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ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΗ – ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΛΜΕ ΑΧΑΙΑ ΓΙΑ  ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ 

ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΟ ΠΡΩΙ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

         Όπωσ ξζρουμε τθν Δευτζρα ςυηθτείται ςτθν ολομζλεια τθσ βουλισ, εκτόσ απροόπτου, το νομοςχζδιο 

των απολφςεων και τησ ανακφκλωςησ των αναπληρωτών. Θ κυβζρνθςθ πιςτι ςτθν Ε.Ε. και τον ΟΟΑ, 

μετά και τθν αμζριςτθ ςτιριξθ που πιρε από τθν Μζρκελ, προχωρά ςτθν αποδόμθςθ των εργαςιακϊν 

ςχζςεων των αναπλθρωτϊν. Ο επόμενοσ ςτόχοσ βζβαια, ασ μην είμαςτε αφελείσ, θα είναι οι μόνιμοι.  

Σθν Παραςκευι 11-01-19 ανεβικαμε ςτθν Ακινα μετά απο απόφαςθ τθσ Αϋ ΕΛΜΕ ΑΧΑΙΑ μαηί με  

τουσ αγωνιηόμενουσ δαςκάλουσ. Θ Πρωτοβάκμια είχε πολφ ιςχυρι παρουςία, ενϊ θ Εκπ. Παρζμβαςθ είχε 

τθν ιςχυρότερθ ςυμμετοχι από τθ β/βάκμια. Ζγινε μια μαχθτικι πορεία από τα προπφλαια προσ τθ βουλι 

και το μζγαρο Μαξίμου. 

Ηθτικθκε να επιτραπεί αντιπροςωπεία των αναπλθρωτϊν να ςυναντθκεί με τον Πρωκυπουργό, αλλά 

δεν επιτράπθκε θ είςοδοσ. Αντί γι αυτό, είδαμε τθν απαράδεκτη επίθεςη των ΜΑΣ ζξω από τθ Βουλι, 

απζναντι ςτθν απεργιακι ςυγκζντρωςθ των εκπαιδευτικϊν που απαιτοφςαν τθν απόςυρςθ του 

νομοςχεδίου, που ςτζλνει ςτθν ανεργία χιλιάδεσ αναπλθρωτζσ και τςακίηει το δικαίωμα μασ ςτθ μόνιμθ 

και ςτακερι εργαςία, αντί να κάνει ΕΔΩ και ΣΩΡΑ όλουσ τουσ αναγκαίουσ μόνιμουσ μαηικοφσ διοριςμοφσ. 

Οι δυνάμεισ των ΜΑΣ χτφπθςαν τθν μαηικι κινθτοποίθςθ ρίχνοντασ ςτθν κορυφι του πλικουσ των 

εκπαιδευτικϊν δακρυγόνα και χειροβομβίδεσ κρότου-λάμψθσ ςτο ψαχνό και τραυματίςτηκαν δφο 

ςυνάδελφοι (από το ΠΑΜΕ). 



        Η ΔΟΕ  πήρε απόφαςη για Απεργία την Δευτζρα 14/1 και η ΟΛΜΕ για ςτάςη Εργαςίασ 11.00πμ-

2.00μμ. Δεν ςτάκθκε δυνατι θ πρόταςθ  για ςυνελεφςεισ και 48ωρθ απεργία που ζκαναν οι 

ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ, λόγω τθσ άρνθςθσ των κυβερνθτικϊν παρατάξεων ΤΝΕΚ-ΔΑΚΕ-ΠΕΚ. 

 

       Κατά τθν επιςτροφι ςτθν Πάτρα ςτο λεωφορείο προτάκθκε από τουσ δαςκάλουσ και τθν Εκπ. 

Παρζμβαςθ να ςυνεχίςουμε και ςτθν Πάτρα  με κινητοποίηςη ςτην Περιφζρεια Εκπαίδευςησ Δυτικήσ 

Ελλάδασ την Δευτζρα ςτισ 10 πμ, πράγμα που πήρε ζγκριςη τηλεφωνική, αφοφ πλθν του προζδρου, τα 

μζλθ του Δ δεν καταφεραν να είναι μαηί μασ. Ζτςι θ Αϋ ΕΛΜΕ ζχει αποφαςίςει και ςυμπληρωματική 

ςτάςη εργαςίασ 8.00πμ-11.00μμ, ϊςτε να καλφπτονται όλοι οι ςυνάδελφοι. 

 

Καλοφμε όλουσ τουσ υναδζλφουσ ςε ςυςπείρωςη ςυμμετοχή και 

ετοιμότητα. 

Ο κλάδοσ πρζπει αυτή την ςτιγμή να ςηκώςει το ανάςτημα του, προχπόκεςθ 

μαηικιοποίθςθσ και διεκδικθτικϊν  αγϊνων απζναντι ςε αυτοφσ που ρθμάηουν 

τον τόπο και τισ Ηωζσ μασ. 
 

 ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ/τάςεισ την ΔΕΤΣΕΡΑ 14-01-2019 

 ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ςφντομα μετά τη Δευτζρα ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΕΛΜΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΕΧΙΗ ΣΟΤ 

ΑΓΩΝΑ  

 ΣΗΡΙΖΟΤΜΕ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ 

 ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΣΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 

 Ο ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟ, «ΑΡΙΣΕΡΟ» ΚΑΙ «ΔΕΞΙΟ» ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ 

 

Εκπ. Παρζμβαςη, 13.01.2019, https://eparemvasiax.wordpress.com  
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