
ΓΔΝ ΠΑΡΑΓΙΓΟΤΜΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΔ Β΄ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 
 
 

ςνάδελθοι, 

 

Τν Γ.Σ. ηνπ Σσκαηείνπ Δθπαηδεπηώλ Γεκνζίσλ Η.Δ.Κ. (Σ.Δ.Γ.Η.Δ.Κ.) ζε έθηαθηε 
Σπλεδξίαζε ηνπ ηελ 11/06/2018, αθνύ έιαβε ππόςε όηη: 
 
1. Ζ Γεληθή Σπλέιεπζε πνπ έγηλε πξνζπάζεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 10/06/2018 δελ 

είρε Απαξηία θαη ε επόκελε ζα γίλεη ζε ρξόλν πνπ δελ ζα κπνξνύκε λα πάξνπκε 
απόθαζε γηα θηλεηνπνηήζεηο. 

2. Ο θ. Εέξβαο έρεη θαηαζηεί αλαμηόπηζηνο, αθνύ όπσο δηαπηζηώζακε δελ ίζρπαλ όζα 
καο είπε ζηελ πξώηε καο ζπλάληεζε γηα ηηο πιεξσκέο καο θαη ηελ ύπαξμε 
ρξεκάησλ ζην Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. 

3. Τν Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. θαηέζηε αλαμηόπηζην αθνύ δελ θαηάθεξε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 
αλαθνίλσζε πνπ έβγαιε όηη ζα πιήξσλε όινπο ηνπο Πηζηνπνηεκέλνπο Δθπαηδεπηέο 
εληόο Μαΐνπ. 

4. Σηε ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Μπαμεβαλάθε δελ ππήξμε θακία ζπγθεθξηκέλε δέζκεπζε 
εθ κέξνπο ηνπ. 

5. Αθόκα δελ έρνπκε ιάβεη ηηο ππνγεγξακκέλεο Σπκβάζεηο ηνπ 1νπ εμακήλνπ θαη δελ 
έρνπκε ππνγξάςεη Σύκβαζε γηα ην 2ν Δμάκελν. 

6. Φσξίο αληίγξαθν Σύκβαζεο νη Σπλάδειθνη καο πνπ ζα κπνπλ ζε Αλεξγία θαη ζα 
ζειήζνπλ λα πάξνπλ επίδνκα Αλεξγίαο, δελ ζα κπνξνύλ λα θάλνπλ αίηεζε θαη 
θηλδπλεύνπλ λα ράζνπλ ην επίδνκα. 

7. Θα πξέπεη λα βξνύκε έλα ηξόπν λα πηέζνπκε ην Υπνπξγείν πέξαλ ησλ 
ηειεθσλεκάησλ πνπ νύησο ή άιισο ζπλερίδνπκε ή ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ 
επηδηώθνπκε, γηα λα ιάβνπκε δεζκεύζεηο. 

8. Ζ θηλεηνπνίεζε απηή ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ ειάρηζην δπλαηό αληίθηππν ζηνπο 
Σπνπδαζηέο καο θαη ηελ Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

  

 

ωμαηείο Δκπαιδεςηών Γημοζίων Ινζηιηούηων Δπαγγελμαηικήρ 

Καηάπηιζηρ & Λοιπών Φοπέων Για Βίος Μάθηζηρ  

Σος Γημοζίος  

 ___________________________________________________ 

                                   ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ   ΔΠΔΙΓΟΝ                                                           

 

 

 

                                                              

                                                              Κνξπδαιιόο, 11 Ηνπλίνπ 2018 

                                                              Αξ. Πξσηνθόιινπ:  24/2018 

 

  



 
Απνθαζίδνπκε θαηά πιεηνςεθία: 
 
Καινύκε ηνπο Σπλαδέιθνπο να μην παπαδώζοςμε βαθμολογίερ 2ος εξαμήνος μέσπι 
να πάποςμε ζηα σέπια μαρ ςπογεγπαμμένερ ηιρ ςμβάζειρ και ηος 1ος και ηος 
2ος Δξαμήνος. 
 
Δπηζεκαίλνπκε όηη δελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξμνπλ θπξώζεηο ζε θαλέλαλ, αθνύ δελ 
κπνξνύλ λα ζε εγθαιέζνπλ όηη δελ ηεξείο ηελ Σύκβαζε ζνπ από ηε ζηηγκή πνπ δελ ηελ 
έρεηο ιάβεη ζηα ρέξηα ζνπ. 
Άιισζηε απιά δεηάκε λα ηεξήζεη ην Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. ηελ λνκηκόηεηα θαη ηελ δέζκεπζε ηνπ 
όπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ, όηη ζα απνπιεξσζνύλ όινη νη 
Δθπαηδεπηέο κέρξη ηέινο Ηνπιίνπ θαη γηα ηα δύν Δμάκελα. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηό 
ινγηθά εληόο ηνπ Ηνπλίνπ ζα πξέπεη λα καο δνζνύλ ππνγεγξακκέλεο Σπκβάζεηο. 
Δπνκέλσο εθόζνλ ην Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ. ηεξήζεη ηελ ππόζρεζε ηνπ θακία δηαηαξαρή ζηελ 
Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ ζα ππάξμεη! 
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