Τετάρτη 5 Ιουνίου
Όλοι στη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές Αντιπροσώπων
Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Στις 5 Ιουνίου πραγματοποιείται η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, ενώ την
ίδια μέρα διεξάγεται και η εκλογική διαδικασία ανάδειξης Αντιπροσώπων για το Συνέδριο
της ΔΟΕ.
Οι διαδικασίες του Συλλόγου μας λαμβάνουν χώρα σε μια ιδιαίτερη συγκυρία όπου στον απόηχο
των Ευρωπαϊκών, Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών, ακολουθούν οι Βουλευτικές εκλογές!
Αναμφίβολα, στην προεκλογική περίοδο που προηγήθηκε δεν έγινε καμιά ουσιαστική συζήτηση
ούτε για την Ευρώπη, ούτε για το ρόλο της Αυτοδιοίκησης σε σχέση με τις αρμοδιότητές της στο
χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Έτσι:
Η κυβέρνηση αρκέστηκε στο να διαφημίζει την έξοδο
από τα μνημόνια, περιφέροντας ένα πακέτο «παροχών» προς
κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας, την ίδια ώρα που
εξαίρεσε το «σώμα» των 600.000 Δημοσίων
Υπαλλήλων, το οποίο λεηλατήθηκε μέσα στην κρίση,
κρυπτόμενη πίσω από τις αποφάσεις των Δικαστηρίων
(επαναφορά Δώρων και Επιδόματος Αδείας, καταβολή
αναδρομικών με πολιτική απόφαση).
Η Αξιωματική Αντιπολίτευση - δια του αρχηγού της έβαλε «βόμβα» στα θεμέλια του εργασιακών σχέσεων,
εξαγγέλλοντας ως καινοτομία την επταήμερη !!!
εργασία,
το
ξεθεμέλιωμα
του
εναπομείναντος
κοινωνικού κράτους, την επαναφορά στους μηδενικούς
διορισμούς, την αυτονομία της εκπαιδευτικής μονάδας, την
τιμωρητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και, βέβαια, «ποιεί
την νήσσαν» στα αιτήματα του δημοσιο-υπαλληλικού
κινήματος …
Συνάδελφοι,
Η Κίνησή μας ευελπιστεί, στην προεκλογική περίοδο που ακολουθεί, να τεθούν στο δημόσιο
διάλογο, με τη συνδρομή του - εκκωφαντικά απόντος μέχρι τώρα - συνδικάτου, τα μεγάλα
ζητήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών λειτουργών:







Άμεσος διορισμός 20.000 εκπαιδευτικών με κριτήριο την προϋπηρεσία.
Σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης της Παιδείας από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Καθολική εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης σε
σύγχρονα διδακτήρια και με την ανάλογη στελέχωση.
Στήριξη του Δημόσιου Σχολείου - Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής.
Γενναία αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών.
Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Συνάδελφε,
Η Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση καλεί τον καθένα και την καθεμιά από εσάς να πάρει
μέρος στη Γ.Σ., δυναμώνοντας τη φωνή του Συλλόγου μας και εκλέγοντας
Αντιπροσώπους, οι οποίοι στο συνέδριο της ΔΟΕ θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν εκείνους τους
συσχετισμούς, ώστε να αλλάξει η λειτουργία του συνδικάτου, σύμφωνα με τις επιδιώξεις της
πλειοψηφίας της βάσης του Κλάδου.

Υποψήφιοι Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο της ΔΟΕ
Βασιλειάδου Ναταλία
Βουρλιωτάκη Κατερίνα
Γκαρίπης Αθανάσιος (Σάκης)
Γκόλγκαρη Κατερίνα
Δημητρακόπουλος Γιώργος
Ζουμπούλογλου Μαρία
Καραγιάννη Ειρήνη
Λαζαρίδου Ελένη
Λιακόπουλος Παναγιώτης
Λουριδάς Ζώης
Μελισλή Αφροδίτη
Μέξης Χρήστος
Μοίρας Παναγιώτης
Μυλωνάς Φώτης
Μυτάκου Ελένη
Παντολέων Παντελής
Πουλής Γιάννης
Πριονάς Ανδρέας
Σάμιος Ηλίας
Σκόνδρα Ιωάννα
Σταματίδου Μαρία
Τηλιακού Άννα
Τσιβιλή Κωνσταντίνα (Ντίνα)
Χατζηαθανασίου Συμεών (Σίμος)
Χατζηφωτάκη Όλγα
Χρυσοστομίδης Πέτρος
Ψύλλας Παναγιώτης

Επιλέγω
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