaJadCcjBFv8K1trYDfnzloxTDxB-14NPPX2HohLT3_2nc7xJu7DaYbbEsQG333aGKBLXR1FJsb5ean18phqBr5B1iu-srUfzWja_8viCwpqToRRiXrKUMdOPs2a3IDVCkuzn1tOcu296o6JX0jY8MNY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLNew1IamJ2ZX4NI0MruA1jyD2UbBF2zWgFdM5vF1RaJadCcjBFv8K1trYDfnzloxTDxB-14NPPX2HohLT3_2nc7xJu7DaYbbEsQG333aGKBLXR1FJsb5ean18phqBr5B1iu-srUfzWja_8viCwpqToRRiXrKUMdOPs2a3IDVCkuzn1tOcu296o6JX0jY8MNY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLNew1IamJ2ZX4NI0MruA1jyD2UbBF2zWgFdM5vF1RaJadCcjBFv8K1trYDfnzloxTDxB-14NPPX2HohLT3_2nc7xJu7DaYbbEsQG333aGKBLXR1FJsb5ean18phqBr5B1iu-srUfzWja_8viCwpqToRRiXrKUMdOPs2a3IDVCkuzn1tOcu296o6JX0jY8MNY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%CE%B5%CE%B2%CF%80?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLNew1IamJ2ZX4NI0MruA1jyD2UbBF2zWgFdM5vF1RaJadCcjBFv8K1trYDfnzloxTDxB-14NPPX2HohLT3_2nc7xJu7DaYbbEsQG333aGKBLXR1FJsb5ean18phqBr5B1iu-srUfzWja_8viCwpqToRRiXrKUMdOPs2a3IDVCkuzn1tOcu296o6JX0jY8MNY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLNew1IamJ2ZX4NI0MruA1jyD2UbBF2zWgFdM5vF1RaJadCcjBFv8K1trYDfnzloxTDxB-14NPPX2HohLT3_2nc7xJu7DaYbbEsQG333aGKBLXR1FJsb5ean18phqBr5B1iu-srUfzWja_8viCwpqToRRiXrKUMdOPs2a3IDVCkuzn1tOcu296o6JX0jY8MNY&__tn__=*NK-R


δθμόςια ςε  ραδιοφωνικι εκπομπι ςτον Real Fm, δθλϊνοντασ άγνοια για τα κενά εκπαιδευτικϊν  που 
εξακολουκοφν να υπάρχουν  ςτα ςχολεία, με τθν ζκφραςθ "Ποια κενά; Με μεγάλθ μου  χαρά να μου τα 
γνωςτοποιιςετε εάν ζχετε τζτοια ςτοιχεία". Δεν είναι πρώτθ φορά που θ υπουργόσ είναι 
«αδιάβαςτθ»!!  Γνωρίηει άραγε τθν πλατφόρμα ΟΠΣΥΔ του Υπουργείου τθσ,  τθν οποία  οι τοπικζσ 
Δ/νςεισ είναι υποχρεωμζνεσ να ενθμερώνουν ςυνεχώσ με τα κενά τθσ περιοχισ τουσ, ζτςι ώςτε το 
Υπουργείο να ζχει πλιρθ εικόνα; Η ΕΛΜΕ Τρικάλων λοιπόν ενθμερώνει, τθν «αδιάβαςτθ» υπουργό, για 
τα κενά που υφίςτανται ςιμερα ςτον νομό μασ όπωσ αυτά καταγράφονται επίςθμα ςτον ΟΠΣΥΔ:  

 ςτθ Γενικι Παιδεία 2 κενά (θλεκτρολόγου και μθχανολόγου) 

 ςτο Μουςικό χολείο 83 ώρεσ μουςικισ ειδίκευςθσ (όργανα) 

 και ςτθν Ειδικι Αγωγι, 16 κενά πλιρουσ ωραρίου (φιλόλογοι, μακθματικοί, φυςικοί, χθμικοί, 
κ.ά.) και 7 κενά μειωμζνου ωραρίου (φιλόλογοι, μακθματικοί, φυςικοί, χθμικοί, κ.ά.)  

 κακώσ επίςθσ και 6 κενά ΕΕΠ και ΕΒΠ 

 και 1 κενό ςχολικοφ νοςθλευτι 

Η πολιτικι θγεςία του Τπουργείου Παιδείασ ακολουκεί ςυνειδθτά μία πολιτικι απαξίωςθσ του δθμόςιου 
ςχολείου και του εκπαιδευτικοφ. Ακολουκεί μία ςυνεπι πολιτικι απαξίωςθσ των ςυνδικάτων τθσ 
εκπαίδευςθσ και αρνείται τον διάλογο με τουσ εκπροςϊπουσ των εκπαιδευτικϊν, γεγονόσ που 
επιβεβαιϊνεται για μια ακόμθ φορά, αφοφ θ ΕΛΜΕ Σρικάλων οφτε ςτα εγκαίνια του ΕΝΕΕΓΤΛ 
προςκλικθκε, αν και το ςωματείο μασ αγωνίςτθκε για τθν ίδρυςι του, οφτε καν ςε ενθμερωτικι 
ςυνάντθςθ για τα προβλιματα του κλάδου.  Νομοκετεί αιφνιδιαςτικά και καταφεφγει ςτθ δικαιοςφνθ, 
για να ακυρϊςει αγωνιςτικζσ κινθτοποιιςεισ. Είναι χαρακτθριςτικι θ πλιρθσ εγκατάλειψθ του ςχολείου 
και των εκπαιδευτικϊν, θ παντελισ απουςία μζτρων για τθν κάλυψθ του μακθςιακοφ και μορφωτικοφ 
κενοφ των μακθτϊν/μακθτριϊν μετά από τα δφο χρόνια «κεςμικισ υποεκπαίδευςθσ» λόγω τθσ 
πανδθμίασ, θ ενίςχυςθ τθσ μεταγυμναςιακισ κατάρτιςθσ και θ τραγικι υποβάκμιςθ τθσ επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ, θ ιδιωτικοποίθςθ τθσ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ, οι ςυνεχείσ διοικθτικζσ πράξεισ 
περιςτολισ τθσ παιδαγωγικισ ελευκερίασ μασ, θ επιβολι λειτουργιϊν αδιαφάνειασ με τθν παφςθ των 
δθμοκρατικά εκλεγμζνων εκπροςώπων μασ από τα Τπθρεςιακά υμβοφλια και θ εμμονι ςτισ 
θλεκτρονικζσ εκλογζσ, οι μιςκοί – επιδόματα που αμαυρϊνουν τθν ίδια τθν αξιοπρζπειά μασ και κυρίωσ 
τον μορφωτικό ρόλο του ςχολείου, θ πλιρθσ αδιαφορία για τα πολλαπλά εργαςιακά προβλιματα του 
κλάδου μασ. Η ςυνολικι αντιεκπαιδευτικι και αντιμεταρρυκμιςτικι πολιτικι του Τπουργείου Παιδείασ 
οδθγεί  τθ δθμόςια παιδεία ςε απαξίωςθ.  
Μιςκολογικά θ υποβάκμιςθ του κλάδου μασ εντείνεται από τθν ακρίβεια και τθν άνοδο του πλθκωριςμοφ 
που για τον μινα επτζμβριο  αγγίηει το 12% ( Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι). Μζςα ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ, οι 
εκπαιδευτικοί αγωνιηόμαςτε να βάλουμε τζλοσ ςτθ ςτοχοποίθςθ τθ δικι μασ και του ςυνόλου των 
εργαηομζνων και να ςταματιςουμε τθν ακραία φτωχοποίθςθ τθσ κοινωνίασ και κάκε αυταρχικι πολιτικι. 
Λζμε όλοι μαηί ΦΣΑΝΕΙ ΠΙΑ και διεκδικοφμε:  
 Οικονομικι αναβάκμιςθ των εκπαιδευτικϊν. Μιςκολογικό ξεπάγωμα τθσ διετίασ 2016-17. Επαναφορά 

13ου και 14ου μιςκοφ. Ενίςχυςθ των νζων ςυναδζλφων. Κατάργθςθ τθσ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ.  
 Πλιρθ ςφνταξθ ςτα 30 χρόνια εργαςίασ. Καμία μείωςθ των κφριων και επικουρικϊν ςυντάξεων.  
 Μόνιμουσ διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν για τθν κάλυψθ όλων των πραγματικϊν κενϊν με βάςθ και τα 

αιτιματα του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ (μείωςθ αρικμοφ μακθτϊν, όρια ςυνταξιοδότθςθσ, 
επαναφορά διδακτικοφ ωραρίου ςτο προ του 2013 επίπεδο, επαναφορά τθσ μείωςθσ ωραρίου των 
Τπευκφνων εργαςτθρίων κλπ) και πλιρθ κάλυψθ όλων των τρεχουςϊν αναγκϊν.  

 Μόνιμθ και ςτακερι δουλειά για όλουσ/εσ! Δουλειά με πλιρθ εργαςιακά – αςφαλιςτικά και 
ςυνδικαλιςτικά δικαιϊματα. Εξίςωςθ δικαιωμάτων μόνιμων αναπλθρωτϊν/τριϊν. Κατάργθςθ όλων 
των νζων μορφϊν ελαςτικισ εργαςίασ, όχι ςτισ τρίμθνεσ ςυμβάςεισ! Όχι ςτθν καταςτρατιγθςθ του 
ωραρίου με εργαςία εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου (επιμορφϊςεισ, ςυνεδριάςεισ, εκπαιδευτικοί όμιλοι 
κλπ).  

 Κατάργθςθ τθσ υποχρεωτικισ παραμονισ των νεοδιόριςτων επί διετία ςτον τόπο διοριςμοφ τουσ.  
 Κατάργθςθ των αντιεκπαιδευτικϊν νόμων Κεραμζωσ (4692/20, 4823/21, 4763/20, 4713/20).  
 Κατάργθςθ του νόμου Χατηθδάκθ (4808/21), που περιςτζλλει τα εργαςιακά και ςυνδικαλιςτικά μασ 

δικαιϊματα.  



 Όχι ςτισ ιδιωτικοποιιςεισ δθμόςιων οργανιςμϊν και φορζων.  
 Να μθν εφαρμοςτεί θ ΕΒΕ και το νζο πλαίςιο ειςαγωγισ ςτθν Γ/κμια Εκπαίδευςθ ςτο ςφνολό του 

(ν.4777/21). Άμεςθ κάλυψθ όλων των κενϊν κζςεων των Πανεπιςτθμίων και αφξθςθ των ειςακτζων.  
 Να μθν εφαρμοςτεί θ Σράπεηα Θεμάτων και θ ελλθνικι «PISA».  
 Ανοικτά και αςφαλι ςχολεία, με 15 μακθτζσ/τριεσ κατ’ ανϊτατο όριο ςτο τμιμα, λόγω τθσ πανδθμίασ, 

μαηικά δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεςτ με ευκφνθ του ΕΟΔΤ για όλουσ/εσ, προςλιψεισ προςωπικοφ 
ςτθν κακαριότθτα. Εξαςφάλιςθ απαραίτθτου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και ςχολικϊν αικουςϊν για 
τθ λειτουργία τμθμάτων με μειωμζνο αρικμό μακθτϊν. Περιοριςμόσ των μετακινιςεων των 
εκπαιδευτικϊν ςε διαφορετικά ςχολεία.  

Ασ αφιςουν λοιπόν οι αρμόδιοι τισ φιζςτεσ.  Άλλθ πρζπει να είναι θ προτεραιότθτά τουσ : να καλφψουν 
άμεςα τα εκατοντάδεσ κενά με εκπαιδευτικοφσ τόςο ςτθ Γενικι Παιδεία όςο και ςτθν Ειδικι Αγωγι. 

Διεκδικοφμε να ηοφμε με αξιοπρζπεια από τουσ μιςκοφσ μασ! 
Διεκδικοφμε εργαςιακζσ ςυνκικεσ αξιοπρζπειασ και δθμοκρατίασ! 

Διεκδικοφμε ζνα δθμόςιο, δωρεάν, ποιοτικό, ςυμπεριλθπτικό και δθμοκρατικό ςχολείο για όλα τα 
παιδιά! 

Για το Δ τθσ ΕΛΜΕ Σρικάλων 


