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Συναδέλφισσες , συνάδελφοι 
    Στις 2 Ιουνίου 2010 καλούμαστε να εκλέξουμε το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας. 
Κάνοντας έναν απολογισμό θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ,η παράταξη της Π.Α.Σ.Κ  σε όλη τη 
συνδικαλιστική χρονιά που πέρασε ήταν πρωτοπόρα στους αγώνες που έκανε ο κλάδος .  
   Πάντα με υπευθυνότητα και σοβαρότητα προσπάθησε με συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις να 
αντιμετωπίσει την κατάσταση, σε αυτή την αρνητική  συγκυρία. 
Σε μια  πραγματικά  πολύ δύσκολη  συγκυρία  που βιώνουμε ως εργαζόμενοι και ως λαός στην 
οποία η χώρα μας βρίσκεται στο στόχαστρο του Κεφαλαίου και των κερδοσκοπικών μηχανισμών, 
εμφανίζεται μια Ευρωζώνη βαθύτατα συντηρητική , με το φάντασμα του γερμανικού εθνικισμού 
να αναδύεται, το χάσμα Βορρά –Νότου να διαψεύδει το μύθο της ύπαρξης της και μέσα σε αυτό το 
σκηνικό να προστίθεται η αλόγιστη και σπάταλη πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης της Ν.Δ, 
το κύμα διαφθοράς , η φοροασυλία , η έλλειψη αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας… 
Αυτή τη στιγμή που  καλούμαστε,   στο όνομα μιας πολύπλευρης κρίσης  που δημιούργησαν , να 
υποστούμε τα σκληρά μέτρα ,εμείς ως Π.Α.Σ.Κ δηλώνουμε κατηγορηματικά αντίθετοι και 
βγαίνουμε στην πρωτοπορία για μαζικούς και ενωτικούς αγώνες με όλους τους εργαζόμενους.     
Για να ανατρέψουμε όλα τα μέτρα. 
 Απαιτούμε –διεκδικούμε 

 Την ανατροπή των τελευταίων  οικονομικών μέτρων .Δεν μπορεί μονίμως ο εκπαιδευτικός 
να συμπιέζει το μισθό του , τη στιγμή που χρόνια κάποιοι ήταν στο απυρόβλητο. 

 Την  απόσυρση του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου.  Τα 40 χρόνια παρουσίας μες στην τάξη  
             και οι χαμηλές συντάξεις δεν είναι ο κόσμος που ονειρευτήκαμε  

 Την κατάργηση  του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας. Ως  παράταξη  
είχαμε  τονίσει  από  τις  12  του  Νοέμβρη  2009  ότι  το  σύστημα  
διορισμού  στην  Π. Ε.  ( 60%  ΑΣΕΠ - 40%  ενιαίος πίνακας )  είναι  
αντικειμενικό - αδιάβλητο  και  γι΄ αυτό  αδιαπραγμάτευτο. Η  τιμωρητική, 
τριετής,  παραμονή του νεοδιόριστου  στην  οργανική  του  θέση ,  ο  
θεσμός  του  δόκιμου  εκπαιδευτικού  όπως  εισάγεται  , η  παραμονή 
όλων των εκπαιδευτικών επί  διετία  στην  οργανική τους θέση , 
προκειμένου  να  θεμελιώσουν  δικαίωμα  μετάθεσης  κ.λ.π  είναι  
διατάξεις  που  μας  βρίσκουν  κατηγορηματικά  αντίθετους. 

Είναι  απορίας  άξιο  για  ποιο  λόγο  η  πολιτική  ηγεσία  του     Υπουργείου  Παιδείας  
αποφάσισε  τη  σύγκρουση  με  τον  εκπαιδευτικό  κόσμο (είναι πρωτοφανές το κλίμα 
θυμού, οργής και αγανάκτησης που επικρατεί στα Σχολεία)  τη  στιγμή  που  οι  
περισσότερες  από  τις  διατάξεις  του  Πολυνομοσχεδίου υπήρχαν  στο ν. 2525/97 και 
καταργήθηκαν ύστερα από αγώνες του κλάδου. 
   Το «Πρώτα ο Μαθητής» δεν μπορεί να γίνει πράξη με τα πληθωρικά Τμήματα, τη 
μείωση των μόνιμων διορισμών, το δραματικό περιορισμό των προσλήψεων των 
αναπληρωτών, τις υποχρεωτικές υπερωρίες, την κατάργηση των θεσμών της 
Αντισταθμιστικής Αγωγής, τη μείωση των επιχορηγήσεων για τις λειτουργικές δαπάνες 
των σχολικών μονάδων κ.ά..  
Και πάνω από όλα δεν μπορεί να γίνει πράξη χωρίς τον 
εκπαιδευτικό, κάτι που δεν  έχει αντιληφθεί η Υπουργός, όπως δεν 
το είχαν αντιληφθεί και οι προκάτοχοί της... 
 
 



    Συναδέλφισσα , συνάδελφε 
     Ως Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρας αγωνιζόμαστε ενωτικά και αποφασιστικά. 
Απαιτούμε  

 Να δοθούν αυξήσεις  και να γίνει ένα πραγματικό Ενιαίο μισθολόγιο . 
 Καμιά αλλαγή στον τρόπο πρόσληψης των εκπαιδευτικών (60% ΑΣΕΠ-40% ενιαίος 

πίνακας) 
 Καμιά μείωση στους διορισμούς των εκπαιδευτικών- Κατάργηση της ωρομισθίας. 
 Συνεχές και μη ελαστικό ωράριο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης . 
 Οικονομική ενίσχυση των ταμείων για να σωθούν από την κατάρρευση. 
 Μείωση του διδακτικού ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών ,από το Νηπιαγωγείο ως το 

Λύκειο στα επίπεδα της δευτεροβάθμιας. 
 Αποζημίωση των ολιγοθεσιτών συναδέλφων μας  για τις περισσότερες ώρες που 

εργάζονται.  . 
 Όχι στην αυτοαξιολόγηση. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 
  Δηλώνουμε υπεύθυνα και κατηγορηματικά ότι για μας προέχει η ενότητα των 
εργαζομένων έξω και πέρα από μικροπαραταξιακά συμφέροντα και ανεξάρτητα από 
το ποιος κυβερνάει τον τόπο. Το κάναμε πράξη σε επίπεδο ΔΣ με ομόφωνες 
αποφάσεις όταν το καλούσαν οι περιστάσεις ... 
          Διεκδικούμε τώρα !  Ψηφίζουμε  Π.Α.Σ.Κ. 
Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο  
1.  Αλεξόπουλος Χαράλαμπος 
2.  Αναστασόπουλος Ανδρέας                       Υποψήφιοι για την Εξελεκτική  
3.  Αντωνίου Γιάννης                                                  Επιτροπή 
4.  Βέργος Ανδρέας 
5.  Γαλανόπουλος Ανδρέας                            1. Γιαννακάκος  Κώστας 
6.  Δουρδούνης Χαράλαμπος                         2. Γκόρλας Δημήτρης 
7.  Δρογγίτης Τάσος                                        3.  Κοτσιάς Σωτήρης 
8.  Λευτεράτος Σπύρος                                   4.  Ντούκας Ευστάθιος 
9.  Λυμπέρης Λεωνίδας                                   5. Οικονομόπουλος Σπύρος 
10. Μουλίνου Άννα                                          6. Παναγιωτόπουλος Δημήτρης 
11. Μπαγιώργος Ανδρέας 
12. Μπάντιος Δημήτρης 
13. Παντελίδης Σίμος 
14. Παπαγεωργόπουλος Κώστας 
15. Παπαδόπουλος Χρύσανθος 
16. Σκεπετάρης Ηλίας 
17. Χάιδος Κώστας  
18. Χρήστου Μελπομένη 
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