ΤΝΔΛΔΤΖ κι ΔΚΛΟΓΔ ΤΛΛΟΓΟΤ "ΡΟΕΑ ΗΜΒΡΗΩΣΖ"

ΓΗΑ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟΤ ΣΖΝ 88ε Γ.. ΣΖ ΓΟΔ
(Γεληθή πλέιεπζε πιιόγνπ 8.30 π.κ. – 13.00 θαη εθινγέο 13.00- 19.00)

Βοβώνε Λώρα (Μοσζικός)
Βοσδαλή Φανή (Γαζκάλα)
Γλαβίνα οσδάνα (Γαζκάλα ΔΑ-αναπλερώηρια)
Εέρβα Ράνια (Γαζκάλα)
Καλδέλε Κική (Γαζκάλα)
Καλδέλε Νηίνα (Γαζκάλα)
Κοπριηέλες Απόζηολος (Γάζκαλος)
Λοσκοπούλοσ ούλα (Γαζκάλα)
Μποστάρα-Οικονόμοσ οθία-Αϊζά (Γαζκάλα ΔΑ-αναπλερώηρια)
Παπανηωνόποσλος άκες (Γάζκαλος)
Παππά Μαρία (Γαζκάλα)
Πεηρίδες Μανώλες (Νεπιαγωγός)
Ράρρα Καηερίνα (Γαζκάλα)
ακελλαρίοσ Όλγα (Γαζκάλα)
Σδιαμπίρε Δλένε (Γαζκάλα ΔΑ-αναπλερώηρια)
ηηο 14 Μάε παίξλνπκε κέξνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ςεθίδνπκε ΑΔ! Παιεύνπκε γηα:
Εσή, κόξθσζε, δνπιεηά κε δηθαηώκαηα! Αλάθηεζε απσιεηώλ & ηθαλνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ καο!
Πιήξε κόληκε ζηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο! Κάιπςε όισλ ησλ θελώλ κε κνληκνπνίεζε ηώξα ησλ πάλσ από 30.000
αλαπιεξσηώλ Δθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, θαζώο θαη ηνπ αλαγθαίνπ ΔΔΠ, ΔΒΠ! Καηάξγεζε λ.
4589/2019 γηα ην λέν ζύζηεκα «πξνζιήςεσλ-δηνξηζκώλ» δει. απνιύζεσλ αλαπιεξσηώλ Δθπαηδεπηηθώλ!
Γίρξνλε Τπνρξεσηηθή Πξνζρνιηθή Αγσγή ζην Γεκόζην Νεπηαγσγείν ηώξα, κε ηελ αλαγθαία ππνδνκή,
ρξεκαηνδόηεζε θαη δηνξηζκνύο! Tα παηδηά σο 4 εηώλ ζε δσξεάλ δεκόζηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο! Μείσζε
σξαξίνπ Νεπηαγσγώλ, εμίζσζε σξαξίνπ Δθπαηδεπηηθώλ ΠΔ κε ΓΔ.
ΑΠΔΡΓΗΑ-ΑΠΟΥΖ από θάζε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ζε όια ηα επίπεδα ηεο Δθπαίδεπζεο, ΓΔ ΤΓΚΡΟΣΟΤΜΔ
Οκάδεο Δθπ/θήο Τπνζηήξημεο. Καηάξγεζε λ. 4547/2018, Π.Γ. 79/2017 θαη όισλ ησλ αληηεθπ/θώλ ξπζκίζεσλ.
Σα καζήκαηα ησλ εηδηθνηήησλ (Φπζηθή Αγσγή, Μνπζηθή, Δηθαζηηθά, Θεαηξηθή Αγσγή, Πιεξνθνξηθή, Ξέλεο
Γιώζζεο) λα δηδάζθνληαη από ηνπο αληίζηνηρνπο Δθπαηδεπηηθνύο .
Πξόζιεςε αλαπιεξσηώλ ζε κία θάζε. Κακία απόιπζε. Δμίζσζε δηθαησκάησλ ηνπο κε ησλ κνλίκσλ, πιήξεο
πξνζηαζία κεηξόηεηαο ζηηο αλαπιεξώηξηεο, κέηξα ζηήξημεο αλαπιεξσηώλ (κεηαθνξά, δηακνλή, δηαηξνθή),
πιήξε αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο θαη επηζηεκνληθώλ πξνζόλησλ.
15 παηδηά/αλά ηκήκα Νεπηαγσγείνπ Α, Β, Γεκνηηθνύ, 20 ππόινηπεο ηάμεηο. Γάζθαιν ππεύζπλν νινήκεξνπ.
Δληαίν 12ρξνλν ρνιείν γηα όια ηα παηδηά. Όια ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ζηε Γεκόζηα Δηδηθή Αγσγή. Όια ηα
κεηαλαζηόπνπια ζηα δεκόζηα ζρνιεία, κε ππνδνκέο. Έμσ νη θαζίζηεο από ζρνιεία & γεηηνληέο καο.
Ούηε έλα 1€ από ηελ ηζέπε γνληώλ, εθπ/θώλ γηα ιεηηνπξγία ζρνιείσλ, δσξεάλ γεύκα γηα όινπο ηνπο καζεηέο.
Μηζζνί θαη ζπληάμεηο κε βάζε ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο καο. Να δνζνύλ 13νο, 14νο ζε όινπο θαη αλαδξνκηθά!

