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Πποωθούμε ηιρ διεκδικήζειρ μαρ και ηα αιηήμαηα αισμήρ 

Γηα ηελ καηάπγηζη ηος νόμος για ηο πποζονηολόγιο, γηα καδηθνύο κόληκνπο δηνξηζκνύο. Καμιά απόλςζη 

αναπληπωηή! Αςξήζειρ ζηοςρ μιζθούρ και ηιρ ζςνηάξειρ. Καλείο θάησ από 1.000 επξώ θαζαξά! Δπαλαθνξά ηνπ 

13νπ-14νπ κηζζνύ, ηνπ κηζζνινγηθνύ ρξόλνπ 2016-2017, ελζσκάησζε πξνζσπηθώλ δηαθνξώλ ζηνπο βαζηθνύο, 

απόδνζε ησλ αναδπομικών, κλπ.. Πίζσ όια ηα «θιεκκέλα». Καηάπγηζη ηος ν. Καηπούγκαλος θαη όισλ ησλ 
αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ. Σύνηαξη ίζη με ηο μιζθό με 30 σπόνια δοςλειάρ ρσξίο όξην ειηθίαο. Όρη ζηηο πεξηθνπέο 

ζηνπο λένπο ζπληαμηνύρνπο κεηά ην 2016. Σπιινγηθέο ζπκβάζεηο εθ όιεο ηεο ύιεο από ΑΓΔΓΥ θαη ΟΛΜΔ. Όσι ζηο 

νέο Λύκειο. Όσι ζηην αξιολόγηζη – απηναμηνιόγεζε – Σηακαηάκε ηηο επηκνξθώζεηο ησλ αμηνινγεηώλ. 

Οπγανώνοςμε απεπγία – αποσή.  Δπαλαθνξά ηος ωπαπίος ζηα ππο ηος 2013 επίπεδα ζηε Β/Θκηα, 20 μαθηηέρ ζηο 

ημήμα - 15 ζηηο Οκάδεο Πξνζαλαηνιηζκνύ -10 ζηα εξγαζηήξηα. Όλα ηα πποζθςγόποςλα ζηα ζσολεία. 

Υπνζηεξηθηηθέο, εληζρπηηθέο δνκέο γηα όινπο ηνπο καζεηέο ρσξίο δηαθξίζεηο. 

 
Σηο δπόμο ηος μεγάλος αγώνα ενάνηια ζηο πποζονηολόγιο σαπάζζοςμε ζσέδιο ανςποσώπηηος αγώνα .  

Πποηείνοςμε ππορ ηη  Γ.Σ. ηηρ ΕΛΜΕ 

 Σηάζη επγαζίαρ θαη ζπκκεηνρή ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα θξνληηζηήξηα ζηηο 9/3 γηα 

ππνγξαθή Σ.Σ.Δ., ελάληηα ζηελ ειαζηηθή απαζρόιεζε.Να κελ απνιπζεί θαλέλαο ζπλάδειθνο αλαπιεξσηήο. 

 48ωπη απεπγία πος θα ππαγμαηοποιηθεί ηο ππώηο δεκαπενθήμεπο ηος Μαπηίος  κε ζπιιαιεηήξηα ηελ 

πξώηε κέξα ζε όιεο ηηο πόιεηο θαη παλειιαδηθή ζπγθέληξσζε ηε δεύηεξε κέξα ζηελ Αζήλα γηα λα 
απαληήζνπκε ζε όια ηα κέησπα πνπ αλνίγνπλ ζηελ εθπαίδεπζε.  

 Σπλερίδνπκε κε νέερ Γ.Σ. αποθαζιζηικήρ κλιμάκωζηρ ηνπ αγώλα κε ζρέδην πνπ ζα θηάζεη μέσπι ην ηέινο 

ηεο ρξνληάο θαη ηηο πανελλαδικέρ εξεηάζειρ. 

 Οπγανώνοςμε ηώξα ηνλ αγώλα γηα διεκδίκηζη ησλ οικονομικών αιηημάηων καο κε αηρκή ην 13
ο
, 14

ο
 

μιζθό και απόδοζη ηος κλιμακίος 2016-2017, θαζώο θαη ηα αναδπομικά. Απν θνηλνύ κε ην ζύιινγν ηεο 
πξσηνβάζκηαο πξνρσξάκε  ζε  ζςγκενηπώζη μέζα ζην Φεβξνπάξην ηελ εβδνκάδα από 11/2 έωρ 15/2 θαη ε 

ΟΛΜΕ με ηη ΔΟΕ ζε πανελλαδική απεπγιακή ζςγκένηπωζη ζηα Πξνπύιαηα ζηηο 1.00 κ.κ. ηελ 

Παξαζθεπή 22/2. Οη ΔΛΜΔ θαη ε ΟΛΜΔ λα θαιύςνπλ ηα έμνδα ζπκκεηνρήο ησλ ζπλαδέιθσλ ζηελ 
παλειιαδηθή θηλεηνπνίεζε.  

 Επαναβεβαιώνοςμε ηην απεπγία – αποσή ωρ μοπθή πάληρ πνπ έγηλε κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ελάληηα ζηελ 

αμηνιόγεζε από ηνπο δεκόζηνπο ππαιιήινπο,  για να ζηαμαηήζοςμε ηην αςηοαξιολόγηζη. Σηαμαηάμε ηιρ 

επιμοπθώζειρ ηων ζηελεσών εθπαίδεπζεο γηα ηελ απηναμηνιόγεζε πνπ γίλνληαη ζε όιεο ηηο πόιεηο απηή ηελ 

πεξίνδν  

 Δεν ζςναινούμε ζηην ςποβάθμιζη ηηρ ειδικήρ αγωγήρ, δεν ζςγκποηούμε ηιρ ηπιμελείρ επιηποπέρ θαη ηηρ 

ομάδερ εκπαιδεςηικήρ ςποζηήπιξηρ αμηνπνηώληαο ηελ απεξγία – απνρή θαη  κέζα από απνθάζεηο ησλ 

Σπιιόγσλ. Σπλερίδνπκε ην έξγν ζηήξημεο ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε ηεν παπαπομπή 

ηων γονέων ζηο ΚΕΣΥ όπνπ θαη ζα γίλεηαη ε δηάγλσζε ησλ καζεηώλ, όπσο αθξηβώο ην έθαλαλ έσο ζήκεξα.  

 Η ΟΛΜΕ λα οπγανώζει ζπλάληεζε ζπληνληζκνύ γηα ηνλ θαζνξηζκό θηλεηνπνηήζεσλ, εθδειώζεσλ θαη 

άιισλ δξάζεσλ ηελ Παπαζκεςή 15/2  ελάληηα ζηελ πξόηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ για ηο Λύκειο κε ηελ 

ΑΣΓΜΕ, ηνπο Σςλλόγοςρ Γονέων θαη ηηο Ομοζπονδίερ Γνλέσλ, θαζώο θαη ηνπο Φοιηηηικούρ Σςλλόγοςρ 

θαη ηνπο μαθηηέρ Γηα ηελ οςζιαζηική ζηήπιξη ησλ Σσολείων Δεύηεπηρ Εςκαιπίαρ θαη κπξνζηά ζηελ 
απαξάδεθηε ππνβάζκηζε ιεηηνπξγίαο πνπ ζπλερίδεη λα ηνπο επηθπιάζζεη ην Υπνπξγείν Παηδείαο, λα 

νξγαλσζνύλ άκεζα παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο κε ηε ζπκκεηνρή ζπλαδέιθσλ από ηα ΣΓΔ ζηηο Γηεπζύλζεηο 

από ηηο ΔΛΜΔ θαη ζην Υπνπξγείν από ηελ ΟΛΜΔ.   

Πποωθούμε ηον αγωνιζηικό ζςνηονιζμό Σπιιόγσλ Π.Δ. θαη ΔΛΜΔ γηα λα ζπζπεηξώζνπκε καδηθά ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο ζε εληαίνπο αγώλεο. Οπγανώνοςμε ηο πανεκπαιδεςηικό μέηωπο κέζα από παλειιαδηθά θέληξα 

αγώλα κε ηνπο θνηηεηηθνύο ζπιιόγνπο, ηνπο γνλείο θαη άιινπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο. Παίπνοςμε ηην ςπόθεζη ηος 

αγώνα ζηα σέπια μαρ. 
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