
 
 

3 Δεκεμβρίου: Γενική Συνέλευση και εκλογές 

Όλοι Μαζί για τη Νίκη του Συνδικάτου 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Στις 3 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται η Γ.Σ. του Συλλόγου μας και την ίδια μέρα διεξάγονται 
οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. Οι αρχαιρεσίες αυτές λαμβάνουν χώρα σε μια πολύ 
κρίσιμη συγκυρία, την ώρα που η συγκυβέρνηση - σε αγαστή συνεργασία με την τρόικα - 
προετοιμάζει την «Τελική Λύση» για τα λαϊκά στρώματα, τους εργαζόμενους, τους 
συνταξιούχους. Τι προβλέπει η Τελική Λύση; 

• Νέο μισθολόγιο – φτωχολόγιο με πενιχρές αποδοχές, ακόμη πιο χαμηλά και από τα 
σημερινά επίπεδα. Ήδη συμφωνήθηκε η μείωση του μηνιαίου μισθού του 
νεοεισερχόμενου υπαλλήλου (Π.Ε.) κατά 135 !!! Ευρώ (μικτά).  

• Μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις, αφού το κράτος θα εγγυάται τη βασική σύνταξη των 
360 Ευρώ και από εκεί και πέρα ό,τι δύναται το κάθε Ταμείο! Περαιτέρω, απαγορεύεται η 
χρηματοδότηση των Ταμείων από το Κράτος!  

• Πλήρης αποσάθρωση του - εναπομείναντος - κοινωνικού κράτους (κοινωνική ασφάλιση, 
σύστημα υγείας, παιδεία). 

• Η στελέχωση των σχολείων χαρακτηρίζεται - κατά την προσφιλή έκφραση του Υπουργού 
-  από επάρκεια και όχι πληρότητα, τουτέστιν: κενά στα σχολεία, πληθωρικά τμήματα, χωρίς 
αντισταθμιστική αγωγή, παντελής έλλειψη επιστημονικής υποστήριξης του έργου των 
εκπαιδευτικών, χωρίς το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό, χωρίς…. χωρίς… 

• Σχολικές μονάδες που ασφυκτιούν χωρίς χρήματα, ανεπαρκείς κτιριακές υποδομές, 
ακατάλληλες σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως για νήπια και προνήπια.  

• Διάλυση των εργασιακών σχέσεων (αναπληρωτές πολλαπλών τύπων, εξοντωτικές 
μετακινήσεις εκπαιδευτικών κ.ά.), προσφορά εργασίας με αντάλλαγμα «μόρια» για 
ενδεχόμενες προσλήψεις στο μέλλον!!! 

• Η επιχειρούμενη αξιολόγηση – χειραγώγηση επικρέμεται σαν «δαμόκλειος σπάθη» πάνω 
από τα κεφάλια των εκπαιδευτικών, ακυρώνοντας κάθε προσπάθεια ανατροφοδότησης στην 
παιδαγωγική διαδικασία, προετοιμάζοντας και νομιμοποιώντας τις επόμενες 
διαθεσιμότητες. Ο Πρωθυπουργός - σε άρθρο του, πρόσφατα - ήταν αρκετά σαφής: οι 
εκπαιδευτικοί θα κρίνονται από τις επιδόσεις των μαθητών!!! 
 

Συνάδελφε, 
 

Οι καιροί ου μενετοί! Η ώρα της αδράνειας, της απάθειας, της ιδιώτευσης έχει παρέλθει για 

όλους μας! Σε καλούμε στη Γ.Σ., γιατί με τη δική σου συμμετοχή και γνώμη θα σφυρηλατήσουμε 

τη νέα συλλογικότητα! Σε καλούμε στην κάλπη, γιατί με την ψήφο σου δυναμώνει η φωνή του 

Συλλόγου μας! Σε καλούμε να στηρίξεις την Κίνησή μας, όπως και στις πρόσφατες εκλογές με 

την ανάδειξη Αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά, ώστε με τη συμπόρευση ευρύτερων δυνάμεων να 

υλοποιήσουμε τους στόχους του συνδικαλιστικού κινήματος! 

(Οι προτάσεις μας θα κατατεθούν στη Γ.Σ.) 
  

 



 
 

Υποψήφιοι για Δ.Σ. 

 

Βουρλιωτάκη Κατερίνα 

                                                      Γεωργούλη Δήμητρα 

                                                      Δημητρακόπουλος Γιώργος 

                                                      Ζουμπούλογλου Μαρία 

                                                      Λαζαρίδου Ελένη 

                                                      Λιακόπουλος Παναγιώτης 

                                                      Λουριδάς Ζώης 

                                                      Μαριόλης Γιώργος 

                                                      Μέξης Χρήστος                                                

                                                      Παντολέων Παντελής 

                                                      Πουλής Γιάννης 

                                                      Πριονάς Ανδρέας 

                                                      Σαριμούτσου  Αργυρώ (Ηρώ) 

                                                      Σκόνδρα Ιωάννα 

                                                      Τηλιακού Άννα 

                                                      Χρυσοστομίδης Πέτρος 

                                                      Ψύλλας Παναγιώτης 

 

Υποψήφιοι για Ελεγκτική Επιτροπή 

 

                                                     Γκόλγκαρη Κατερίνα 

                                                     Γκολφινοπούλου Κατερίνα 

                                                     Χατζηφωτάκη Όλγα 


