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Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Γηαλχνπκε ην φγδνν έηνο εθαξκνγήο ησλ λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο απφ φιεο ηηο θπβεξλήζεηο 

κε ηελ ππνγξαθή ηξηψλ κλεκνλίσλ, ηα νδπλεξά απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ βηψλνπκε νη εξγαδφκελνη θαη ε 

θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο, έρνληαο θηάζεη ή θαη μεπεξάζεη ηα φξηα ηεο νηθνλνκηθήο αληνρήο. 

 

Έρεη δηακνξθσζεί έηζη έλα θιίκα απνγνήηεπζεο, καηαηφηεηαο πνπ νδεγεί ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ 

ηδηψηεπζε θαη ηελ αηνκηθφηεηα. Χξεηάδεηαη επνκέλσο ε αλαδήηεζε δξφκσλ αληίζηαζεο γηα λα επηηεπρζνχλ 

κηθξέο θαη κεγάιεο λίθεο πνπ ζα αλαδσππξψζνπλ ηελ ειπίδα θαη ηελ πξννπηηθή, πείζνληαο εξγαδφκελνπο 

θαη θνηλσλία φηη απηέο νη πνιηηηθέο δελ είλαη κνλφδξνκνο θαη κπνξνχλ λα αλαηξαπνχλ. Ζ αλαζπγθξφηεζε 

ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη νη θαιά νξγαλσκέλνη καδηθνί ελσηηθνί αγψλεο είλαη ε κφλε 

απνηειεζκαηηθή απάληεζε. 

Οη αληεξγαηηθέο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο έρνπλ αθήζεη ην κειαλφ ηνπο απνηχπσκα θαη ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο, πξνζζέηνληαο λέα πξνβιήκαηα πάλσ ζε απηά πνπ ήδε αληηκεηψπηδε ην δεκφζην ζρνιείν 

εμαηηίαο ηεο ρξφληαο ππνρξεκαηνδφηεζεο θαη εγθαηάιεηςεο, επηθέξνληαο έηζη βαξχηεξα πιήγκαηα ζηα 

κνξθσηηθά δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ θαη ζηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Ζ ππνρξεκαηνδφηεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην πάγσκα λέσλ δηνξηζκψλ ζπλζέηνπλ έλα γθξίδν ηνπίν, 

επηζθηάδνληαο θαη απηέο ηηο απνζπαζκαηηθέο αιιά κε ζεηηθά ζηνηρεία θαηαθηήζεηο ηνπ θηλήκαηνο πνπ 

πινπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, φπσο είλαη ε κείσζε ησλ εμεηάζεσλ θαη ε αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

έηνπο ζηα γπκλάζηα, ε κείσζε ηεο χιεο, ε ζεζκνζέηεζε κεηαιπθεηαθνχ έηνπο ζε ζχλδεζε κε ην ρψξν 

εξγαζίαο ζηα ΔΠΑΛ, ε θαηάξγεζε ησλ Σρνιψλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) θ.α. 

 

Με ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη πξνζσπηθνχ ην Υπνπξγείν Παηδείαο ζπλερίδεη λα πινπνηεί ηηο 

δεζκεχζεηο ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ, κε πεξηθνπέο δαπαλψλ, κεδεληθνχο δηνξηζκνχο κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ, 

κείσζε πξνζιήςεσλ αλαπιεξσηψλ, ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ππνβάζκηζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο (κεηαθίλεζε ζε 3-5 ζρνιεία, πιεζσξηθά ηκήκαηα), αιιαγέο αλαζέζεσλ, πεξηνξηζκφο 

νιηγνκειψλ ηκεκάησλ, κείσζε κεηαζέζεσλ-απνζπάζεσλ, παξαηεηακέλε κηζζνινγηθή θαζήισζε, κεηψζεηο 

ζπληάμεσλ θαη δξακαηηθή αχμεζε νξίσλ ειηθίαο γηα ζπληαμηνδφηεζε. 

 

Απηή ηελ πεξίνδν, πξνεηνηκάδεηαη ην έδαθνο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ Λπθείνπ θαη ηελ Αμηνιφγεζε, ζηα 

πιαίζηα ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ΟΟΣΑ. Δίλαη επνκέλσο ηδηαίηεξα θξίζηκν ζε απηή ηε θάζε, ην εθπαηδεπηηθφ 

θίλεκα λα παξέκβεη δπλακηθά, γηα λα πξνσζήζεη ηα αηηήκαηά ηνπ θαη λα εκπνδίζεη ηε ζεζκνζέηεζε κέηξσλ 

πνπ ππνβαζκίδνπλ ηε κνξθσηηθή δηαδηθαζία θαη δπζρεξαίλνπλ ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Δίλαη αλαγθαία ε 

αλαζπγθξφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο πνπ ζα νξγαλψλεηαη κε βάζε ζηνρεπκέλεο δξάζεηο, 

εμαζθαιίδνληαο ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή θαη ζα ελψλεηαη κε ηα αηηήκαηα θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ 

εξγαηηθνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ (κε πξφηαγκα 

Παηδεία, Υγεία, Σηέγε) θαη γηα ηελ απνηξνπή ησλ κλεκνληαθψλ πνιηηηθψλ, ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ηεο 

θνξνινγίαο θαη ηεο επεξρφκελεο επίζεζεο ζε εξγαζηαθά, αζθαιηζηηθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα. 

 

  



Η ΕΛΜΕ θύηηαξν ζπιινγηθόηεηαο, αιιειεγγύεο, δηεθδίθεζεο θαη αγώλα. 

Με ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή θαη παξέκβαζε ηνπ θάζε ζπλαδέιθνπ ζηε δεκφζηα δσή ηνπ 

ζσκαηείνπ (ζπλέιεπζε, εκεξίδεο, εθδειψζεηο, θιπ), ζα ζηεξίμνπκε ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα 

επλννχλ ηελ εκπινθή ησλ “αλέληαρησλ” ζπλαδέιθσλ ζηε ζπδήηεζε θαη ηελ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ γηα ηε 

ιχζε πξνβιεκάησλ, ψζηε νη άγνλεο κηθξνπαξαηαμηαθέο αληηπαξαζέζεηο λα δψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε 

πξαγκαηηθά ζπιινγηθέο- ζπκκεηνρηθέο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Χξεηαδόκαζηε έλα ζωκαηείν καδηθφ, δηεθδηθεηηθφ, έηνηκν θαη δηαζέζηκν λα αληηπξνηείλεη γηα ηα «κηθξά», 

πνπ φκσο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο, θαη ηα κεγάια πνιηηηθά επίδηθα. 

Χξεηαδφκαζηε ην ζσκαηείν λα παξεκβαίλεη θαη λα πξνσζεί ιχζεηο ζηα ζρνιεία γηα φινπο. Θέινπκε έλα 

ζσκαηείν ελσηηθφ, απέλαληη ζε φια φζα επηβαξχλνπλ θαη επηδεηλψλνπλ ηηο ζπλζήθεο ηεο εξγαζίαο καο θαη 

απνηειεζκαηηθφ, γηαηί ζα ζηεξίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ελεξγνπνίεζε φισλ. Έλα ζσκαηείν πνπ 

παξάιιεια κε ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο αγψλεο ππεξάζπηζεο ησλ εξγαζηαθψλ καο δηθαησκάησλ ζα βνεζήζεη 

λα αλαπηπρζεί θη έλα θίλεκα εθπαηδεπηηθνχ δηαθσηηζκνχ πνπ θφληξα ζηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε θαη ζηηο 

ζπλζήθεο θαηάπησζεο ησλ εζηθψλ αμηψλ - απφξξνηα ησλ κλεκνλίσλ - ζα δηαηππψζεη θαη ηελ αληίπαιε πξνο 

ην ζρνιείν ηεο αγνξάο πξφηαζε γηα έλα πξννδεπηηθφ ζρνιείν ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο ειπίδαο πνπ ζα 

ρσξάεη φιε ηε γλψζε θαη φια ηα παηδηά ηνπ θφζκνπ. 

Βηψλνπκε ηελ θαηάζηαζε ελφο απαμησκέλνπ θαη θαηαθεξκαηηζκέλνπ ζπλδηθαιηζκνχ πνπ έρεη θαηαγξαθεί 

ζηε ζπλείδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Με επζχλε ησλ εγεζηψλ ηεο ΓΑΚΔ θαη ηεο 

ΠΔΚ (πξψελ ΠΑΣΚΔ) ε επηδίσμε ιχζεσλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, ε ηδηψηεπζε ή ε αλάζεζε αθέζεθαλ λα 

αληηκεησπίδνληαη σο ηξφπνη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ. Σηε Λάξηζα εηδηθά ζε επίπεδν 

ζπλδηθαιηζηηθήο επηβίσζεο καθξηά απφ πιαίζηα αξρψλ θαη ρσξίο ηδενινγηθή βάζε ρηίδνληαη αλίεξεο 

ζπκκαρίεο κεηαμχ ηνπ παιηνχ θζαξκέλνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θαηεζηεκέλνπ θαη αξηζηεξηζηψλ 

λεξνθνπβαιεηψλ εηο βάξνο ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ θαη ησλ νπζηαζηηθψλ αηηεκάησλ ηνπ θιάδνπ.  

Χξεηαδόκαζηε έλαλ ζπλδηθαιηζκό, 

Με ήζνο, ινγηθή πνπ ζε αληίζεζε κε ηα εθθπιηζηηθά θαηλφκελα εθρπδατζκνχ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ ιφγνπ ζα 

κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα ζπλζέηεη απφςεηο θαη λα πξνζπαζεί λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο.  

Πνπ ζα δψζεη κάρε λα θαηαπνιεκεζνχλ ρξφληεο παζνγέλεηεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη γηα ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ζπλαδέιθσλ. Οη άγνλεο κηθξνπαξαηαμηαθέο αληηπαξαζέζεηο λα δψζνπλ ηε ζέζε ηνπο 

ζε δηαδηθαζίεο πνπ ζα επλννχλ ηελ εκπινθή φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ/ηζζψλ ζηε ζπδήηεζε, ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ θαη ζηε δηεθδίθεζε ησλ ιχζεσλ. 

Σε βαζηθά ζέκαηα, πξηλ από ηα ΔΣ ή ηηο ΓΣ ηεο ΕΛΜΕ, επηδηώθνπκε ζπλεδξηάζεηο ηωλ ζπιιόγωλ γηα 

επεμεξγαζία θαη δηακόξθωζε πξνηάζεωλ, έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγήζεη δηαδξαζηηθόηεξα ν ζεζκόο ηωλ 

αληηπξνζώπωλ ηωλ ζρνιείωλ. Αμηνπνίεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ζπιινγή πξνηάζεσλ θαη ζθέςεσλ απφ ηνπο 

ζπιιφγνπο ησλ θαζεγεηψλ, πιηθφ πνπ ζα εκπινπηίδεη ηε ζπδήηεζε ζηα ΓΣ ή ζηηο ΓΣ. 

Δίκαζηε αληίζεηνη κε ηε ινγηθή ηεο αλάζεζεο. Γελ ελζηεξληδφκαζηε ζπληερληαθέο ινγηθέο πνπ 

απνδπλακψλνπλ ηελ ελφηεηα ησλ δηεθδηθήζεσλ. Γε δηζηάδνπκε λα ζπγθξνπζηνχκε κε ηδηνηειείο πξαθηηθέο, 

πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο, θαηλφκελα δηαπινθήο θαη πειαηεηαθά ζπζηήκαηα.  

Με βαζηθφ άμνλα ηελ απηνηέιεηα ηνπ Σπλδηθάηνπ, ζπλερίδνπκε λα παιεχνπκε κέζα ζην Σσκαηείν γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. 

Θεσξψληαο πξψηηζηεο ζεκαζίαο ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο ΔΛΜΔ κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ 

θαη ζπλαδειθηζζψλ, πξνηείλνπκε θαη δεζκεπφκαζηε φηη:  

Σπλερίδνπκε λα δίλνπκε βάξνο ζηα θαζεκεξηλά εξγαζηαθά πξνβιήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα επίιπζήο ηνπο κέζα απφ παξεκβάζεηο θαη αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο. 



Αηηήκαηα – Δηεθδηθήζεηο 

 Δεκόζηα θαη δωξεάλ Παηδεία ωο πξαγκαηηθά θνηλωληθό αγαζό. Όρη ζηελ ηδηωηηθνπνίεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

 Αύμεζε ηωλ θξαηηθώλ δαπαλώλ γηα ηελ Παηδεία ηνπιάρηζηνλ ζην 5% ηνπ ΑΕΠ ή ζην 15% ηωλ 

δαπαλώλ ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

Εξγαζηαθά αηηήκαηα 
 

• Μόληκνη δηνξηζκνί γηα θάιπςε ησλ θελψλ κε λέν ζχζηεκα επηινγήο (κε ηελ επζχλε ηνπ ΑΣΔΠ, κε 

πξνυπεξεζία θαη θνηλσληθά θξηηήξηα).  

• Αλαπιεξωηέο κε πιήξε θαη ίζα δηθαηώκαηα, ψζηε λα πάςνπλ νη ειαζηηθέο κνξθέο εξγαζίαο. 

• Οπζηαζηηθή νηθνλνκηθή αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε δηθαίσκα ππνγξαθήο ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ (άκεζα κηζζνινγηθφ μεπάγσκα), ελίζρπζε ησλ λέσλ, άξζε κηζζνινγηθψλ αληζνηήησλ. 

• Δπαλαθνξά ηνπ σξαξίνπ ζηα πξν ηνπ 2013 επίπεδα. Καηνρχξσζε νξγαληθψλ ζέζεσλ. Μέρξη δχν 

ζρνιεία γηα θάιπςε σξαξίνπ.  

• Αλψηαην φξην 20 καζεηψλ ζην ηκήκα, 15 ζηηο νκάδεο πξνζαλαηνιηζκνχ, 10 αλά θαζεγεηή ζηα 

εξγαζηήξηα. Σηήξημε ησλ νιηγνκειψλ ηκεκάησλ. 

• Όρη ζηηο λέεο κεηψζεηο ησλ ζπληάμεσλ ην 2019. Σηαδηαθή αλάθηεζε ησλ απσιεηψλ. 

• Σπληάμεηο αμηνπξεπείο κε 30 ρξφληα δνπιεηάο ρσξίο φξην ειηθίαο. Πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 

• Καηάξγεζε όινπ ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο αμηνιόγεζεο - ρεηξαγώγεζεο. Όρη ζηελ αηνκηθή θαη 

ηελ εμωηεξηθή αμηνιόγεζε. Όρη ζηελ αμηνιόγεζε ζηειερώλ πνπ πινπνηεί κλεκνληαθέο δεζκεύζεηο. 

Όρη ζηελ αμηνιόγεζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ππεξεηνύλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο. 

• Καηάξγεζε θαζεθνληνιόγηνπ. Νέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Αηξεηή δηνίθεζε ζε όια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο (εθινγή δηεπζπληώλ), κε θπξίαξρν θαη 

θαζνξηζηηθό ην ξόιν ηνπ Σπιιόγνπ δηδαζθόληωλ. Μέηξα ζηήξημεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, ηεο 

παηδαγσγηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

Σπιιφγνπ.  

• Οπζηαζηηθή Επηκόξθωζε κε βάζε ηηο ζέζεηο ηεο ΟΛΜΔ. 

 

Εθπαηδεπηηθά αηηήκαηα 
 

 Εληαία 12ρξνλε ππνρξεωηηθή εθπαίδεπζε θαη 2ρξνλε ππνρξεωηηθή πξνζρνιηθή αγωγή, πνπ ζα 

παξέρεηαη δσξεάλ ρσξίο δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκνχο. Αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο κε εθζπγρξνληζκφ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, επνπηηθψλ κέζσλ. 

 Σηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κε ην αλαγθαίν δηνηθεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. 

 Οπζηαζηηθή ζηήξημε θαη αλαβάζκηζε ηωλ δνκώλ ηεο εηδηθήο αγωγήο, ζηειέρσζή ηνπο κε κφληκν 

πξνζσπηθφ. Καλέλα παηδί πνπ έρεη αλάγθε εθηφο ηεο δνκήο 

 Έγθαηξε θαη ζπζηεκαηηθή ιεηηνπξγία αληηζηαζκηζηηθώλ κέηξωλ ζηήξημεο ηωλ καζεηώλ 

(εληζρπηηθή, πξφζζεηε, παξάιιειε δηδαθηηθή ζηήξημε, Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο). 

 Δηδηθά κέηξα ζηήξημεο ηωλ εξγαδόκελωλ καζεηώλ θαη ηωλ εζπεξηλώλ ζρνιείωλ, εηδηθή επηκφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη βηβιία πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπο. 

 Άκεζε αληηκεηώπηζε ηωλ ηδηαίηεξωλ πξνβιεκάηωλ (ππνδνκέο, εθπαηδεπηηθνί εηδηθφηεηαο, κεηαθνξά 

καζεηψλ) γηα ηα κνπζηθά, θαιιηηερληθά θαη δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία. 

 Έληαμε ηωλ πξνζθπγόπνπιωλ ζηα δεκόζηα ζρνιεία κε ιεηηνπξγία ηάμεωλ ππνδνρήο θαη δεκηνπξγία 

ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ. 

                  Σσμμεηέτοσμε, διεκδικούμε, σπεραζπίζοσμε  

και διεσρύνοσμε ηις καηακηήζεις μας. 
  



ΤΝ.Ε.Κ. ΛΑΡΙΑ 
ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ ΕΛΜΕ 

Γανόσ – Ράπτθσ Δθμιτρθσ ΠΕ04.01 Γ/ςιο Αμπελώνα 

Γεωργίου Γιώργοσ ΠΕ03 Γ/ςιο-ΛΣ Μακρυχωρίου 

Γεωργίου ταματία ΠΕ05 1ο Γ/ςιο Λάριςασ 

Γκουντρουμπισ άκθσ ΠΕ08 Γ/ςιο-ΛΣ Καλλικζασ – Γ/ςιο-ΛΣ Σςαριτςάνθσ – ΓEΛ Ελαςςόνασ 

Δθμόκασ Σάςοσ ΠΕ03 2ο ΓΕΛ Λάριςασ 

Καλαΐτηι Μαρία ΠΕ09 Γ/ςιο-ΛΣ Βερδικοφςασ 

Καραγιάννθσ Ιςίδωροσ ΠΕ04.01 Γ/ςιο-ΛΣ Βερδικοφςασ 

Καραΐςκοσ Νίκοσ ΠΕ09 ΕΠΑΛ Συρνάβου 

Καρυώτθσ Θεόδωροσ ΠΕ06 2ο ΕΠΑΛ Λάριςασ 

Κοκκάρα Άννα ΠΕ18.10 7ο ΕΠΑΛ Λάριςασ 

Κοςμοφογλου Χριςτίνα ΠΕ02 2ο ΓΕΛ Λάριςασ 

Κουτςοκώςτα Κατερίνα ΠΕ04.01 9ο ΓΕΛ Λάριςασ 

Κριαράσ Βαςίλθσ ΠΕ04.01 2ο Γ/ςιο Φαρςάλων 

Λυπθμζνου Ελζνθ ΠΕ18.15 ΕΠΑΛ Συρνάβου 

Μαγαλιοφ Ερμίνα ΠΕ02 ΓΕΛ Αμπελώνα 

Μανουλιάσ Θανάςθσ ΠΕ03 ΓΕΛ Ελαςςόνασ 

Μαχαιράσ Σάςοσ ΠΕ18.21 ΕΠΑΛ Ελαςςόνασ 

Μπακομιχάλθ Μαρία ΠΕ18.07 ΕΠΑΛ Ελαςςόνασ 

Μπλάντα Γεωργία ΠΕ01 ΠΔΕ Θεςςαλίασ 

Νικολαΐδθσ Γιώργοσ ΠΕ19 Γ/ςιο-ΛΣ Αρμενίου 

Ποφρικασ Χριςτοσ ΠΕ17.03 1ο ΕΚ Ελαςςόνασ 

ακελλαρίου Δθμιτρθσ ΠΕ02 Γ/ςιο-ΛΣ Αρμενίου 

αμαρτηι Ντορίνα ΠΕ12.02 Γ/ςιο Ελαςςόνασ 

οφρλασ Ναπολζων ΠΕ04.05 15ο Γ/ςιο Λάριςασ 

υρόγλου Μάγδα ΠΕ02 2ο Γ/ςιο Συρνάβου 

Σηθμαγεώργθσ Γιώργοσ ΣΕ01.06 2ο ΕΠΑΛ Λάριςασ 

Σηιότηιου Άννα ΠΕ16 14ο Γ/ςιο Λάριςασ 

Σςακνάκθσ Γιάννθσ ΠΕ03 1ο Γ/ςιο – 2ο Γ/ςιο Συρνάβου 

Σςιλφόγλου Δαμιανόσ ΠΕ20 ΔΔΕ Λάριςασ 

 

ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Σςιόπασ Χριςτοσ ΠΕ17.02 6ο Εςπ. ΕΠΑΛ Λάριςασ 

 

ΣΡΙΣΗ 
19/12 

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 
Χατηθγιάννειο 09:00 – 13:00 

 

ΕΚΛΟΓΕ 
1ο ΓΕΛ Λάριςασ 14:00 – 19:00 

 
 


