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ΝΕΑ ΠΝΟΗ
E-mail: info@neapnoi.org / Internet : www.neapnoi.org / Τηλ.: 7000-6002

ΝΕΑ ΠΝΟΗ, συνέ εια λόγων και έργων
• Κατοχύρωσε το δικαίωµα της έκφρασης των εκ αιδευτικών σύροντας το

Υ ουργείο Παιδείας στην κατάθεση ειδικού τρο ο οιητικού νοµοσχεδίου.
• Άνοιξε µετά α ό

ροσφυγές των µελών της τους φακέλους του αίσχους
και της ντρο ής, α οκαλύ τοντας τα όργια του ε ιθεωρητικού αυταρχισµού και αυθαιρεσίας.

• Α οκάλυψε τις

αραβιάσεις- αρατυ ίες των κανονισµών µεταθέσεων
α ό την ΕΕΥ, δηµοσιο οιώντας σχετική στατιστική έρευνα.

• Α οκάλυψε τα µυστικά έγγραφα του Υ ουργείου Παιδείας

κνύουν την αραβίαση των
ζωής των εκ αιδευτικών.

ροσω ικών δεδοµένων και της

ου α οδειροσω ικής

• Συγκρούστηκε µετω ικά µε την ε ιθεωρητική και διευθυντική αυθαιρε-

σία µέσα α ό ανακοινώσεις, καταγγελίες και ε ί τό ου αρουσίες.
• Έφερε, µετά α ό δική της

ρόταση και εισήγηση, το σχέδιο ιατροφαρµα-

κευτικής ερίθαλψης.
• Εισηγήθηκε την εκδήλωση καταδίκης της σφαγής του Παλαιστινιακού

λαού στη Γάζα.
• Κατάθεσε

ρόταση-ερωτηµατολόγιο για το ρόγραµµα της ροϋ ηρεσιακής, το ο οίο, το ροεδρείο της ΟΕΛΜΕΚ δεν τόλµησε να δώσει
στους συναδέλφους, αφήνοντάς τους έτσι έρµαιο στην αυθαιρεσία των
ανε ιστηµιακών.

• Παρουσίασε µελέτη

ου α οδεικνύει την αραβίαση, της κατά κλάδο,

αναλογικότητας στις ροαγωγές.

Η ΝΕΑ ΠΝΟΗ κτυπά µε δράση
και έργα τον παθητικό και
ιδιοτελή κοµµατικό συνδικαλισµό
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ΝΕΑ ΠΝΟΗ για την εκ αίδευση

Η άτολµη και υποχωρητική ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ
• Αρνείται τη σύγκρουση µε τον ε ιθεωρητικό αυταρχισµό και αυθαιρεσία

και δεν έστειλε ε ιστολή στα σχολεία ου να λέει οια ηµεροµηνία λήγει
η ε ιθεώρηση. Α οτέλεσµα; Έχουµε ε ιθεωρήσεις µέχρι και στις 21 Μαΐου.
• Φοβήθηκε να µ ει στις αίθουσες διδασκαλίας και να κάνει έρευνα στους

συναδέλφους της ροϋ ηρεσιακής, ό ως ήταν και η α όφαση του Κ∆Σ, µε
α οτέλεσµα την έξαρση του αραλογισµού και της αυθαιρεσίας των ανειστηµιακών ου διδάσκουν στο ρόγραµµα.
• Παραβίασε την εντολή της Παγκύ ριας Συνδιάσκεψης για λήψη µέτρων,

αν το Υ ουργείο δε φέρει α οτελεσµατικά µέτρα για αναχαίτιση της
βατικότητας.

αρα-

• ∆ε θεώρησε σκό ιµο να συζητήσει τα αντεργατικά µέτρα της Κυβέρνησης,

αίρνοντας θέση α ό το Μάρτιο, λέγοντας ως η ΝΕΑ ΠΝΟΗ βλέ ει
«µάγισσες». Όταν οι µάγισσες ήρθαν, τρέχαµε ό ως άντα ίσω α ό την
ΠΑΣΥ∆Υ.
• Συνηγόρησε στην αδιαµαρτύρητη αύξηση κατά 38 % της εισφοράς µας στο

Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς τη βελτίωση του συνταξιοδοτικού
µας καθεστώτος και της διεκδίκησης της αναλογικής σύνταξης.
• Ε έτρεψε, µέσα α ό ελλι είς και ανίκανους χειρισµούς την εκλογή του

Τ/Κ εκ ρόσω ου της κατοχής να µας αντι ροσω εύει στην ETUCE
(Ευρωαϊκή Ένωση Εκαιδευτικών Οργανώσεων)

Τι έκαναν οι κινήσεις του κατεστηµένου...
• Συνταυτίσθηκαν, µε ανακοινώσεις τους, µε τους κύκλους της αυθαιρεσίας

του Υ ουργείου Παιδείας ου φακελώνουν, βάσει α ορρήτων εγγράφων,
τους καθηγητές. (ΑΛΛΑΓΗ).
• Εισηγήθηκαν τη χρηµατοδότηση των κινήσεων α ό τα λεφτά της ΟΕΛΜΕΚ

(ΑΛΛΑΓΗ-∆ΗΚΙ)
• Εξέδωσαν ανακοίνωση εναντίον των συνδικαλιστών της ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ για-

τί «τόλµησαν» και κατηγόρησαν για αυθαιρεσίες ΕΕΥ, ε ιθεωρητές και διευθυντές. (ΑΛΛΑΓΗ, ∆ΗΚΙ, ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)
• Ωραιο οιούν τον ενισχυµένο ε ιθεωρητισµό κάτω α ό το µανδύα του συµ-

βουλευτισµού. (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)
• «Συνδικαλιστές» τους

ου αίρνουν ώρες α αλλαγής α ό την ΟΕΛΜΕΚ και
υ ηρετούν ως α αλλασσόµενοι σύµβουλοι στην αυλή των ε ιθεωρητών,
έχουν ε ιταχτεί α ό κά οιους ε ιθεωρητές για να καταθέσουν ως ψευδοµάρτυρες εναντίον συνδικαλιστών ου κατηγορούν ε ιθεωρητές (ΑΛΛΑΓΗ)

Για λεπτοµερή και εκτενή αναφορά όλων των θεµάτων επισκεφθείτε και εγγραφείτε στην
ιστοσελίδα µας:
www.neapnoi.org

