
 
 

 

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου: 
Όλοι στη Γ.Σ. και στις εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. 

 

 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

 
Στις 30 του Νοέμβρη πραγματοποιείται η Τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου μας, ενώ την ίδια μέρα 

διεξάγεται η εκλογική διαδικασία ανάδειξης του νέου Δ.Σ.. Οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας 
λαμβάνουν χώρα α) στον απόηχο των ρυθμίσεων του προηγούμενου διαστήματος και τη ζώσα 
πραγματικότητα (περικοπή 7.000 θέσεων εργασίας στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης, αύξηση του 
ωραρίου των Νηπιαγωγών, χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας ιδιαίτερα στην Προσχολική Αγωγή, 
«διαίρει και βασίλευε») και β) σε μια συγκυρία όπου το κουαρτέτο ζητά και τα «ασημικά» της χώρας, 
ενώ η κυβέρνηση δίνει τα ρέστα της για να κλείσει «επιτυχώς» η αξιολόγηση. Έτσι: 

 

� Ψηφίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη ο 
προϋπολογισμός (2017) με τα μόνιμα υποζύγια 
(μισθωτοί - συνταξιούχοι) να σηκώνουν τα 
φορολογικά βάρη.  

� Προετοιμάζεται ο περίφημος «κόφτης», καθώς  
«ανακαλύπτεται» δημοσιονομικό κενό (για το 
2018). 

� Στο «τραπέζι» βρίσκεται η πρόταση του ΔΝΤ για 
νέα μείωση των συντάξεων. 

� «Ψήνεται» ο νέος συνδικαλιστικός νόμος, με 
τον οποίο θα περικόπτονται συνδικαλιστικά 
δικαιώματα και συνδικαλιστικές ελευθερίες. 

� Έρχονται αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, όπου σύμφωνα και με τη νέα 
πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., θα επιδιωχθεί η Διοικητική - Παιδαγωγική και Οικονομική 
τους αυτονομία!!! με τη συνεπακόλουθη, πέραν όλων των άλλων, αναζήτηση πρόσθετων 
πόρων  - χορηγών.   

 

 

Συνάδελφοι, 
 

Η «Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση» και τη νέα συνδικαλιστική χρονιά θα σταθεί στο ύψος 
των περιστάσεων! Πρόταγμά μας είναι η ενότητα του Συλλόγου, η σύνθεση των απόψεων, η 
συστράτευση όλων στα ακόμη πιο δύσκολα που έρχονται! Δεν πρόκειται να αποστούμε από τις 
αρχές μας και δεν πρόκειται να διολισθήσουμε στον κατήφορο που μας καλεί - εναγωνίως - άλλη 
παράταξη μέσα από το έντυπό της («Έξοδος»). Στο στόχαστρό μας θα παραμείνουν τα μικρά και τα 
μεγάλα προβλήματα των συναδέλφων, οι πολιτικές που απαξιώνουν το δημόσιο σχολείο, οι επιλογές 
των εκάστοτε κυβερνώντων που μαραζώνουν τις ζωές μας!  

 

Όλοι στη Γ.Σ. - Όλοι στον αγώνα - Δεν περισσεύει κανείς! 
 

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

→  



 
 

 
 
 

        ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ.Σ. 
 

                                                      Βουρλιωτάκη Κατερίνα        (Π.Ε. 70) 

                                              Γεωργούλη Δήμητρα           (Π.Ε. 60) 

                                              Γκαρίπης Αθανάσιος            (Π.Ε. 70) 

                                              Δημητρακόπουλος Γιώργος  (Π.Ε. 70) 

                                              Ζουμπούλογλου Μαρία        (Π.Ε. 70) 

                                              Λιακόπουλος Παναγιώτης     (Π.Ε. 70) 

                                              Λουριδάς Ζώης                   (Π.Ε. 70) 

                                              Μαντουδάκης Μανόλης        (Π.Ε. 70) 

                                              Μαριόλης Γιώργος               (Π.Ε. 70) 

                                              Μέξης Χρήστος                   (Π.Ε. 70) 

                                              Μοίρας Παναγιώτης             (Π.Ε. 70) 

                                              Μυλωνάς Φώτης                 (Π.Ε. 70) 

                                              Παντολέων Παντελής           (Π.Ε. 70) 

                                              Πουλής Γιάννης                   (Π.Ε. 70) 

                                              Πριονάς Ανδρέας                 (Π.Ε. 16) 

                                              Σκόνδρα Ιωάννα                  (Π.Ε. 11) 

                                              Σταματίδου Μαρία                (Π.Ε. 70) 

                                              Τηλιακού Άννα                     (Π.Ε. 70) 

                                              Χρυσοστομίδης Πέτρος         (Π.Ε. 70) 

                                              Ψύλλας Παναγιώτης             (Π.Ε. 70) 

 
                  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
                                              Γκολφινοπούλου Κατερίνα     (Π.Ε. 70) 

                                              Χατζηφωτάκη Όλγα              (Π.Ε. 70) 


