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ΠΑΣΡΑ 09/05/2018 

Κινθτοποίθςθ ςωματείων ενάντια ςτθν ελαςτικι εργαςία  
υγκζντρωςθ Παραςκευι 11/5 ςτισ 12.00 μ.μ. ςτο Δθμ. Θζατρο τθσ Πλ. Γεωργίου Πάτρασ  
για: Δικαίωμα ςτθν εργαςία όλων, μόνιμουσ μαηικοφσ διοριςμοφσ, ίςα δικαιώματα αναπλθρωτών με 

μόνιμουσ, ςεβαςμό ςε όλθ τθν προχπθρεςία, 12μθνεσ ςυμβάςεισ αναπλθρωτών, όλα τα προβλιματα 
αναπλθρωτών – ςυμβαςιοφχων 

Η Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐασ, ςτθ βάςθ των αποφάςεων τθσ ΑΔΕΔΤ και τθσ ΟΛΜΕ για κινθτοποίθςθ με αιτιματα που αφοροφν 
τουσ μαηικοφσ μόνιμουσ διοριςμοφσ ςτο δθμόςιο, τουσ αναπλθρωτζσ ςτθν εκπαίδευςθ και τουσ ςυμβαςιοφχουσ – 
ελαςτικά εργαηόμενουσ ςτο δθμόςιο οργανώνουμε ςυγκζντρωςθ τθν Παραςκευι 11/5, ςτισ 12.00 μ.μ. ζξω από το 
Δθμοτικό Θζατρο τθσ Πάτρασ. 
τθν επιμονι του Τπ. Παιδείασ και τθσ κυβζρνθςθσ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ςτθν εφαρμογι των αντιεκπαιδευτικών 
μεταρρυκμίςεων του εκπαιδευτικοφ Μνθμόνιου και τθν άρνθςι τουσ να αποδεχτοφν τα αιτιματα που διεκδικοφμε 
και αφοροφν τουσ μόνιμουσ μαηικοφσ διοριςμοφσ και τα προβλιματα των αναπλθρωτών, απαντάμε ςυνεχίηοντασ 
τισ διεκδικιςεισ και τουσ αγώνεσ μασ. 
Είναι αξιοςθμείωτο ότι βλζπει με άςχθμο μάτι ακόμα και μόνιμουσ διοριςμοφσ μζρουσ αυτών που δικαιοφνται και 
ζχουν αποφάςεισ δικαςτθρίων! 
Απαιτοφμε: 

 Μαηικοί μόνιμοι διοριςμοί για τθν κάλυψθ όλων των πραγματικϊν αναγκϊν ςτθν εκπαίδευςθ. 
 Μονιμοποίθςθ όλων των αναπλθρωτϊν/τριϊν ςε γενικι παιδεία και ειδικι αγωγι (με αντίςτοιχα προςόντα) 

για τθν άμεςθ κάλυψθ των 25.000 τουλάχιςτον κενϊν ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.  
 Σεβαςμόσ ςτθν προχπθρεςία των αναπλθρωτϊν.  
 Ίςα δικαιϊματα ςτουσ αναπλθρωτζσ με τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ. 
 Όχι ςτο προςοντολόγιο του ΟΟΣΑ για το ςφςτθμα πρόςλθψθσ. Όχι ςτο πιςτοποιθτικό παιδαγωγικισ 

κατάρτιςθσ. Κατάργθςθ του διαγωνιςμοφ του ΑΣΕΠ και του ν. 3848. 
 Να αποςυρκεί το αντιεκπαιδευτικό νομοςχζδιο για δομζσ και αξιολόγθςθ. 
 Όχι ςτο «Νζο Λφκειο», όχι ςτθν υπονόμευςθ των ΕΠΑΛ.  
 Αυξιςεισ ςτουσ μιςκοφσ για να ηοφμε με αξιοπρζπεια από το μιςκό μασ! 
 Όχι ςτθν αξιολόγθςθ/αυτοαξιολόγθςθ.  
 Όχι ςτο 30ωρο και τθν αφξθςθ του ωραρίου. 
 Όχι ςτισ ςυγχωνεφςεισ-καταργιςεισ ςχολείων και τμθμάτων. 
 20 μακθτζσ ςτο τμιμα, 15 ςτισ Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ, 10 ςτα εργαςτιρια. 
 Ανατροπι του εκπαιδευτικοφ Μνθμόνιου κυβζρνθςθσ – Ε.Ε .– ΟΟΣΑ. 

Για τθν επιτυχία τθσ κινθτοποίθςθσ το Δ τθσ ΕΛΜΕ κθρφςςει 3ωρεσ διευκολυντικζσ ςτάςεισ εργαςίασ  (8.00 – 
11.00 π.μ., 15.00 – 19.00 και 17.00 – 20.00 μ.μ.) ςυμπλθρωματικά ς’ αυτζσ του Δ.. τθσ  ΟΛΜΕ. 

Καλοφμε τουσ υλλόγουσ Π.Ε. και τα ςωματεία ςτο δθμόςιο τομζα να 
ςυνδιοργανώςουμε τθν κινθτοποίθςθ. 

Πανεκπαιδευτικό μζτωπο  για μόρφωςθ και μόνιμθ, ςτακερι και αξιοπρεπι 
εργαςία για όλουσ! Σζλοσ ςτθν εργαςιακι ομθρία και αναςφάλεια! ΟΧΙ ςτα 

μνθμόνια τθσ Εκπαίδευςθσ! Καμιά ανοχι, καμμιά επανάπαυςθ.  
ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ! ΚΛΙΜΑΚΩΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΣΩΡΑ! 

Για το Δ. . 
Ο Πρόεδροσ                                                    Ο Γραμματζασ 

 
ιάχοσ Χριςτοσ                                                Μποφρδαλασ Παναγιώτθσ 
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