
Δθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε  

Α΄Αραΐαο, απηόλνκν κέινο ηνπ παλειιαδηθνύ Γηθηύνπ Παξεκβάζεσλ–πζπεηξώζεσλ Γ. Δ. 

Απαζθάιηζαλ πιήξσο νη ΤΡΗΕΑΛΔΙ 

 

«...Χξωζηνύκε ηελ πάιε, βεβαίωο. 

Αύξην πεξηκέλω λα ζπληαρζνύκε ραξνύκελνη, 

γηα λα γιπηώζνπκε ηε δηαιεθηηθή ηεο επαλαζηαηηθήο αηζξίαο 

από ηηο αλνύζηεο ζεωξεηηθέο ζπδεηήζεηο...» 

Λίθνο Θαξνύδνο, Υξσζηνύκε ηελ πάιε 

«...Από ηελ πξώηε ζηηγκή  αλάδεημεο ηεο θπβέξλεζεο ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ν Ειιεληθόο ιαόο δηαπίζηωλε 

όηη ε θπβέξλεζε, ελώ είρε απόιπην θαη θαζεκεξηλό έιεγρν από ηνπο κεραληζκνύο θαη ηα ΜΜΕ ηεο 

θεθαιαηνθξαηηθήο νιηγαξρίαο, είρε ηα «ρέξηα ηεο ιπκέλα» από ην ιαό. Δελ είρε, αιιά νύηε θαη 

επηδεηνύζε λα έρεη, θαλελόο είδνπο έιεγρν από ην ιαό, νύηε θαλ από ηηο ίδηεο ηηο νξγαλώζεηο κειώλ ηνπ 

θόκκαηνο ηνπ ΣΥΡΙΖΑ. Αληίζεηα ηα ΜΜΕ ηεο νιηγαξρίαο θαζεκεξηλά αλέθξηλαλ εμαληιεηηθά θάηω από 

ην πξίζκα ηωλ δηθώλ ηνπο ζπκθεξόληωλ...». Γη’ απηό:   

 Άκεζε πζπείξσζε ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο θαη ζηα ζσκαηεία. 

 πληνληζκόο ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ - νκνζπνλδηώλ ζε ηνπηθφ - 

παλειιαδηθφ επίπεδν. Αλάπηπμε ηνπηθώλ ιατθώλ ζπλειεύζεσλ. 

 Παλεθπαηδεπηηθό - Παλεξγαηηθό θίλεκα ιατθήο-θνηλσληθήο 

αληηπνιίηεπζεο, αλππαθνήο, ξήμεο & αλαηξνπήο ηεο αληεξγαηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑΛΔΙ θαη φινπ ηνπ καχξνπ κπιφθ. 

  πληνληδόκαζηε – νξγαλσλόκαζηε - ελσλόκαζηε κε ηνλ ιαό ζηελ Πάιε 

γηα: Γνπιεηά – Κηζζό – Αζθάιηζε – ύληαμε γηα όινπο.  

 Γηλόκαζηε θαηαιύηεο γηα αγσληζηηθή ζπλελλόεζε κε όιε ηελ Δθπαηδεπηηθή 

αξηζηεξά (θάζε απόρξσζεο) θαη κε όινπο ηνπο αλεμάξηεηνπο αγσληζηέο/-ίζηξηεο  κε 

θνηλή δξάζε ζην θίλεκα. 



Οη Δθπαηδεπηηθνί δελ παξαδίλνληαη, ν αγώλαο ηνπ ιανύ ζπλερίδεηαη! 

Γηαηί νη απηαπάηεο ηέιεησζαλ γηα ηα ζηξαηόπεδα ηνπ «ιδιότσποσ πόλεμοσ», πνπ κε εηδηθφ ζρέδην θαη 

έληαζε θάλνπλ 6 ρξφληα. Απφ ηε κηά κεξηά νη ειίη (ΔΔ, ΓΛΣ, ΟΟΑ, ΛΑΣΟ, θπβεξλήζεηο φισλ ησλ απνρξψζεσλ, 

θιπ) θαη απφ ηελ άιιε ε εξγαηηθή ηάμε θαη ν εξγαδφκελνο ιαφο. Ο ιαφο πνπ θαηά 62% δήηεζε ηε ξήμε κε Δ.Δ. θαη 

μεπνπιήζεθε απφ ην ΤΡΗΕΑ, ν ιαφο πνπ γέκηζε ηνπο δξφκνπο ζηηο 12 Λνέκβξε θαη έδεημε φηη είλαη αθφκα εδψ. 

Θαη ζα ηνπο μαλαγεκίζεη ζηηο 3 Γεθέκβξε. «Όκνξθα θη απιά» όκσο παξακέλεη ην κεγάιν δήηεκα: Πσο 

ζα ππεξβεί όια ηα επίπεδα δηακαξηπξηώλ. Κε λίθεο ζε κηθξά ζέκαηα κπνξεί λα πάεη θαη ζηα κεγάια. Ήδε 

θνληεχνπλ λα ηνπ κείλνπλ κφλν νη «αιπζίδεο».... 

πλδένπκε δηαιεθηηθά ην κηθξά κε ηα κεγάια δεηήκαηα, ελώλνπκε ηνλ θόζκν 

-  Αμηνπξεπή Γνπιεηά γηα όινπο: Θάλνπκε ζεκαία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ - εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ηελ απηνλφεηε 

αλάγθε φισλ γηα εξγαζία κε αμηνπξεπείο φξνπο. Λα γπξίζνπλ πίζσ ηα ρξήκαηα, ν πινχηνο θαη ν θφπνο ησλ 

πξνεγνχκελσλ γελληψλ πνπ δφζεθαλ ζε ληφπηνπο θαη μέλνπο ηξαπεδίηεο, ηα καησκέλα θέξδε ηεο Οιπκπηάδαο &  

ησλ κεγάιισλ έξγσλ, ησλ κηδψλ ησλ Πνιπεζληθψλ κνλνπσιίσλ & ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, ησλ επί 

δεθαεηίεο αθνξνιφγεησλ θαλαιηψλ, ησλ ηακείσλ καο θαη ησλ νκνιφγσλ, ησλ θνπξεκέλσλ κε ην P.S.I. 

απνζεκαηηθψλ ηνπ δεκνζίνπ, ηνπ αθνξνιφγεηνπ ησλ πινηνθηεηψλ ηνπ ιαζξεκπνξίνπ Πεηξειαίνπ, ηεο 

αζπδνζίαο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ ηεο ιεγφκελεο ηζρπξήο Διιάδαο ηνπ εκίηε θαη λα γίλνπλ: Ιατθέο 

δεκόζηεο επελδύζεηο κε εξγαηηθό -ζπλεηαηξηζηηθό έιεγρν ζηνπο ηνκείο πγείαο, παηδείαο, αγξνηηθήο 

παξαγσγήο, ελέξγεηαο & ηνπξηζκνύ. ’ απηήλ ηελ θαηεχζπλε δεηάκε λα γίλνπλ άκεζα Γηνξηζκνί. 

Ζ ηαθηηθή ησλ κεδεληθψλ νπζηαζηηθά δηνξηζκψλ ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε έρεη εθηηλάμεη ηηο 

ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο. Οη αλαπιεξσηέο θαη νη σξνκίζζηνη ζπλάδειθνί καο απνηεινύλ πιένλ ηνλ 

ζθειεηό ηνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ θαη είλαη θαηαδηθαζκέλνη λα δνπλ ζ’ έλα θαζεζηψο ζπλερνχο εξγαζηαθήο 

νκεξίαο θαη αλαζθάιεηαο, ελψ ζηα ζρνιεία ηα θελά λα θαίλνληαη σο «θπζηθφ» γεγνλφο....  

Γη’ απηφ πήξακε ηελ πξσηνβνπιία σο Παξεκβάζεηο Γ.Δ. θαη ζηεξίμακε ηελ ππνςεθηόηεηα 

αλαπιεξσηή ζην Γ.. ηεο ΟΙΚΔ, γηα λα δνζεί έκπξαθηα κέζσ απηήο ηεο εθπξνζώπεζεο βήκα θαη 

επί πιένλ ρώξνο γηα ηνπο ρηιηάδεο αδηόξηζηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Γηα λα αλαδείμνπλ, λα δηεθδηθήζνπλ, λα 

πηέζνπλ ζπιινγηθά  γηα ηελ επίιπζε φισλ ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ ηνπο θαη λα βάινπλ θξέλν ζηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηε δηάζπαζε! Ζ απάληεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ήηαλ: ή ζπλδηθαιηζηηθή ζπκεηνρή ζην Γ 

ηεο ΟΙΚΔ ρσξίο πξνυπεξεζία ή πξνυπεξεζία ρσξίο ζπλδηθαιηζκφ. Θη εκείο δηα ηεο ζπλαδέιθνπ απαληήζακε 

έκπξαθηα: Θαη ηα δχν, έζησ θαη αλ ζπκκεηέρεη ζην Γ ηεο ΟΙΚΔ θαη δηδάζθεη 23 ψξεο ζηνλ Β. Έβξν, έσο φηνπ 

θη εάλ ππνρσξήζεη ν ππνπξγφο!!! 

-  Αμηνπξεπήο κηζζόο  γηα όινπο:  Οη εξγαδφκελνη πξέπεη ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα λα δηεθδηθήζνπκε 

φινλ ηνλ θιεκέλν πινχην απφ έλαλ θαπηηαιηζκφ πνπ ζαπίδεη απ’ ηα θέξδε θαη ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ “ιίπνπο”. Ή 

ζα ελσζνχκε αδειθνκέλνη νη εξγαδφκελνη Γχζεο & Αλαηνιήο γηα λα γπξίζεη ν πινχηνο πνπ παξάγνπκε φινη ζηα 

ρέξηα καο -κνριφο γηα ηε δσή- ή ζα ηνπο αθήζνπκε λα ηνλ επελδχνπλ ζηνλ θάζε Πφιεκν. ’ απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε δηεθδηθνχκε ζε εζληθφ επίπεδν ηελ επαλαθνξά ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο κε 

αμηνπξεπείο κηζζνύο, αζθάιηζε θαη ζύληαμε. ε δηεζλέο επίπεδν ηελ δηεθδίθεζε, καδί κε ηα εξγαηηθά 

ζσκαηεία, νκνζπνλδίεο θαη φξγαλα ησλ επξσπαηθψλ ρσξψλ κηα λέα αλαβαζκηζκέλε ράξηα εξγαηηθψλ 

δηθαησκάησλ πνπ έρεη αλάγθε ε επνρή καο. Θακηά κείσζε κηζζψλ, επαλαθνξά δψξσλ, αληίζηξνθεο απμήζεηο κε 

ην καραίξη ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ.  

-  Αμηνπξεπήο αλαδηαλεκεηηθή ζύληαμε γηα όινπο:  Αλππνρψξεηνο αγψλαο γηα ηελ ππεξάζπηζε φισλ ησλ 

απφκαρσλ ηεο δνπιεηάο ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα. Δπηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ πνπ πθάξπαμε ην θεθάιαην 

απφ ηα ηακεία καο (ζαιαζζνδάλεηα, ρξεκαηηζηήξην, δνκεκέλα, PSI, εηζθνξνδηαθπγή & εηζθνξναπνθπγή 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, θιπ. Αθύξσζε ησλ επξσ-αηιαληηθψλ ζρεδίσλ γηα ζπληάμεηο πείλαο ησλ 360Δ πνπ 

πηνζεηεί ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑΛΔΙ θαη ην ειιεληθφ θεθάιαην. Απμήζεηο ζηηο ζπληάμεηο θαη κεηώζεηο ζηα 

όξηα ειηθίαο γηα λα κπεί ε λέα εξγαηηθή βάξδηα ηεο αλεξγείαο ζηελ παξαγσγή θαη λα αλαιάβεη. Έηζη ζα 

μεθνπξαζηνχλ θαη ζα δήζνπλ κε αμηνπξέπεηα νη ειηθησκέλνη. Λα αξζνχλ νη αδηθίεο ησλ δπζαλάινγα παρπιψλ 

ακνηβψλ πνπ δηαηεξνχλ νη βνπιεπηέο & ηα πνιηηηθά θαη ινηπά ζηειέρε ηνπο, παιηά θαη λέα.  

-  Αμηνπξεπήο αζθάιηζε γηα όινπο:  Πιήξε αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζε 

φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο κε πξφβιεςε γηα ηνπο αλέξγνπο, είλαη ην ζχλζεκα καο γηα ηελ αζθάιηζε. Ζ πγεία 



είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκα φισλ καο θαη ζα αγσληζηνχκε ψζηε ε γελληά καο λα ην θαηαθηήζεη. Θαλέλα ζπίηη 

ζηα ρέξηα ηξαπεδίηε. ΟΥΗ ζηνπο πιεηζηεξηαζκνχο πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηνηθίαο. 

Ζ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε σο κνριόο αλαδηαξζξώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ 

Η) Οη δαλεηζηέο απαηηνύλ ηελ παξάδνζε ηεο ΣΔΔ ζηνπο ηδηώηεο θαη ζηνπο ρνξεγνύο (βιέπε ΓΗΣ-

ΔΠΑ). Σν πξψην βήκα έγηλε κε ηε ζχκπξαμε ηνπ ειιελνβξεηαληθνχ επηκειεηεξίνπ, ησλ Τπνπξγείσλ Παηδείαο 

θαη Δξγαζίαο. ρεδηάδνπλ ηελ ζπξξίθλσζε ηεο Σ.Δ.Δ.. Γηα λα ηελ πεηχρνπλ παξεκβαίλνπλ αθφκα θαη ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ ηεο ΣΔΔ. Σα ζρεδηάδνπλ ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ 

επξσπατθνύ ζπζηήκαηνο πηζησηηθώλ κνλάδσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

(ECVET - Δ.Δ. C 155/02 ηεο 8.7.2009). Οη πηζησηηθέο κνλάδεο θαη ε καζεηεία κέζα ζηηο ζπνπδέο ζρεδηάδνπλ 

λα αληηθαηαζηήζνπλ ηφζν ηα πηπρία θαη ηα εληαία δηθαηψκαηα, φζν θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο πξνο ην 

απόιπηα αηνκηθό κνληέιν πξνζόλησλ θαη ηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο.   

ΗΗ) Παξάιιεια θαη ηαπηφρξνλα κε ην πξφηππν απηφ σο κνριφ επηδηψθνπλ λα ζπκπαξαζχξεη θαη φιν ην ππφινηπν 

ζχζηεκα κεηά ην γπκλάζην (ΔΘ θαη ΓΔΙ), αιιά θαη ηα Α.ΣΔΗ –ΑΔΗ. Έηζη κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε ηφζν ηηο 

δηαζεζηκφηεηεο απφ ηηο 50 εηδηθφηεηεο ησλ ΔΠΑΙ, φζν θαη ηηο ππνρξεσηηθέο κεηαθηλήζεηο ηφζν ησλ ηερληθώλ, 

φζν θαη ησλ γεληθώλ εηδηθνηήησλ ζηα Γ. ΗΔΘ. Κπνξεί ν αγψλαο λα είρε κηα ζεκαληηθή εξγαζηαθή λίθε κε 

ηελ επηζηξνθή θαζεγεηψλ, θιπ, αιιά ε πνξεία δηάιπζεο ηεο ΣΔΔ (φπσο ηελ μέξακε) ζπκπαξέζπξε θαη 

θιαζζηθέο εηδηθφηεηεο ζηα Γ.ΗΔΘ (ΠΔ02, ΠΔ04.01, ΠΔ05, ΠΔ11, ΠΔ16, ΠΔ19, θιπ). Πξόθεηηαη γηα 

πξναλαθξνύζκαηα θαη «ζπλήζεηα» γηα ηελ πιήξε θηλεηηθόηεηα πνπ εηνηκάδνπλ γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε «κρατικούς σπαλλήλοσς». Γη’ απηφ ν Αι. Σζίπξαο θαιεί όιν ην ζάπην πνιηηηθό 

ζύζηεκα ζε «θνηλή ζπλλελόεζε» γηα αληηδξαζηηθή αλαζεώξεζε ηνπ πληάγκαηνο.  

Πξνηείλνπκε ηαπηόρξνλα πνιπηερληθό & εληαίν πνιπεπηζηεκνληθό ζρνιείν 

Δπηβάιιεηαη λα ππάξρεη έλα ρξνληθό κεηαβαηηθό ζηάδην γηα ηε ιεηηνπξγία ην Δληαίνπ 

Πνιπεπηζηεκνληθνχ ζρνιείνπ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, απ’ ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα αξρίζνπλ 

λα πινπνηνύληαη πνιηηηθέο, πνιιαπινί ζεζκνί ελίζρπζεο θαη παηδαγσγηθέο δηδαθηηθέο 

εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηώλ πνπ ην έρνπλ αλάγθε, αιιά θαη ππνδνκέο πνπ ζα ζηεξίμνπλ 

απηή ηελ πξνζπάζεηα.  

Γη’ απηό ζε πξώηε θάζε & ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο πξνηείλνπκε: Κεηαηξνπή φισλ ησλ ΗΔΘ ζε κνλνεηή ή 

δηεηή έηε ζπγθξνηεκέλεο εηδίθεπζεο ρσξίο καζεηεία, κεηαθνξά όισλ ζην Τπ. Παηδείαο νξγαληθά θαη κε 

άκεζε ζύλδεζε κε ηα ΔΠΑΙ. Λα δίλεηαη πηπρίν κεηά ηελ απνθνίηεζε φζσλ καζεηψλ ησλ ΔΠΑΙ έρνπλ 

θαηεχζπλζεο εηδίθεπζεο ζην ηειεπηαίν έηνο. Σα ρνιηθά Δξγαζηήξηα (Δ.Θ.) λα απνηεινχλ επνκέλσο ην θέληξν 

ελφο εληαίνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο. Κέζα ζ’ απηφ ζα έρνπλ κνληκφηεηα, νξγαληθφηεηα θαη εξγαζία φιεο νη 

εηδηθφηεηεο. Πνιπεπηζηεκνληθή ζύλδεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

κεηαμχ ΔΠΑΙ θαη ΓΔΙ. Δλνπνίεζε Γεκνηηθψλ, Γπκλαζίσλ θαη Ιπθείσλ ζηα πιαίζηα 12ρξνλεο 

ππνρξεσηηθήο εληαίαο δεκόζηαο δσξεάλ εθπαίδεπζεο, καδί κε ηα 2 έηε πξνζρνιηθήο αγσγήο. 

Ζ  θαπηηαιηζηηθή θξίζε θέξλεη πόιεκν θαη πξνζθπγηά. 

'Οπσο έρεη δείμεη θαη ε ηζηνξία, θάζε θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκηθή θξίζε ζπλνδεύεηαη από πνιηηηθέο 

κεηαιιάμεηο, απηαξρηζκό θαη αληηδξαζηηθνπνίεζε ζε φιε ηελ γξακκή, θιηκάθσζε ησλ πνιέκσλ, κεγάιε 

φμπλζε ησλ ελδντκπεξηαιηζηηθψλ αληαγσληζκψλ θαη αλάθιεμε φινπ ηνπ θνπβαξηνχ ησλ αληηζέζεσλ, πνπ 

έξρνληαη ζην πξνζθήλην. Σψξα απνθηά επξχηεξε δηάζηαζε κε ηελ θξίθε ησλ λεθξψλ ακάρσλ ζηε πξία, ησλ 

πληγκέλσλ πξνζθύγσλ θαη παηδηώλ ζην Αηγαίν θαη ησλ δνινθνλεκέλσλ ζην Παξίζη θαη ηελ Βεξπηηό. Δίλαη 

αλαγθαίν λα ζπκβάινπκε ζηελ αλάπηπμε ελόο ξσκαιαίνπ εξγαηηθνύ Αληηπνιεκηθνύ Δηξεληζηηθνύ 

θηλήκαηνο γηα ζπιινγηθέο ειεπζεξίεο/δηθαηψκαηα, ζην πιαίζην δηαθπγήο απφ ηηο δαγθάλεο ηνπ «θεθαιαίνπ». 

Πνιηηηθό πξόγξακκα 

Δπηκέλνπκε ζρεδηαζκέλα: Αλππαθνή ζε ΔΔ, ΓΛΣ, ΟΟΑ, ΛΑΣΟ. Άκεζε ξήμε κε Δπξσδψλε, ΟΟΑ, ΓΛΣ, 

ΛΑΣΟ, θιπ. Οξγαλσκέλε έμνδνο απφ ηνπο ππεξεζληθνχο απηνχο «ζεζκνχο», πνπ κε λέεο ηκπεξηαιηζηηθέο 

κεζόδνπο πξνσζνύλ ηηο ζύγρξνλεο αλαδηαξζξώζεηο, εμαηνκηθεχνπλ εξγαζία, αζθάιηζε, ζχληαμε, 

δηθαηψκαηα, παίξλνπλ κηζζνχο, ζπίηηα, ςπρηθή εξεκία, δηαιύνπλ ηνλ ζπιινγηθό άλζξσπν. 



Φεθνδέιηην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Παξέκβαζεο 

Γηα ην Γ. .  

 Αγγεινθσζηφπνπινο Βαγγέιεο, ΠΔ03, 10ν Γπκλ Πάηξαο 

 Αζαλαζφπνπινο Άγγεινο, ΠΔ10, ΓΔΙ Ρίνπ 

 Αεδνλίδεο Ζιίαο, ΠΔ08, Κνπζηθφ ρνιείν Πάηξαο 

 Γηαλλνπνχινπ Γηνλπζία, ΠΔ17.04, 1ν ΔΠΑΙ/1ν Δ.Θ. Πάηξαο 

 Εελδεθχιιεο Βαζίιεο, ΠΔ18.08, 7ν ΔΠΑΙ Πάηξαο 

 Θέκειεο Παλαγηψηεο, ΠΔ04.01, απφζπ. ΓΔΙ Βξαρλεΐθσλ 

 Θαδάλεο Άξεο, ΠΔ17.07, ΔΠΑΙ Θ. Αραΐαο/5Ο Δζπ. ΔΠΑΙ Πάηξαο 

 Θαιιηκάλε Αζελά, ΠΔ19/ΠΔ03, 8ν Γπκλ. Πάηξαο 

 Θνπινπξηψηε Δηξήλε, ΠΔ04.04, 4ν ΓΔΙ Πάηξαο 

 Θνπκπνχξα  Καξία, ΠΔ05, απφζπ. ζε α/βάζκηα (άιιν ΠΤΓΔ) 

 Κπαιάλνο Γηψξγνο, ΠΔ04.04, 12ν ΓΔΙ Πάηξαο 

 Κπειεξή Ληίλα, ΠΔ02, 7ν ΓΔΙ Πάηξαο  

 Κπνχξδαιαο Παλαγηψηεο, ΠΔ04.01, Γπκλ.-Ιπθ. Σάμεηο Υαιαλδξίηζαο 

 Ληίξιεο Θαλάζεο, ΠΔ06, 7ν Γπκλ. Πάηξαο 

 ακπαδηψηεο Γηνλχζεο, ΠΔ04.01/ΣΔ16, Γπκλ. Ιαθθφπεηξαο 

 Σεθηνλίδνπ Γφκλα, ΠΔ19/03, 3ν ΓΔΙ Πάηξαο 

 Φνπληάο Θφδσξνο, ΠΔ03, ΓΔΙ/Γπκλ. Ιάππα 

 Γηα έλα ζύγρξνλν δεκόζην, εληαίν, δσξεάλ, δεκνθξαηηθό ζρνιείν, κε εληαία θη φιε ηε 

γλψζε θαη γηα όια ηα παηδηά,  θφληξα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο αγνξάο! 

 Κεηαηξνπή ηεο θηελήο ειαζηηθήο θαηάξηηζεο ζε εηδίθεπζε, ρσξίο καζεηεία. 

Απφθηεζε πξαθηηθήο εκπεηξίαο κεηά ην πηπρίν κε πιήξε επαγγεικαηηθά, εξγαζηαθά θαη 

αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ εηδίθεπζε κφλν ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

Κεηαηξνπή ηεο άηππεο θαηάξηηζεο ζε ηππηθή εθπαίδεπζε. Θαηάξγεζε ησλ ΗΔΘ. Ώζκσζε κε 

ην Ιχθεην. Πνιιαπιέο δνκέο ζηήξημεο ησλ καζεηψλ. 

 Γηα όινπο: Κφληκε αμηνπξεπήο δνπιεηά, κείσζε ρξφλνπ εξγαζίαο, πιήξε ζπληαμηνδνηηθά 

θαη αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα! Κείσζε καζεηψλ ζηα ηκήκαηα, επαλαθνξά δηδαθηηθνχ 

σξαξίνπ, έγθαηξνη καδηθνί & κόληκνη δηνξηζκνί. Αλαπιεξσηέο κε ηζφηηκα δηθαηψκαηα. 

 Κπιόθν ζηα κλεκόληα. Αλαηξέπνπκε ηελ πνιηηηθή θπβέξλεζεο-ΔΔ-ΓΛΣ-ΟΟΑ-ΛΑΣΟ!  

Θέληξα αγώλα ηα ζρνιεία, ζπζπείξσζε ζην ζσκαηείν,               
ςεθίδνπκε-ζηεξίδνπκε Δθπ. Παξέκβαζε ζηηο  9 Γεθέκβξε, 

ΤΓΘΡΟΣΖΚΑ  Λ. Σεκπνλέξα [από 8.30 π.κ. έσο 7.00 κ.κ. αθξηβώο]!   


