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Πξνωζνύκε ηηο δηεθδηθήζεηο καο θαη ηα αηηήκαηα αηρκήο 

 

Παλεθπαηδεπηηθή ζπγθέληξωζε θαη πνξεία ελάληηα ζηηο 

ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, 

Σάββαην 2/3 12:30 Εξγαηηθό ΚέληξνΠάηξαο 
 

Γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ λόκνπ γηα ην πξνζνληνιόγην, γηα καδηθνύο κόληκνπο δηνξηζκνύο. Κακηά απόιπζε 

αλαπιεξωηή! Απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο θαη ηηο ζπληάμεηο. Καλείο θάηω από 1.000 επξώ θαζαξά! Δπαλαθνξά ηνπ 

13νπ-14νπ κηζζνύ, ηνπ κηζζνινγηθνύ ρξόλνπ 2016-2017, ελζωκάηωζε πξνζωπηθώλ δηαθνξώλ ζηνπο 

βαζηθνύο,απόδνζε ηωλ αλαδξνκηθώλ, θιπ.. Πίζω όια ηα «θιεκκέλα». Καηάξγεζε ηνπ λ. Καηξνύγθαινπ θαη όιωλ 
ηωλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκωλ. Σύληαμείζε κε ην κηζζόκε 30 ρξόληα δνπιεηάο ρωξίο όξην ειηθίαο. Όρη ζηηο 

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

ΟΛΜΔ. Όρη ζην λέν Λύθεην. Όρη ζηελ αμηνιόγεζε – απηναμηνιόγεζε – Σηακαηάκε ηηο επηκνξθώζεηο ηωλ 

αμηνινγεηώλ. Οξγαλώλνπκε απεξγία – απνρή.  Δπαλαθνξά ηνπ ωξαξίνπ ζηα πξν ηνπ 2013 επίπεδα ζηε Β/Θκηα, 20 

καζεηέο ζην ηκήκα - 15 ζηηο Οκάδεο Πξνζαλαηνιηζκνύ -10 ζηα εξγαζηήξηα. Όια ηα πξνζθπγόπνπια ζηα ζρνιεία. 

Υπνζηεξηθηηθέο, εληζρπηηθέο δνκέο γηα όινπο ηνπο καζεηέο ρωξίο δηαθξίζεηο. 

 

Σην δξόκν ηνπ κεγάινπ αγώλα ελάληηα ζην πξνζνληνιόγην ραξάζζνπκε ζρέδην αλππνρώξεηνπ αγώλα 

 Σπλερίδνπκε κε λέεο Γ.Σ. απνθαζηζηηθήο θιηκάθωζεο ηνπ αγώλα κε ζρέδην πνπ ζα θηάζεη κέρξη 

ην ηέινο ηεο ρξνληάο θαη ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 

 Οξγαλώλνπκε ηώξα ηνλ αγώλα γηα δηεθδίθεζε ηωλ νηθνλνκηθώλ αηηεκάηωλ καο κε αηρκή ην 13
ν
, 

14
ν
 κηζζό θαη απόδνζε ηνπ θιηκαθίνπ 2016-2017, θαζώο θαη ηα αλαδξνκηθά.   

 Επαλαβεβαηώλνπκε ηελ απεξγία – απνρή ωο κνξθή πάιεο πνπ έγηλε κε ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ελάληηα ζηελ αμηνιόγεζε από ηνπο δεκόζηνπο ππαιιήινπο,  γηα λα ζηακαηήζνπκε ηελ 

απηναμηνιόγεζε. Σηακαηάκε ηηο επηκνξθώζεηο ηωλ ζηειερώλ εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

απηναμηνιόγεζε πνπ γίλνληαη ζε όιεο ηηο πόιεηο απηή ηελ πεξίνδν 

 Δελ ζπλαηλνύκε ζηελ ππνβάζκηζε ηεο εηδηθήο αγωγήο, δελ ζπγθξνηνύκε ηηο ηξηκειείο επηηξνπέο 
θαη ηηο νκάδεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο αμηνπνηώληαο ηελ απεξγία – απνρή θαη  κέζα από 

απνθάζεηο ηωλ Σπιιόγωλ. Σπλερίδνπκε ην έξγν ζηήξημεο ηωλ παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο κε ηελ παξαπνκπή ηωλ γνλέωλ ζην ΚΕΣΥ όπνπ θαη ζα γίλεηαη ε δηάγλωζε ηωλ καζεηώλ, 

όπωο αθξηβώο ην έθαλαλ έωο ζήκεξα. 

 Μαδί κε ην ζύιινγν Ιδηωηηθώλ Εθπαηδεπηηθώλ Πάηξαο ελάληηα ζηπν εξγαζηαθό κεζαίωλα πνπ 

πξνεηνηκάδνπλ νη θξνληηζηεξηάξρεο νη νπνίνη έθαλαλ πξνζθπγή ζην Σ.Τ.Δ. θαη δεηνύλ ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ ωξαξίνπ ηωλ 21 ωξώλ θαη ηελ εθαξκνγή ωξνκηζζίνπ ζηα 3,5 επξώ! 

Πξνωζνύκε ηνλ αγωληζηηθό ζπληνληζκό Σπιιόγωλ Π.Δ. θαη ΔΛΜΔ θαη ΣΙΔΛ γηα λα 

ζπζπεηξώζνπκε καδηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε εληαίνπο αγώλεο.  

Οξγαλώλνπκε ην παλεθπαηδεπηηθό κέηωπν κέζα από παλειιαδηθά θέληξα αγώλα κε ηνπο 

θνηηεηηθνύο ζπιιόγνπο, ηνπο γνλείο θαη άιινπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο. 

Παίξλνπκε ηελ ππόζεζε ηνπ αγώλα ζηα ρέξηα καο. 
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