
 

 

 

 

 

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 

Όλοι στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Στις 28 του Νοέμβρη πραγματοποιείται η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 
μας, ενώ την ίδια μέρα διεξάγεται και η εκλογική διαδικασία ανάδειξης του νέου Δ.Σ. Οι 
αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας λαμβάνουν χώρα σε μια ιδιαίτερη συγκυρία όπου: 

 
 Η συγκυβέρνηση πανηγυρίζει για την… έξοδο από τα μνημόνια, την ίδια στιγμή που 

αρνείται να καταβάλει με πολιτική απόφαση τα αναδρομικά (δώρα, επιδόματα) 

στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, καθώς και να προχωρήσει εφεξής στην 

καταβολή αυτών, 

 Η Αξιωματική Αντιπολίτευση - δια του αρχηγού της - βάζει «βόμβα» στα θεμέλια 

του Δημόσιου σχολείου με τις εξαγγελίες για την αυτονομία της εκπαιδευτικής 

μονάδας, καθώς και με τις προτάσεις της ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης τόσο 

με την «κατοχύρωση» της τιμωρητικής αξιολόγησης στο Σύνταγμα όσο και με την 

αναθεώρηση του άρθρου 16 και την ίδρυση των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων,  

 Η εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης φαίνεται να έχει 

«βαλτώσει» μεταξύ της έλλειψης κατάλληλων χώρων, της ελλιπούς χρηματοδότησης 

και του «αντάρτικου» της ΚΕΔΕ, 

 Η αδιοριστία και η αγωνία των συναδέλφων αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

συνεχίζεται, αφού οι προθέσεις της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με το νέο 

σύστημα μόνιμων διορισμών - αλλά και των προσλήψεων αναπληρωτών από την 

επόμενη χρονιά - δημιουργούν ένα «θολό» τοπίο και περαιτέρω διαιώνιση του 

καθεστώτος της εργασιακής ανασφάλειας. 

 

Συνάδελφοι, 
 

Η Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση καλεί τον καθένα και την καθεμιά από εσάς να πάρει 

μέρος στη Γ.Σ., δυναμώνοντας τη φωνή του Συλλόγου μας, με επιδίωξη τη δημιουργία 

μετώπου για την επίλυση των μικρών - καθημερινών προβλημάτων μέσα και έξω από τα σχολεία 

μας, επιβεβαιώνοντας, για μια ακόμη φορά, την αγωνιστική μας συστράτευση απέναντι στις 

πολιτικές απαξίωσης της Δημόσιας Εκπαίδευσης και των λειτουργών της!  

 



 
 

 
 
 

 

 

 

Υποψήφιοι για Δ.Σ. 

                                                     Βασιλειάδου Ναταλία       

    Βουρλιωτάκη Κατερίνα      

                                            Γκαρίπης Αθανάσιος (Σάκης) 

                                            Δημητρακόπουλος Γιώργος 

                                            Ζουμπούλογλου Μαρία 

                                            Καραγιάννη Ειρήνη 

                                            Λαζαρίδου Ελένη 

                                            Λιακόπουλος Παναγιώτης 

                                            Λιανού Μαρία 

                                            Λουριδάς Ζώης 

                                            Μελισλή Αφροδίτη 

                                            Μέξης Χρήστος    

                                            Μυλωνάς Φώτης  

                                            Μυτάκου Ελένη                                            

                                            Παντολέων Παντελής 

                                            Πουλής Γιάννης 

                                            Πριονάς Ανδρέας 

                                            Σάμιος Ηλίας 

                                            Σκόνδρα Ιωάννα 

                                            Σταματίδου Μαρία 

                                            Τηλιακού Άννα 

                                            Τσιβιλή Κωνσταντίνα (Ντίνα) 

                                            Χρυσοστομίδης Πέτρος 

                                            Ψύλλας Παναγιώτης 

 

Υποψήφιοι για Εξελεγκτική Επιτροπή 

   Γκόλγκαρη Κατερίνα 
                   Χατζηαθανασίου Συμεών (Σίμος) 

  Χατζηφωτάκη Όλγα 


