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Σελίδα

Σασ καλωςορίηουμε ςτθν ετιςια Γενικι μασ ςυνζλευςθ και ςασ καλοφμε να ςυμβάλλεται με τισ
εμπειρίεσ και τισ προτάςεισ ςασ ςε ζνα γόνιμο διάλογο.
Σασ καλοφμε να ςυμβάλλεται ςτουσ ςτόχουσ τθσ ομοςπονδίασ και ςτθν μαηικοποίθςθ των
πρωτοβάκμιων ςωματείων μασ.
Το πλαίςιο τθσ ςθμερινισ μασ δουλειάσ αλλά και ςυνολικότερα, κακορίηεται αντικειμενικά από
τισ γενικότερεσ εξελίξεισ.
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Συνάδελφοι καλθμζρα

Η οικονομικι κρίςθ ςυνεχίηεται, οι εφαρμοςτικοί νόμοι των μνθμονίων, με τισ όποιεσ
προςκαφαιρζςεισ, δεν αλλάηουν τθν ουςία.
Οι ανταγωνιςμοί ςτθν περιοχι μασ για τον ζλεγχο των ενεργειακϊν πθγϊν, των αγορϊν
γενικότερα, οι προκλιςεισ τθσ ςυμμάχου Τουρκίασ, θ ςυμφωνία των Ρρεςπϊν αλλά και άλλεσ
διευκετιςεισ που κυοφοροφνται ςτα βαλκάνια και όχι μόνο, φζρουν τθν ςφραγίδα του ΝΑΤΟ, τθσ
ΕΕ και των κρατϊν μελϊν τουσ.
Οι ανταγωνιςμοί και οι αντικζςεισ που εκδθλϊνονται δεν αφοροφν τα λαϊκά ςυμφζροντα αλλά το
μοίραςμα των αγορϊν.
Οι λαοί ςθκϊνουν ςτθν πλάτθ τουσ τον πόλεμο, το αίμα, τισ καταςτροφζσ, τθν προςφυγιά, τθν
οικονομικι κρίςθ, τουσ πλειςτθριαςμοφσ, τισ καταςχζςεισ και ο κατάλογοσ ατελείωτοσ.
Αντικειμενικά δεν είμαςτε ι δεν πρζπει να είμαςτε ςτο ίδιο ςτρατόπεδο.
Η Γενικι μασ Συνζλευςθ πραγματοποιείται επίςθσ εν μζςω εκλογικϊν αναμετριςεων.
Πςοι ζτρεφαν ελπίδεσ ο,τι κάτι κα αλλάξει, χωρίσ τθν δικι τουσ παρζμβαςθ, αλλά με μόνο τθν
εναλλαγι των κυβερνιςεων ςτθν εξουςία μάλλον διαψεφςτθκαν. Το χειρότερο είναι ότι πολλοί
απογοθτεφκθκαν και αυτό ζχει και τθν αντανάκλαςι του και ςτο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα. Λίγεσ
είναι επίςθσ οι προςδοκίεσ για τθν ςυνζχεια.
Ρολλζσ από τισ περςινζσ ομιλίεσ ςτθν ΓΣ αποτφπωναν τθν αγωνία για τθν δυςκολία να τα
φζρουμε βόλτα, αλλά και τθν δυςκολία των ΔΣ των ςωματείων μασ να ςυςπειρϊςουν τουσ
ςυναδζλφουσ και αυτό δεν αφορά μόνο το κλείςιμο πολλϊν επιχειριςεων του κλάδου.
Ο κλάδοσ μασ ςυνδζεται με τισ καταςκευζσ και τθν οικοδομικι δραςτθριότθτα και ενϊ είναι
γνωςτό ότι χιλιάδεσ οικογζνειεσ δεν ζχουν δικό τουσ ςπίτι, χιλιάδεσ διαμερίςματα παραμζνουν
αποφλθτα.
Αλλαγζσ ζχουμε ςτο τρόπο ανάλθψθσ ζργων κακϊσ και διεφρυνςθ του μεγάλου ντόπιου αλλά και
ξζνου λιανεμπορίου.
Η ζκρθξθ τθσ τεχνολογίασ αλλάηει ςτο κλάδο τα υλικά και τα εργαλεία παραγωγισ, κάνοντασ
επιτακτικι τθν ανάγκθ για επιςτθμονικι και διευρυμζνθ τεχνικι εκπαίδευςθ.
Τα τελευταία χρόνια και βεβαίωσ ςτα πλαίςια τθσ ελεφκερθσ αγοράσ, ςοβαρό κομμάτι τθσ
εργαςίασ μασ αλλά και τθσ παραγόμενθσ αξίασ ζχει περάςει και ςτα ξυλεμπορικά καταςτιματα.
Ενςωμάτωςαν, γιατί είχαν τθν οικονομικι δυνατότθτα, τθ νζα τεχνολογία, αλλά και μεγαλφτερθ
δυνατότθτα γριγορθσ απόςβεςθσ τθσ αξίασ τθσ.

Σελίδα

Συνάδελφοι
το ΔΣ ζχοντασ αυτά κατά νου, επικζντρωςε ςε δφο βαςικά ηθτιματα. Τα οικονομικά, που
εμπερικλείουν τα φορολογικά, τα χρζθ, τισ κάκε είδουσ επιβαρφνςεισ και τα ηθτιματα τθσ
εκπαίδευςθσ ςτο κλάδο και γενικότερα.
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Οι προςπάκειεσ των ςωματείων γενικά, αλλά και ςτο χϊρο μασ, με ςυνεταιριςμοφσ,
επιμορφϊςεισ, ςεμινάρια κλπ δεν ανζκοψαν τθν τάςθ ςυρίκνωςθσ του κλάδου. Τθν επζλαςθ των
μεγάλων και ιςχυρϊν, είτε ςτο χϊρο τθσ εμπορίασ είτε ςτθν καταςκευι.
Η επίκλθςθ του ανταγωνιςμοφ, τθσ υγιοφσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ εξωςτρζφειασ κλπ που
γίνεται από πολιτικζσ και ςυνδικαλιςτικζσ δυνάμεισ, ζχει δφο όψεισ.

Για τα ηθτιματα αυτά επιδιϊξαμε και είχαμε κοινι ςυμπόρευςθ και κοινζσ προςπάκειεσ με άλλεσ
ομοςπονδίεσ.
Οι ανακοινϊςεισ μασ για τα ηθτιματα αυτά υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα μασ.
Γνωρίηουμε το αρνθτικό κλίμα που υπάρχει και περιγράψαμε, αλλά δεν υποταχκικαμε ςε αυτό.
Με τισ ανακοινϊςεισ μασ και τισ παραςτάςεισ μασ ςτα υπουργεία διεκδικιςαμε αυτό που μασ
πρζπει και μασ αφορά.
Είναι άλλο το αφορολόγθτο όριο που διεκδικοφμε εμείσ και άλλο θ μείωςθ των φορολογικϊν
ςυντελεςτϊν που ακοφμε από διάφορεσ πολιτικζσ αλλά και ςυνδικαλιςτικζσ δυνάμεισ και
μπροςτά ςτισ εκλογζσ.
Είναι άλλο να φορολογείςαι από το πρϊτο ευρϊ, να ζχεισ τζλοσ επιτθδεφματοσ και εάν αυτά δεν
τουσ ικανοποιοφν να ςου φορτϊνουν ανφπαρκτα ειςοδιματα με τα τεκμιρια.
Είναι άλλο θ διαγραφι χρεϊν και άλλο περάςτε από το ταμείο και κα ςασ κάνω και ευκολίεσ
πλθρωμισ, ςτα κάκε είδουσ χαράτςια που μασ φόρτωςαν άδικα.
Είναι άλλο να είναι εξαςφαλιςμζνθ ι υγεία για όλουσ και άλλο να πρζπει να τθν χρυςοπλθρϊνεισ
και πολφ περιςςότερο να ςου ηθτάν να τθν πλθρϊςεισ ενϊ ςου τθν είχαν κομμζνθ.
Είναι άλλο θ ανάπτυξθ που υπόςχονται οι κυβερνϊντεσ και τα μεγάλα επιχειρθματικά
ςυμφζροντα και άλλο θ εξαςφάλιςθ τθσ επαγγελματικισ μασ πορείασ.
Είναι άλλο όλοι να ςπρϊχνουν ςτθν διεφρυνςθ τθσ φορολογικισ βάςθσ για τα λαϊκά ςτρϊματα
και άλλο οι φοροαπαλλαγζσ και τα κάκε είδουσ δωράκια ςτο μεγάλο κεφάλαιο. Ρρόςφατα με τθν
μείωςθ του ςυντελεςτι φορολόγθςθσ των μεριςμάτων και τθσ φορολογίασ των εφοπλιςτϊν κλπ.

Σελίδα

Συνάδελφοι
μεγάλθ και ςοβαρι ιταν θ προςπάκειά μασ να αςχολθκοφμε με το ηιτθμα τθσ εκπαίδευςθσ.
Αναλυτικά μπορείτε και εδϊ να αντλιςετε πλθροφόρθςθ από τθν ιςτοςελίδα μασ για τισ
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Εμείσ οργανϊνουμε τθν παραγωγι μασ και προςδοκοφμε ςτο διακζςιμο ειςόδθμα τθσ μεγάλθσ
μάηασ των μιςκωτϊν και των ςυνταξιοφχων, απευκυνόμαςτε βαςικά ςτθν εγχϊρια κατανάλωςθ.
Δεν ςκζφτονται και κυρίωσ δεν οργανϊνουν τα επιχειρθματικά τουσ πλάνα με τον ίδιο τρόπο οι
μεγάλοι παίχτεσ τθσ αγοράσ.
Ο αντιπρόεδροσ του ΣΕΒ με ςχετικό άρκρο του δθλϊνει τθν υποςτιριξθ του ςυνδζςμου ςτθν
εξαγωγικι προςπάκεια των μελϊν του και αυτό εκτιμϊντασ ότι: «Με τθν ολοκλιρωςθ του
προγράμματοσ προςαρμογισ, οι προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ είναι ςυγκεκριμζνεσ: ι κα
ςζρνεται με αναιμικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ, ι κα μπει ςε ςτακερι αναπτυξιακι τροχιά με
ρυκμοφσ 3-4% ετθςίωσ. Με τθν προοπτικι ότι ςτο προβλεπτό μζλλον, δεν κα ζχουμε ςθμαντικι
αφξθςθ τθσ ελλθνικισ κατανάλωςθσ και ότι οι επιχειριςεισ δεν κα μπορζςουν να αναπτυχκοφν με
βάςθ τθν ελλθνικι αγορά οι εξαγωγζσ αποτελοφν μονόδρομο».
Δεν ξζρω ςυνάδελφοι πόςοι από όςουσ εκπροςωποφμε αν μποροφν να ακολουκιςουν τθν
ςυμβουλι του. Η πλθροφόρθςθ που ζχουμε και από ςυναδζλφουσ που μποροφν να πάρουν
μεγάλεσ ςχετικά δουλειζσ, που κυρίωσ ςχετίηονται με το τουριςμό, δυςκολεφονται ι και τθσ
απορρίπτουν λόγο φορολογίασ, προδιαγραφϊν κλπ.
Για αυτό και τα αιτιματά μασ που παλζψαμε με άλλεσ ομοςπονδίεσ όπωσ τθν ΟΒΣΑ για
αφορολόγθτο, κοφρεμα χρεϊν κλπ είναι το ςθμαντικότερο.

ανακοινϊςεισ μασ και τισ ςυναντιςεισ μασ, ςτο υπουργείο παιδείασ, τουσ κακθγθτζσ του ΤΕΙ και
τουσ ςπουδαςτζσ του .
Χρειάηεται όμωσ να επικεντρϊςουμε ςε οριςμζνα ηθτιματα.
Η εκπαίδευςθ ςτο κλάδο φκίνει διαρκϊσ και τθ μόνθ ςχολι, ςε ανϊτερο επίπεδο που ζχουμε,
προςπακοφν ουςιαςτικά να τθν κλείςουν.
Οι κυβερνιςεισ και το υπουργείο διαχρονικά, διακθρφςςουν ότι θ εκπαίδευςθ δεν εξαςφαλίηει
και επαγγελματικι αποκατάςταςθ, το επανζλαβαν και ςτθν ςυνάντθςι μασ. Γνωρίηουμε βεβαίωσ
τι ςυμβαίνει ςτθν αγορά εργαςίασ, άλλο αυτό και άλλο να μθν είναι αρκετό το πτυχίο για είςοδο
ςτο επάγγελμα που ςποφδαςεσ.
Κεντρικι κζςθ ςτθν τοποκζτθςι μασ για το κζμα δίνουμε ςτο ρόλο του ςχολείου. Ριςτεφουμε ότι
όλοι και όλεσ πρζπει να ζχουν τα ίδια εφόδια για τθν μελλοντικι τουσ επαγγελματικι πορεία. Να
τελειϊνουν όλοι το ίδιο ςχολείο και το νομοκετικό πλαίςιο να εξαντλεί τθν προςοχι του ςε αυτό
και όχι ςτο γριγορο ξεςκαρτάριςμα.
Το ςχολείο πρζπει να ςυμβάλει ςτθν μετάδοςθ ολοκλθρωμζνθσ γνϊςθσ, αυτό είναι πρόοδοσ και
όχι ο περιοριςμόσ και θ αποςπαςματικότθτά τθσ.
Η γνϊςθ είναι ηιτθμα ηωισ και όχι επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ.
Σκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ πρζπει να είναι θ ςυνολικι διαπαιδαγϊγθςθ του νζου ανκρϊπου.
Ρρζπει να μασ προβλθματίςει θ αντίλθψθ που διαχωρίηει τουσ μακθτζσ ςε αυτοφσ που παίρνουν
ι δεν παίρνουν τα γράμματα και κυρίωσ ςε ποιουσ απευκφνεται.
Ο περιοριςμόσ τθσ γενικισ παιδείασ, που ψθφίςτθκε, με τθν μετατροπι τθσ Γϋ λυκείου ςε
εξεταςτικό κζντρο, κα επιδεινϊςει τθν κατάςταςθ.
Το ςχολείο πρζπει να βάηει τισ βάςεισ για τθν διαμόρφωςθ δθμιουργικισ προςωπικότθτασ,
εργαςιακισ προετοιμαςίασ. Πχι να δϊςει εξειδικευμζνεσ επαγγελματικζσ γνϊςεισ.

Σελίδα

Είναι απαράδεκτο να ακοφμε διαφθμίςεισ, κακϊσ βριςκόμαςτε ςε περίοδο εξετάςεων, για
διάφορα φαρμακευτικά ςκευάςματα προκειμζνου τα παιδιά μασ να ανταποκρικοφν ςτθν πίεςθ
των εξετάςεων.
Ρολφ ςυηιτθςθ γίνεται για τισ ςυχνζσ αλλαγζσ ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ χρεϊνοντασ ςτθν
ςυχνότθτα των αλλαγϊν τθν άςχθμθ κατάςταςθ που υπάρχει.
Το βαςικό δεν είναι θ ςυχνότθτα των αλλαγϊν αλλά θ κατεφκυνςι τουσ. Δθλαδι θ πρόωρθ
επαγγελματικι κατάρτιςθ, θ ζμφαςθ ςτισ δεξιότθτεσ, και θ αυτονόμθςθ των ςχολικϊν μονάδων.
Στθν βάςθ αυτϊν κρίνεται θ ςωςτι ι όχι λειτουργία του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.
Δθλαδι, πόςα ςχολεία ζκλειςαν, πόςο αυξικθκε θ αναλογία μακθτϊν – εκπαιδευτικϊν, πόςοι
ςτράφθκαν ςε κατάρτιςθ και δεξιότθτεσ, βρικε το ςχολείο χορθγοφσ ςτα πλαίςια τθσ
αυτονόμθςθσ.
Η πολιτικι αυτι απορρζει από τισ αποφάςεισ τθσ ςυνόδου κορυφισ τθσ ΕΕ ςτθ Λιςαβόνα που
από το 2000 εκτιμοφςε ότι «…ζχει ζρκει πλζον θ ςτιγμι να αναλθφκοφν οικονομικζσ και
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Με όλα αυτά τα εφόδια και ζχοντασ τελειϊςει όλοι το ίδιο ςχολείο και ςε ϊριμθ θλικία για
αποφάςεισ, να γίνεται θ επιλογι τθσ όποιασ επαγγελματικισ πορείασ.
Επαγγελματικι ςχολι ι πανεπιςτθμιακι μόρφωςθ και εξζλιξθ.

κοινωνικζσ μεταρρυκμίςεισ ςτο πλαίςιο κετικισ ςτρατθγικισ που να ςυνδυάηει τθν
ανταγωνιςτικότθτα µε τθν κοινωνικι ςυνοχι».
Γιατί άραγε, διζκριναν απόςταςθ ανάμεςα ςτθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν κοινωνικι ςυνοχι;
Και ςυνεχίηει
«Η Ένωςθ ζχει τάξει ςιµερα ζναν νζο ςτρατθγικό ςτόχο για τθν επόμενθ δεκαετία : να γίνει θ
ανταγωνιςτικότερθ και δυναμικότερθ οικονοµία τθσ γνώςθσ ανά τθν υφιλιο, ικανι για βιώςιμθ
οικονοµικι ανάπτυξθ µε περιςςότερεσ και καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ…»
Το τι ακολοφκθςε το ηοφμε ακόμα!!!
Συνάδελφοι
Σε μια εποχι που αλλάηει το ςχολείο των διαφορετικϊν βακμίδων, του διαχωριςμοφ των
μακθτϊν, τθσ αποςπαςματικισ γνϊςθσ, ζχει φάει τα ψωμιά του.
Αναγκαίο και για αυτό το λόγο ρεαλιςτικό, ςιμερα, είναι το
ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΩΔΕΚΑΧΡΟΝΟ και ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΛΕΙΟ ΤΧΡΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ.

Σελίδα
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Είναι αναγκαίο και ςυνάμα ρεαλιςτικό, γιατί θ γνϊςθ δεν τεμαχίηεται και δικαίωμα ςε αυτιν
ζχουν όλα τα παιδιά, ενϊ υποχρζωςθ τθσ πολιτείασ να τθν παρζχει.
Με τθν αποφοίτθςθ από το δωδεκάχρονο πρζπει να υπάρχει θ επιλογι τθσ δθμόςιασ τεχνικισ
εκπαίδευςθ ι τθσ πανεπιςτθμιακισ.
Τεχνικι εκπαίδευςθ που κα ςτθρίηεται ςτο άρτιο μορφωτικό επίπεδο του δωδεκάχρονου μπορεί
να παρακολουκεί καλφτερα τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ.
Τεχνικι εκπαίδευςθ που κα αναλαμβάνει τθν επανεκπαίδευςθ για ότι νεότερο προκφπτει.
Εκπαίδευςθ και επανεκπαίδευςθ όχι για τθν ανακφκλωςθ τθσ ανεργίασ και ταΐςματοσ ενόσ
ολόκλθρου μθχανιςμοφ με ΚΕΚ, ΙΕΚ, κλπ.
Κατοχφρωςη του πτυχίου ωσ του μοναδικοφ αλλά και απαραίτητου εφοδίου για την εξάςκηςη
του επαγγζλματοσ, όλα τα άλλα ακυρώνουν την εκπαιδευτική διαδικαςία.
Στισ πρόςφατεσ αλλαγζσ τθσ κυβζρνθςθσ με τθν ίδρυςθ του πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ,
επιδιϊχκθκε θ κατάργθςθ του τμιματοσ Σχεδιαςμοφ Τεχνολογίασ Ξφλου Επίπλου. Καταφζραμε
να το αποτρζψουμε από κοινοφ με τουσ ςπουδαςτζσ και τουσ κακθγθτζσ.
Τίποτα όμωσ δε μπορεί να είναι ςίγουρο. Το επιπλζον ζτοσ επιβαρφνει τον οικογενειακό
προχπολογιςμό. Δεν κα αποτελοφςε όμωσ πρόβλθμα εάν είχαμε πραγματικά δωρεάν παιδεία.
Τα διετι προγράμματα που ανά πάςα ςτιγμι μπορεί να ςτθκοφν από το πανεπιςτιμιο μποροφν
να υποςκάψουν το τμιμα και βεβαίωσ θ διάρκρωςθ του πενταετοφσ προγράμματοσ μζνει να
δοφμε πϊσ κα υλοποιθκεί. Χρειάηεται επαγρφπνθςθ!
Ωςτόςο, για εμάσ το βαςικό δεν είναι εάν κα είναι πενταετοφσ διάρκειασ θ φοίτθςθ, μαηί ι όχι με
τθ δαςοπονία οφτε ακόμα και τα διετι.
Το βαςικό είναι:
 Η αποφοίτηςη επιςτημονικά καταρτιςμζνων νζων ανθρώπων που θα μποροφν να
ςτηρίξουν τον κλάδο.

 Η φπαρξη πραγματικά δωρεάν επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ με ευθφνη του κράτουσ με
πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα, γιατί όλα ςυνάδουν προσ την αντικατάςταςη τησ
επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ με την κατάρτιςη.
 Σο κζρδοσ και η αγορά δεν μπορεί αναγορεφεται ςε παιδαγωγό και κριτή τησ
εγκυρότητασ τησ γνώςησ.
Γι’ αυτό επιμζνουμε,
ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΩΔΕΚΑΧΡΟΝΟ και ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΛΕΙΟ ΤΧΡΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ,
ΔΗΜΟΙΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ.
Συνάδελφοι
Για όλα αυτά τα ηθτιματα επιβάλλεται να ανοίξει πλατιά ςυηιτθςθ ςε όλα τα ςωματεία μασ.
Αξιοποιιςτε το υλικό που ζχουμε αναρτιςει ςτθ ςελίδα τθσ ομοςπονδίασ μασ.
Συμβάλλεται και εςείσ με τισ εμπειρίεσ ςασ να εμπλουτίςουμε αυτό το υλικό, ςτείλτε μασ κάκε
ςασ ανακοίνωςθ και απόφαςθ για κάκε ηιτθμα που αντιμετωπίηεται.
Κίνθτρο και κριτιριο οι ανάγκεσ των παιδιϊν μασ, ςτο ςχολείο, ςτθν τεχνικι ςχολι, το
πανεπιςτιμιο και τελικά ςτον επαγγελματικό βίο.
Οφείλουμε να τουσ παραδϊςουμε ζνα κόςμο καλλίτερο από αυτόν που εμείσ κλθρονομιςαμε και
που διαμορφϊκθκε με ςκλθροφσ αγϊνεσ και αίμα.
Γνωρίηουμε τθν κατάςταςθ των ςωματείων μασ, τθν απαξίωςθ και τθν άρνθςθ ςυμμετοχισ, τον
αρνθτικό ςυςχετιςμό δυνάμεων, δεν υποταςςόμαςτε ςε αυτά, αλλά δουλεφουμε να τα
αλλάξουμε.
Υπιρξαν αγϊνεσ χωρίσ αποτελζςματα, αποτελζςματα χωρίσ αγϊνεσ δεν υπιρξαν.
Με πίςτθ και αιςιοδοξία για το δίκιο μασ, μποροφμε να τα καταφζρουμε.

Σελίδα
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Σασ ευχαριςτϊ.

