ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Η προάσπιση των εργασιακών συμφερόντων των συναδέλφων με δικαιοσύνη,
αμεροληψία και διαφάνεια, δεν είναι χάρη ή ευνοϊκή εξυπηρέτηση, αλλά
απαράγραπτο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ .
 Παλεύουμε για όλο και μεγαλύτερη διαφάνεια και ισονομία στο ΠΥΣΔΕ.
Ενημερώνουμε δημόσια. Καταγγέλλουμε κάθε λογική «βολέματος» και
αξιοποιούμε όλες τις δημοκρατικές νομοθετικές ρυθμίσεις προς όφελος
όλων των συναδέλφων.
 Δεν είμαστε «εξάρτημα»
της διοίκησης.
Αντιστεκόμαστε στις
νεοφιλελεύθερες πολιτικές και παλεύουμε για δικαιώματα και θετικές
ρυθμίσεις για τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία.
Τα προηγούμενα χρόνια ο κλάδος αντιστάθηκε στις μνημονιακές – νεοφιλελεύθερες
πολιτικές και καταφέραμε σημαντικές νίκες, όπως την επαναπρόσληψηαποκατάσταση «διαθέσιμων», κατάργηση ατομικής και εξωτερικής αξιολόγησης
των εκπ/κών,
αυτοδίκαιης αργίας, πολιτικής επιστράτευσης, υποχρεωτικών
μεταθέσεων, επαναφορά αιρετών στα πειθαρχικά συμβούλια, έγκαιρη πρόσληψη
πολλών αναπληρωτών, μέτρα στήριξης της ΤΕΕ.
Ειδικά στη Μαγνησία η αυθαιρεσία στις οργανικές και στις τοποθετήσεις του
μακρινού παρελθόντος και οι πιο πρόσφατες υποχρεωτικές αποσπάσεις εκτός
περιοχής μετάθεσης, οι υπερβολικές διαθέσεις σε πολλά σχολεία κλπ αποτελούν σε
μεγάλο βαθμό θλιβερή ανάμνηση. Ωστόσο υπάρχουν πολλά που πρέπει να
βελτιωθούν, μερικά από τα οποία απαιτούν και νομοθετική ρύθμιση, όπως: -Να
περιοριστούν οι αρμοδιότητες των μονοπρόσωπων οργάνων και να ενισχυθεί η
συλλογικότητα και διαφάνεια των αποφάσεων. - 3ος αιρετός στα ΠΥΣΔΕ. –
Κατάργηση του υπάρχοντος καθηκοντολογίου εκπαιδευτικών και της αξιολόγησης
στελεχών. Διευθυντής αιρετός και ανακλητός από το σύλλογο. -2 περιοχές
απόσπασης στη Μαγνησία. –Ουσιαστική βελτίωση της διαδικασίας διαπίστωσης και
κάλυψης κενών για μεταθέσεις, τοποθετήσεις. - Απόδοση οργανικής θέσης (και σε
συνδυασμό δύο σχολικών μονάδων), με 10 τουλάχιστον ώρες. -Συμπλήρωση
ωραρίου το πολύ σε δύο σχολικές μονάδες. Οδοιπορικά μετακίνησης
Αμεσα διεκδικούμε: Μαζικούς μόνιμους διορισμούς, πλήρη εργασιακά δικαιώματα
και 12μηνη σύμβαση για αναπληρωτές. Σχολείο δημοκρατίας και συλλογικότητας
με κυρίαρχο το ρόλο του Συλλόγου, Δημόσιο - ποιοτικό - δωρεάν σχολείο για όλα
τα παιδιά. Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, Αποκατάσταση των απωλειών της
τελευταίας οκταετίας, σε μισθούς και συντάξεις
Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεση μας στα σχέδια των συντηρητικών δυνάμεων για
ιδιωτικοποίηση της παιδείας, για σχολεία που θα επιλέγουν εκπαιδευτικούς (πώς
και με ποια κριτήρια;) για επαναφορά της αξιολόγησης – χειραγώγησης.

Υποψήφιοι για ΠΥΣΔΕ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ν.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)
Γαλάνης Ιωάννης του Πελία ,Εσπερινό ΓΕΛ Βόλου
Καραντενίζη Ελένη του Ιωάννη, Γυμνάσιο Βελεστίνου
Καρνάβας Χρήστος του Ιωάννη, 1Ο ΕΠΑΛ Βόλου
Κατσούρας Σταύρος του Αποστόλου, Γυμνάσιο Αργαλαστής
Λιάκος Ιωάννης του Αριστείδη, 6ο Γυμνάσιο Βόλου
Μπατζούκη Κλεοπάτρα του Κωνσταντίνου, 2ο ΓΕΛ Βόλου
Παπαγεωργίου Νικόλαος του Γεωργίου, 2ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας
Παπαθανασίου Ευαγγελία(Βίλυ) του Πέτρου, 4ο Γυμνάσιο Βόλου
Παρδαλίδης Θεολόγος του Ιωάννη, 4ο ΓΕΛ Βόλου
Σαμαράς Νικόλαος του Χριστοφόρου, 8ο Γυμνάσιο Βόλου
Σαράφη Ασημένια του Αλεξάνδρου ,Γυμνάσιο-Καναλίων
Τσιρέπας Παντελής του Χρήστου, 4ο Γυμνάσιο Βόλου
Τσιτούμη Διαλεκτή του Νικολάου, 1Ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας
Τσουμπέκου Ευαγγελία του Δημητρίου, Γυμνάσιο Βελεστίνου
Χατζηαποστολίδου Άρτεμις του Ιωάννη, Γυμνάσιο Αργαλαστής

Για ΑΠΥΣΔΕ <<Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις Περιφέρειας Θεσσαλίας>>:
Καραντενίζη Ελένη του Ιωάννη, Γυμνάσιο Βελεστίνου
Κατσούρας Σταύρος του Αποστόλου, Γυμνάσιο Αργαλαστής
Μπατζούκη Κλεοπάτρα του Κωνσταντίνου, 2ο ΓΕΛ Βόλου
Τσιρέπας Παντελής του Χρήστου,4ο Γυμνάσιο Βόλου
Τσιτούμη Διαλεκτή του Νικολάου, 1ο ΓΕΛ Ν.Ιωνίας
Για ΚΥΣΔΕ ΣΥΝΕΚ (Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις)
Κατσούρας Σταύρος του Αποστόλου
Τσιρέπας Παντελής του Χρήστου
Τσιτούμη Διαλεκτή του Νικολάου

