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Για τις εκλογές στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πελοποννήσου 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Στις 5 Νοεμβρίου 2014 ψηφίζουμε τους αιρετούς εκπροσώπους μας στα υπηρεσιακά συμβούλια 

(ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ). Η «Αγωνιστική Συσπείρωση - Παρέμβαση και Συνεργασία» είναι ένα 
πολυσυλλεκτικό, ενωτικό σχήμα, που απαρτίζεται από μάχιμους συναδέλφους και ενεργούς πολίτες, 
από αντίστοιχα σχήματα και στις 7 ΕΛΜΕ της περιφέρειας Πελοποννήσου με βαθιά πεποίθηση στην 
αυτονομία και την κινηματική δράση του εκπαιδευτικού συνδικαλιστικού κινήματος. Πιστεύουμε ότι ο 
απερχόμενος αιρετός του σχήματός μας ανταποκρίθηκε στις δεσμεύσεις μας. Το έργο του, γνωστό από 
τις έγγραφες ηλεκτρονικές ενημερώσεις του, θα σας αποσταλεί στο σύνολό του με ξεχωριστό 
απολογιστικό σημείωμα. 

Συμμετέχουμε στις εκλογές των αιρετών στο ΑΠΥΣΔΕ Πελοποννήσου γιατί θέλουμε αιρετούς που: 

 Είναι εκπρόσωποι των συναδέλφων και όχι της διοίκησης. 

 Σέβονται και υποστηρίζουν τις θέσεις του κλάδου. 

 Υπερασπίζονται μέσα και έξω από τα υπηρεσιακά συμβούλια την αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα 
και το δίκιο των συναδέλφων. 

 Λογοδοτούν, εκπροσωπούν και ενημερώνουν όλους τους συναδέλφους, τόσο της γενικής όσο 
και της επαγγελματικής εκπαίδευσης ισότιμα. 

 Στηρίζουν και στηρίζονται από τις ΕΛΜΕ και συμμετέχουν ενεργά σ’ αυτές.  

 Αγωνίζονται για τη διαφάνεια στο σύνολο των διοικητικών αποφάσεων. 

 Λειτουργούν με τη λογική της διεκδίκησης και όχι του παραγοντισμού. 

 Υπερασπίζονται το δημόσιο σχολείο 
 
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 
Ο λαός μας, οι συνάδελφοί μας βιώνουν τις δραματικές συνέπειες μιας πολιτικής σκληρής 

λιτότητας, της πολιτικής των Μνημονίων, που επιβάλλει η τρόικα και εφαρμόζουν πιστά οι τελευταίες 
κυβερνήσεις. Μιας πολιτικής, που περιορίζει την εθνική κυριαρχία, βαθαίνει την ύφεση, γονατίζει τον 
κοινωνικό ιστό της χώρας, δημιουργεί ανθρωπιστική κρίση, οδηγεί όλους τους εργαζόμενους σε έναν 
εργασιακό μεσαίωνα και υποβαθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση. Την πολιτική αυτή μπορούμε και πρέπει 
να σταματήσουμε με αγώνες μαζικούς και ενωτικούς. Το οφείλουμε στα παιδιά μας και σε μας τους 
ίδιους. Για να μην υπογράψουμε τον αργό θάνατο στον οποίο οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια ο λαός 
μας και η χώρα μας! 

Επίσης, τα όποια φασιστικά φαινόμενα παρατηρούνται στην Ελληνική κοινωνία ως αποτέλεσμα της 
πολιτικής κρίσης, έχουμε την υποχρέωση ως εκπαιδευτικοί όχι μόνο να τα στηλιτεύουμε αλλά και να τα 
αποτρέπουμε, παρεμβαίνοντας παιδαγωγικά. 

 
Δηλώνουμε ότι θα σταθούμε αλληλέγγυοι στους συναδέλφους μας και θα διεκδικήσουμε όλοι 

μαζί ώστε: 

 Να ξαναλειτουργήσουν οι ειδικότητες της ΤΕΕ που καταργήθηκαν και να επανέλθουν στις θέσεις 
τους οι συνάδελφοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα καθώς και οι υπό απόλυση. 

 Να καταργηθεί η αύξηση ωραρίου, που μειώνει περαιτέρω τις αποδοχές μας, δημιουργεί 
τεχνητά πλεονάσματα και μας φέρνει πιο κοντά στις απολύσεις. Άλλωστε, είναι αποδεδειγμένο 
ότι ο Μ.Ο. του χρόνου εργασίας μας είναι ίδιος ή και μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των 
συναδέλφων μας στις χώρες της Ε.Ε. 

 Να μην περικοπούν περαιτέρω οι αποδοχές μας αλλά σταδιακά να ενισχυθούν. 

 Να μην εφαρμοστεί το πλέγμα των νόμων που σχετίζεται με την αξιολόγηση-χειραγώγηση, η 
οποία οδηγεί, μέσω της εφαρμογής της ποσόστωσης, στη μισθολογική μας καθήλωση, τον 
υποβιβασμό και θα αποτελέσει το όχημα νομιμοποίησης των απολύσεων. Το σύστημα αυτό 
είναι παράλογο, ακραίο, θα καλλιεργήσει τον ανταγωνισμό και την αντιπαλότητα μεταξύ των 
συναδέλφων και θα μετατρέψει τον ευαίσθητο χώρο του σχολείου σε ζούγκλα! Επιπλέον, η 
αυτοαξιολόγηση στην παρούσα συγκυρία εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για 



κατηγοριοποίηση, συγχωνεύσεις ή και κλείσιμο σχολείων με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
πολυπληθών τμημάτων και την απώλεια πολλών οργανικών θέσεων. Τέλος, δεν πρόκειται να 
δεχτούμε ποτέ ως κριτήριο αξιολόγησης τις επιδόσεις των μαθητών μας, που είναι συνάρτηση 
πολλών κοινωνικοοικονομικών και άλλων παραγόντων. 

 Να μην εφαρμοστούν συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων. 

 Να μην λειτουργήσουν πολυπληθή τμήματα. Παραμένουμε σταθεροί στη διεκδίκηση του 
αιτήματος λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων: 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 
10 στα εργαστήρια. 

 Να μην ισχύσουν οι κατά καιρούς προτεινόμενες υπερεξουσίες του δ/ντή και να παραμείνει ο 
κυρίαρχος ρόλος του συλλόγου διδασκόντων. 

 Να διαφυλαχτεί ως κόρη οφθαλμού η οργανικότητα της θέσης. 

 Να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα δημόσιο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, που να 
στηρίζεται στην αλληλεγγύη των γενεών και το οποίο θα εξασφαλίζει αξιοπρεπή σύνταξη και 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

 
Οι υποψήφιοί μας: 

 
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Γεωργίου  
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου  
ΒΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αθανασίου  
ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου  
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΡΑΚΤΑ ΕΛΕΝΗ του Αντωνίου  
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου  
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα  
ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Δημητρίου  
ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου  
ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Θεοδώρου  
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου  
ΛΑΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου  
ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Αναστασίου  
ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αδριανού  
ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία  
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αγγελή  
ΝΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου  
ΝΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευριπίδη  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη  
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου  
ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αναργύρου  
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία  
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Του Κων/νου  
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ του Δημητρίου  

 
 


