
             
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   ΕΩΓΡΑΦΟΤ  9-09-2013 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 
ΓΖΜΟ ΕΩΓΡΑΦΟΤ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
 

Ψήφισμα  

 
Σο Γημοηικό σμβούλιο    
ηοσ Γήμοσ Εωγράθοσ  

ζηη ζσνεδρίαζη ηης 9-09-2013 ,  
με ηην σπ’ αριθμ. 328/2013 απόθαζή ηοσ  

ενέκρινε  καηά πλειοψηθία  
ηο κάηωθι ψήθιζμα ζσμπαράζηαζης προς ηοσς εκπαιδεσηικούς ηης ΔΠΑ. Εωγράθοσ : 

 
 

Α. Γιαμαρησρόμαζηε για: 
 

 Την αναίηια, ξαθνική, άδικη, ακαηανόηηη, αηεκμηπίωηη και απαπάδεκηη 

καηάπγηζη 49 ειδικοηήηων εκπαιδεςηικών, ζε εθαπμογή ηος άπθπος 82 ηος Λ. 

4172/2013, πος είσε ωρ ζςνέπεια να ηεθούν ζε 8μηνη διαθεζιμόηηηα 2.122 

ζςνάδελθοί μαρ, Τεσνικών Διδικοηήηων, να μεηαηασθούν άλλοι 302 ζε 

διοικηηικέρ θέζειρ και 25 ζε Η.Δ.Θ., και να διακοπεί η λειηοςπγία 2 Τομέων ζηα 

ΔΠΑ.Ι. και 9 ειδικοηήηων ζηιρ ΔΠΑ.Σ. Σηο ζσολείο μαρ ηέθηκαν ζε 

διαθεζιμόηηηα ένηεκα (11) εκπαιδεςηικοί 2 ιαηποί, 5 θςζικοθεπαπεςηέρ, 1 

οδονηίαηπορ , 3 αιζθηηικήρ,   
 

 Τη δπομολογούμενη από ηο επόμενο ζσολικό έηορ (2014-15)  καηάπγηζη ηων 

102  ΔΠΑ.Σ  πανελλαδικά (και ηηρ ΔΠΑΣ Εωγπάθος), δημόζιων ηεσνικών 

ζσολών πος ςθίζηανηαι από ηο 1976 (ΤΔΣ, ΤΔΔ).    
 

 Την ειζαγωγή ηηρ μεηαγςμναζιακήρ Θαηάπηιζηρ με ηην ίδπςζη ηων Σσολών 

Δπαγγελμαηικήρ Θαηάπηιζηρ (Σ.Δ.Θ.). για μαθηηέρ άνω ηων  15 εηών, 

αλλοιώνονηαρ ηο σαπακηήπα ηηρ δεςηεποβάθμιαρ Τεσνικήρ Δκπαίδεςζηρ.   
 

 To όηι η παποςζίαζη ηος Λομοζσεδίος για ηο ‘’Λέο Ιύκειο’’ έγινε ηελεςηαία 

ζηιγμή, ακολούθηζε πποζσημαηική δημόζια διαβούλεςζη 5 ημεπών! με απόνηερ 

οςζιαζηικά ηοςρ κοινωνικούρ θοπείρ και ηην εκπαιδεςηική κοινόηηηα. 
 

 

 Την  ςποβάθμιζη  και ζςππίκνωζη ηος δημόζιος αγαθού ηηρ εκπαίδεςζηρ, ιδίωρ 

για ηα παιδιά ηων θηωσών οικογενειών, πος θα κινδςνεύζοςν με οπιζηική 

αποβολή από ηην εκπαιδεςηική διαδικαζία, ή θα καηαλήξοςν ωρ δωπεάν 

επγαηικό δςναμικό με ηο ππόζσημα ηηρ ππακηικήρ άζκηζηρ  (θεζμόρ μαθηηείαρ 

ζε ΔΠΑ.Ι και Σ.Δ.Θ). 

 
 

Β. Ζηηούμε από ηο Υποσργείο Παιδείας: 

 
 

1.      Την καηάπγηζη ηος άπθπος 82 ηος Λ. 4172/2013, ηην άμεζη ανάκληζη 

ηων 2.122 διαθεζιμοηήηων και ηων 327 μεηαηάξεων ηων καθηγηηών, ηην πλήπη 

αποκαηάζηαζή ηοςρ και ηην επάνοδό ηοςρ ζηιρ οπγανικέρ ηοςρ θέζειρ. Θαμία 

διαθεζιμόηηηα, καμία απόλςζη. Ζ επγαζία είναι δικαίωμα όλων. 

2.      Τη ζςνέσιζη  λειηοςπγίαρ ηων ΔΠΑ.Σ με ηαςηόσπονη αναβάθμιζή ηοςρ 

ενηόρ ηος πλαιζίος ηηρ ηςπικήρ δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ  (εγγπαθή 

μαθηηών από ηο γςμνάζιο, πποζθήκη επιλεγμένων γενικών μαθημάηων, αύξηζη 

ωπαπίος ζε 29 ω/ε). 



3.      Την επαναλειηοςπγία ηων 2 Τομέων ζηα ΔΠΑ.Ι. και ηων 9 ειδικοηήηων 

ζηιρ ΔΠΑ.Σ. πος καηαπγήθηκαν 

4.      Την  ανάκληζη ίδπςζηρ ηων Σ.Δ.Θ.  (Σσολών Δπαγγελμαηικήρ 

Θαηάπηιζηρ). 

5.      Την απόζςπζη ηος Σσεδίος Λόμος για ηην «Αναδιάπθπωζη ηηρ 

Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ και Ιοιπέρ Γιαηάξειρ απμοδιόηηηαρ Υποςπγείος 

Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων», όπωρ καηαηέθηκε ζηη Γιαπκή Δπιηποπή 

Κοπθωηικών Υποθέζεων ηηρ Βοςλήρ ηων Δλλήνων, και ηην άμεζη έναπξη 

οςζιαζηικού διαλόγος ηηρ πολιηικήρ ηγεζίαρ ηος Υ.ΠΑΗ.Θ. με ηην εκπαιδεςηική 

κοινόηηηα και όλοςρ ηοςρ εμπλεκόμενοςρ Φοπείρ (Πεπιθέπεια, Τοπική 

Αςηοδιοίκηζη, Σωμαηεία, Σςλλόγοςρ, κλπ), για ηην αναβάθμιζη ηηρ Γημόζιαρ 

Παιδείαρ. 
 
 
 
 
 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ-ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 

ΜΑΡΚΑΣΟ ΓΕΡΑΙΜΟ 


