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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΣΩΝ ΑΙΡΕΣΩΝ 

Καισζνξίδνπκε ηνπο εθαηνληάδεο ζπλαδέιθνπο αλαπιεξσηέο  πνπ ηνπνζεηήζεθαλ θαη 

αλέιαβαλ ππεξεζία ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή. Σνπο επρόκαζηε θαιή ζρνιηθή ρξνληά  κε 

πγεία γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Σνπο δηαβεβαηώλνπκε όηη νη αηξεηνί εθιεγκέλνη κε ην ςεθνδέιηην ηεο ΑΕ ζα είκαζηε 

δίπια ηνπο ζε θάζε κηθξό ή κεγάιν πξόβιεκα πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ.  

Θα ππεξαζπηζηνύκε ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηώκαηα ηόζν απέλαληη ζηηο πηζαλέο 

απζαηξεζίεο ηεο δηνίθεζεο, αιιά θαη ζηελ όπνηα θαηαζηξαηήγεζε απηώλ επηρεηξεζεί 

από δηεπζπληέο ή πξντζηακέλνπο ζρνιείσλ.  

Σνπο θαινύκε λα ζπζπεηξσζνύλ ζηα ζσκαηεία ηνπο γηα λα αληηπαιέςνπκε όινη καδί 

κόληκνη θαη αλαπιεξσηέο - ζπκβαζηνύρνη ηηο πνιηηηθέο πνπ ηνπο θξαηνύλ νκήξνπο,  

ρσξίο κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά, κε κηα βαιίηζα ζην ρέξη θάζε επηέκβξε λα 

ςάρλνπλ ζρνιεία, ζπίηηα, ζπλαδέιθνπο θαη καζεηέο.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ ηεο α’ θάζεο  ηα θελά ζηα ζρνιεία 

εμαθνινπζνύλ λα είλαη πάξα πνιιά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ πάλσ από 80 θελά 

ζε δαζθάινπο θαη λεπηαγσγνύο, ιείπνπλ δεθάδεο εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ θαη ζε 

πεξηζζόηεξεο  από 90 εγθεθξηκέλεο παξάιιειεο ζηεξίμεηο δελ έρνπλ ηνπνζεηεζεί 

εθπαηδεπηηθνί.  

 Πνιινί ζπλάδειθνη θπξίσο εηδηθνηήησλ ζα αλαγθαζηνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ ην 

σξάξηό ηνπο ζε 4 θαη 5 ζρνιεία κεηαθηλνύκελνη ηελ ίδηα κέξα θαη ζε δεύηεξν ζρνιείν. 

Πάγηα ζέζε καο είλαη νη ζπλάδειθνη ησλ εηδηθνηήησλ λα κε κεηαθηλνύληαη ζε 

παξαπάλσ από   2  ζρνιεία θαη απηήλ ππνζηεξίμακε ζην ππεξεζηαθό ζπκβνύιην, 

θαζώο θαη θάζε ζπλάδειθνο ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο λα αλαιακβάλεη εμνινθιήξνπ 

έλα παηδί κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Καινύκε  ηνπο Δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ λα  δηεπθνιύλνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ 

ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλεζνύλ ζε άιια ζρνιεία  ζηε ζύληαμε ησλ σξνινγίσλ 

πξνγξακκάησλ ηνπο. 

Απαηηνύκε λα γίλεη άκεζα  β’ θάζε πξόζιεςεο εθπαηδεπηηθώλ θαη λα θαιπθζνύλ όια 

ηα θελά ζηα ζρνιεία. 



Ο αγώλαο πνπ έρνπκε μεθηλήζεη γηα κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά, γηα καδηθνύο 

δηνξηζκνύο ηνπιάρηζηνλ 33.000 εθπαηδεπηηθώλ, ώζηε λα αλνίγνπλ  ηα ζρνιεία ρσξίο 

θελά θαη ειιείςεηο, ζπλερίδεηαη. 

Απαηηνύκε κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο . Καλέλαο δελ πεξηζζεύεη.   

Επρόκαζηε ζε όινπο θαη πάιη θαιή θαη δεκηνπξγηθή ζρνιηθή ρξνληά θαη θαινύο αγώλεο.   
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