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ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ22/2 ΣΙ 14:00 ΣΟ 5Ο ΓΕΛ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 

 

      Εν όψει τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των προζδρων το Σάββατο 23/2, το Δ.Σ. τθσ Β’ ΕΛΜΕ ΡΕΙΑΙΑ καλεί τα 

μζλθ ςε ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθν Παραςκευή 22/2 ςτισ 14:00 ςτο 5ο ΓΕΛ  Κορυδαλλοφ. 

 

 

Η παρουςία όλων μασ είναι εξαιρετικά ςημαντική, προκειμζνου να διαμορφωθοφν οι θζςεισ 

του κλάδου και να αποφαςιςτεί το πρόγραμμα δράςησ μασ. 

 

Αιτήματα αιχμήσ τησ επόμενησ περιόδου 
 

•  Αφξθςθ των δαπανϊν για τθν Ραιδεία. 

•  Μαηικοί διοριςμοί για κάλυψθ όλων των πραγματικϊν κενϊν.  Σφςτθμα διοριςμϊν με  βάςθ τισ    

    κζςεισ του κλάδου. 

•  Αφξθςθ ςτουσ βαςικοφσ μιςκοφσ. Ξεπάγωνα του μιςκολόγιο για τθ διετία2016-17. Επαναφορά του    

    13ου και 14ου μιςκοφ. Χοριγθςθ των αναδρομικϊν ςε όλουσ τουσ  εκπαιδευτικοφσ. Άρςθ    

    μιςκολογικϊν ανιςοτιτων για τουσ νζουσ ςυναδζλφουσ. 

• Κατάργθςθ ελαςτικισ εργαςίασ, πλιρθ εργαςιακά δικαιϊματα, 12μθνθ ςφμβαςθ για   

     αναπλθρωτζσ. Επίλυςθ των ιδιαίτερων προβλθμάτων αναπλθρωτϊν και νεοδιόριςτων  

     εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία τθσ περιφζρειασ (ςτζγαςθ, ςίτιςθ, μεταφορά κλπ). 

• Κατάργθςθ του Νόμου Κατροφγκαλου (Ν.4387/16) για το αςφαλιςτικό, που μειϊνει τισ ςυντάξεισ.    

            Ρλιρθ ςφνταξθ ςτουσ εκπ/κουσ ςτα 60, µε 30 χρόνια υπθρεςίασ. Καμιά μείωςθ κφριων,    

            επικουρικϊν ςυντάξεων και εφάπαξ. Καμία αφξθςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςε εργαηόμενουσ. 

  Επαναφορά του ωραρίου ςτα επίπεδα του2013, μείωςθ ωρϊν για υπεφκυνουσ εργαςτθρίων.    

 Μείωςθ μακθτϊν ανά τμιμα (20 ςε Γυμνάςια, ΕΡΑΛ, ΓΕΛ,15 ςε Ο.Ρ., 10 ανά κακθγθτι ςτα   

 εργαςτιρια). 

   Πχι ςτθν υποβάκμιςθ του μορφωτικοφ χαρακτιρα του Γενικοφ Λυκείου. Το Λφκειο– αυτόνομθ    

  μορφωτικι βακμίδα με ενίςχυςθ τθσ γενικισ παιδείασ. 

   Στιριξθ Ειδικισ Αγωγισ, Καλλιτεχνικϊν, Μουςικϊν, Διαπολιτιςμικϊν ςχολείων, και τθσ 

εκπαίδευςθσ των προςφυγόπουλων. 

   Ουςιαςτικι Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςφμφωνα με τισ κζςεισ τθσ ΟΛΜΕ. Διδαςκαλία των 

μακθμάτων με βάςθ τθν επιςτθμονικι/πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςι μασ. 

   Υποςτθρικτικζσ Δομζσ με πλιρθ ςτελζχωςθ, περιοριςμό τθσ γραφειοκρατίασ και ςυλλογικι 

λειτουργία. Ειδικά θ φπαρξθ και θ αποτελεςματικι λειτουργία των Ομάδων εκπαιδευτικισ 

             Κορυδαλλόσ, 18/02/2019 
             Αρ. Ρρωτ: 12 

Διεφ 
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υποςτιριξθσ μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ προχποκζτει πλιρθ ςτελζχωςθ και 

ςωςτι λειτουργία των ΕΔΕΑΥ και παράλλθλα επιμόρφωςθ των  εκπαιδευτικϊν. 

   Να μθν περάςει θ αξιολόγθςθ του διευκυντι και του Υποδιευκυντι ςχολικισ μονάδασ από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ. 

   Κατάργθςθ Κακθκοντολόγιου. Ο Σφλλογοσ να ζχει τθ ςυλλογικι ευκφνθ για τθν παιδαγωγικι 

διαδικαςία και τθ λειτουργία του ςχολείου. 
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