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Έμα βήμα μοπξςσά … 

με σξτρ αγώμερ μαρ ςτμεφίζξτμε για: 
 

 Μαζικξύρ μόμιμξτρ διξπιςμξύρ  

 Αοξκασάςσαςη σψμ αοψλειώμ σηρ σελετσαίαρ ξκσαεσίαρ, ςε 

μιςθξύρ και ςτμσάνειρ  

 Υοεπάςοιςη επγαςιακώμ δικαιψμάσψμ, ολήπη επγαςιακά 

δικαιώμασα και 12μημη ςύμβαςη για αμαοληπψσέρ 

 φξλείξ δημξκπασίαρ και ςτλλξγικόσησαρ με κτπίαπφξ σξ πόλξ 

σξτ τλλόγξτ 

 Δημόςιξ - οξιξσικό - δψπεάμ ςφξλείξ για όλα σα οαιδιά 

 Αύνηςη σψμ δαοαμώμ για σημ Παιδεία  

 Αμασπξοή σψμ  οξλισικώμ λισόσησαρ 

 

 

σηπίζξτμε σξτρ αιπεσξύρ σψμ ΥΝΕΚ και σψμ 

ςτμεπγαζόμεμψμ ςφημάσψμ για: 

•   Πλήπη διαυάμεια, αμσικειμεμικόσησα και αμεπξληχία  

 Καμιά ςτμδιαφείπιςη με ση διξίκηςη και σξτρ μηφαμιςμξύρ ενξτςίαρ 

 Ελέγφξτμε, αοξκαλύοσξτμε και κασαγγέλλξτμε κάθε οαπαστοία, 

αδιαυάμεια και ατθαιπεςία.  

 Εοιδιώκξτμε σξ δημξκπασικό έλεγφξ και θεψπξύμε  αμακλησή ση θέςη 

σψμ αιπεσώμ μαρ. Λξγξδξσξύμε ςσιρ Γ ΕΛΜΕ και ςσιρ Γ Ππξέδπψμ. 

 τμοξπετόμαςσε με σα ςτμδικάσα μαρ, εμημεπώμξτμε ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ 

και οπξψθξύμε σιρ θέςειρ σξτ ςτμδικαλιςσικξύ κιμήμασξρ ςσα 

Υοηπεςιακά τμβξύλια. 



 

Διεθμέρ και εγφώπιξ οξλισικό ςκημικό  

Σο κετικό βιμα τθσ εξόδου από τα μνθμόνια και τθσ ελάφρυνςθσ του χρζουσ, το καλοκαίρι του 2018 

ςυνοδεφεται από μζτρα δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ, πλεονάςματα και ελζγχουσ για τθ ςυνζχιςθ των 

πολιτικϊν λιτότθτασ. Ταυτόχρονα, οι ιμπεριαλιςτικζσ επεμβάςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι, επιτείνουν 

τθ ρευςτότθτα, οξφνοντασ και το προςφυγικό πρόβλθμα, που χρθςιμοποιείται ωσ πρόςχθμα από 

ακροδεξιζσ - εκνικιςτικζσ δυνάμεισ ςτθν Ευρϊπθ και ςτθ χϊρα μασ, για τθν αφξθςθ τθσ επιρροισ τουσ, 

ςπζρνοντασ τθν ξενοφοβία και το μίςοσ ςτουσ λαοφσ που ζχουν γονατίςει από τισ νεοφιλελεφκερεσ 

πολιτικζσ και τθ φτωχοποίθςθ.  

Με παρόμοιο τρόπο, κόμματα τθσ ελλθνικισ αντιπολίτευςθσ διαςτρζφουν με όρουσ αγοραίασ 

πατριδοκαπθλίασ τθ κετικι προςπάκεια επίλυςθσ χρόνιων εκνικϊν ηθτθμάτων ςτα Βαλκάνια, 

υποδαυλίηοντασ το διχαςμό και αναηωπυρϊνοντασ τθν ανάπτυξθ ακραίων ακροδεξιϊν, εκνικιςτικϊν  

και ςκοταδιςτικϊν δυνάμεων.  

Ενόψει των επερχόμενων πολλαπλϊν εκλογικϊν αναμετριςεων (Βουλευτικζσ – Ευρωεκλογζσ- 

Αυτοδιοικθτικζσ) είναι αναμενόμενο ότι κα ενιςχυκεί θ πόλωςθ, κακϊσ διαμορφϊνονται δυο κυρίαρχεσ 

λογικζσ, που θ υπερίςχυςθ τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ κα κρίνει ανάλογα και τισ μελλοντικζσ πολιτικζσ 

εξελίξεισ. Η κατάςταςθ που διαμορφϊνεται αποτελεί για τουσ εργαηόμενουσ και το ςυνδικαλιςτικό 

κίνθμα μια ιςτορικι πρόκλθςθ,  

Από τθ μια, οι δυνάμεισ εκείνεσ που βλζπουν  ότι θ λιξθ των μνθμονίων δθμιουργεί προχποκζςεισ 

αποτελεςματικότερων αγϊνων για τθν ανατροπι των πολιτικϊν λιτότθτασ, ϊςτε να επουλωκοφν τα 

ερείπια που άφθςαν ςτθ χϊρα οι 8ετείσ μνθμονιακζσ πολιτικζσ, δίνοντασ περικϊρια ελπίδασ και ανάςασ 

ςτουσ εργαηόμενουσ. 

Από τθν άλλθ,  οι κιρυκεσ του νεοφιλελευκεριςμοφ με τισ ακροδεξιζσ αποκλίςεισ τουσ, που, 

επιδιϊκοντασ να ανακόψουν αυτιν τθν πορεία και να παραδϊςουν τθ χϊρα και τουσ εργαηόμενουσ 

ςτισ ορζξεισ των πιο ακραίων δυνάμεων τθσ αγοράσ,  «αξιοποιοφν» κομματικά κάκε «ευκαιρία», ακόμα 

και τθν τραγωδία των πυρκαγιϊν, για τθν παλινόρκωςι τουσ.  

Κξμβικόρ ξ πόλξρ σξτ ςτμδικαλιςμξύ 

Για τισ ΤΝΕΚ είναι ξεκάκαρο ότι το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα οφείλει να ξεπεράςει γριγορα τισ 

πακογζνειζσ του, ϊςτε να ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία προχποκζςεων  για τθ ςυςπείρωςθ των 

εργαηόμενων ςτα ςωματεία, και για τθ διεκδίκθςθ λφςεων με τθν ανάπτυξθ μαηικϊν αγϊνων που  

μποροφν να αποτρζπουν τα αντιλαϊκά μζτρα, δθμιουργϊντασ ρωγμζσ ςτισ πολιτικζσ λιτότθτασ, μζχρι 

τθν οριςτικι ανατροπι τουσ.  

τον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, απαιτοφνται μεγάλοι ενωτικοί και ςυντονιςμζνοι αγϊνεσ του κλάδου, 

απζναντι ςτα ανοικτά και μεγάλα ηθτιματα που επθρεάηουν αρνθτικά τισ εργαςιακζσ μασ ςυνκικεσ 

και αποτελοφν προκλιςεισ για τθν οργανωμζνθ παρζμβαςθ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ. Τζτοια 

ηθτιματα αιχμισ, είναι οι μαηικοί διοριςμοί εκπαιδευτικϊν και το ςφςτθμα πρόςλθψθσ, τα δικαιϊματα 

των αναπλθρωτϊν, θ αποτροπι τθσ μείωςθσ των ςυντάξεων και θ διεκδίκθςθ πλιρουσ ςφνταξθσ ςτα 

60 με 30 χρόνια υπθρεςίασ, το μιςκολόγιο και θ άρςθ των αδικιϊν για τουσ νζουσ ςυναδζλφουσ, ο 

περιοριςμόσ τθσ μετακίνθςθσ ςε πάνω από δφο ςχολεία, θ μείωςθ του ωραρίου ςτα πριν του 2013 

επίπεδα, θ μείωςθ των μακθτϊν ανά τμιμα, θ λειτουργία ολιγομελϊν τμθμάτων, θ αφξθςθ των 

μετακζςεων και των αποςπάςεων, θ ουςιαςτικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και θ ςτελζχωςθ 

ςχολείων και υποςτθρικτικϊν Δομϊν με επιςτθμονικό και βοθκθτικό προςωπικό. 

Ανοιχτι πρόκλθςθ παραμζνει επίςθσ, φςτερα και από τθν πρόταςθ του Τπουργείου, θ δομι και το 

περιεχόμενο του Γενικοφ Λυκείου και το ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν Γ/βάκμια εκπ/ςθ. Σο εκπαιδευτικό 

κίνθμα πρζπει να εντείνει τισ  πιζςεισ του, ϊςτε οι όποιεσ αλλαγζσ ςτο ΓΕΛ να είναι ςτθν κατεφκυνςθ 

των κζςεων του κλάδου και να μθν καταςτρατθγοφν εργαςιακά και μορφωτικά δικαιϊματα.  



Δημξκπασία και ςτλλξγικόσησα ςση βάςη σψμ διεκδικήςεώμ μαρ  

Η κατάργθςθ τθσ ατομικισ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν  και τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ των 

ςχολείων (νόμοσ για υποςτθρικτικζσ δομζσ), είναι ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ενίςχυςθσ δθμοκρατίασ και 

ςυλλογικότθτασ ςτο ςχολείο. Ο  προγραμματιςμόσ - αποτίμθςθ του εκπ/κοφ ζργου, ωσ εςωτερικι, 

δθμοκρατικι και ςυλλογικι διαδικαςία του υλλόγου (8ο υνζδριο ΟΛΜΕ), ςτο βακμό που θ 

γραφειοκρατία και οι λογικζσ κατθγοριοποίθςθσ ςχολείων κα αποτραποφν από τισ ςυλλογικζσ - 

ςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ, είναι ςτθν ίδια κατεφκυνςθ, ανατροφοδοτϊντασ το εκπαιδευτικό ζργο. 

Παράλλθλα, είναι αναγκαίο να αντιπαλζψουμε τθν αξιολόγθςθ διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των 

ςχολικϊν μονάδων – μια αρνθτικι για τθν εκπαιδευτικι πράξθ διαδικαςία - και να διεκδικιςουμε 

δυναμικά τθν κατάργθςθ του κακθκοντολογίου και τθ κεςμοκζτθςθ νζου δθμοκρατικοφ πλαιςίου με 

κυρίαρχο το ρόλο του υλλόγου ςτα κζματα λειτουργίασ του ςχολείου, και το διευκυντι ςυντονιςτι, 

εκλεγόμενο από όλα τα μζλθ του υλλόγου. 

Οι ομάδεσ εκπαιδευτικϊν ςε κάκε ςχολείο (κεςμόσ που ακουμπά ςε παλιότερεσ κζςεισ του κλάδου), 

και θ ςυνεργαςία ςχολείων ςε εκπαιδευτικζσ, πολιτιςτικζσ, κοινωνικζσ δράςεισ, μποροφν να 

δθμιουργιςουν  κφτταρα δθμοκρατίασ ςε κάκε ςχολείο και να υπάρξει  από τα κάτω παρζμβαςθ των 

μάχιμων εκπαιδευτικϊν για τθ βελτίωςθ και τθν αναβάκμιςθ του ίδιου του περιεχομζνου τθσ 

μάκθςθσ και των μεκόδων διδαςκαλίασ. Παράλλθλα όμωσ, ςυνεχίηουμε να απαιτοφμε ουςιαςτικι 

Επιμόρφωςθ ςφμφωνα με τισ κζςεισ τθσ ΟΛΜΕ. 

Η αναδιοργάνωςθ των υποςτθρικτικϊν Δομϊν, με τισ προχποκζςεισ που διεκδικοφμε (πλιρθσ 

ςτελζχωςι τουσ, ςαφινεια ςτο ρόλο και το ζργο τουσ, χρθματοδότθςθ, δθμιουργία αναγκαίων 

υποδομϊν, χτφπθμα τθσ γραφειοκρατίασ), μπορεί να διευρφνει το ρόλο και το περιεχόμενό τουσ, 

ςτθρίηοντασ τουσ εκπ/κοφσ ςτο δφςκολο ζργο τουσ.  

Οι ςθμαντικζσ κατακτιςεισ του κινιματοσ κατά τθν προθγοφμενθ τριετία (επαναπρόςλθψθ-

αποκατάςταςθ διακζςιμων,  κατάργθςθ ατομικισ και εξωτερικισ αξιολόγθςθσ των εκπ/κϊν,  

αυτοδίκαιθσ αργίασ, πολιτικισ επιςτράτευςθσ, υποχρεωτικϊν μετακζςεων, επαναφορά αιρετϊν ςτα 

πεικαρχικά ςυμβοφλια, ξεπάγωμα μιςκολογικϊν κλιμακίων, ζγκαιρθ πρόςλθψθ αναπλθρωτϊν, μζτρα 

ςτιριξθσ τθσ ΤΕΕ, ζγκριςθ περιςςότερων ολιγομελϊν, πιςτοποίθςθ ΤΠΕ και γλωςςομάκειασ μζςα ςτο 

ςχολείο,  κ.α.) ανοίγουν το δρόμο για να τισ διευρφνουμε με τουσ αγϊνεσ μασ και να μθν επιτρζψουμε 

τθν κατάργθςι τουσ και τθ μετάλλαξθ του  δθμόςιου ςχολείου ςε ςχολείο τθσ αγοράσ, όπωσ εξιγγειλε  

από τθ ΔΕΘ ο αρχθγόσ τθσ αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ. 

ημαμσικόρ ξ πόλξρ σψμ αιπεσώμ ςσα τοηπεςιακά ςτμβξύλια 

Μζςα ςε αυτό το πολιτικό και εκπαιδευτικό τοπίο, οι εκλογζσ για τθν ανάδειξθ των αιρετϊν 

εκπροςϊπων του κλάδου ςτα υπθρεςιακά ςυμβοφλια, δεν είναι τυπικι γραφειοκρατικι διαδικαςία 

δθμοςιοχπαλλθλικισ διεκπεραίωςθσ. Οι αιρετοί των ΤΝΕΚ  κα ςυνεχίςουν να πρωτοςτατοφν για τθν 

αγωνιςτικι διεκδίκθςθ και βελτίωςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων μονίμων και αναπλθρωτϊν, για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ ςτισ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ, ενθμερϊνοντασ εκπαιδευτικοφσ, υλλόγουσ 

διδαςκόντων και Δ των ΕΛΜΕ, ϊςτε από κοινοφ  με τουσ αιρετοφσ να οργανϊνουν δυναμικζσ 

παρεμβάςεισ του κλάδου απζναντι ςε αυκαιρεςίεσ τθσ διοίκθςθσ και ςε οποιαδιποτε μζτρα 

υποβακμίηουν το ρόλο και τισ εργαςιακζσ ςυνκικεσ των εκπαιδευτικϊν.  

Είναι προφανζσ ότι αυτό δεν μπορεί να ςυμβεί με αιρετοφσ ανεξζλεγκτουσ, προςανατολιςμζνουσ ςτο 

πελατειακό ςφςτθμα ι παράγοντεσ αδιαφανϊν μθχανιςμϊν, οφτε βζβαια και από αιρετοφσ που 

εξαντλοφν τθ δράςθ τουσ ςτθν αποχι και ςτθν καταγγελία ςτα Τ, απεμπολϊντασ επί τθσ ουςίασ τθν 

αναγκαιότθτα ουςιαςτικισ παρζμβαςισ τουσ μαηί με τισ ΕΛΜΕ, για τθν υπεράςπιςθ των ςυμφερόντων 

των εκπαιδευτικϊν και του κλάδου.  

Οι δυνάμεισ αυτζσ ςτισ ΕΛΜΕ και ςτθν ΟΛΜΕ, επιδίδονται ςτθν απόλυτθ καταςτροφολογία, ςε ςτείρα 

και αδιζξοδθ δαιμονοποίθςθ τθσ πραγματικότθτασ, ςε απόκρυψθ ι υποτίμθςθ κάκε κατάκτθςθσ και 

κετικοφ βιματοσ,  ςπζρνοντασ τθν απογοιτευςθ και τθν παραίτθςθ ςτουσ ςυναδζλφουσ. 



Για εμάσ, θ κριτικι απζναντι ςτισ αςκοφμενεσ πολιτικζσ πρζπει να είναι ςκλθρι, χρειάηεται όμωσ να 

ακουμπά ςτθν πραγματικότθτα και να παρακινεί ςε δθμιουργικι  δράςθ και κετικι διεκδίκθςθ.  

Αντιςτεκόμαςτε με κάκε τρόπο ςε ό,τι υποβακμίηει εργαςιακά και μορφωτικά δικαιϊματα, αλλά 

ταυτόχρονα, υπεραςπιηόμαςτε τισ κατακτιςεισ μασ και όςα προάγουν τθν αλλαγι νοοτροπίασ για τθ 

βελτίωςθ του ζργου μασ και του δθμόςιου ςχολείου, ςε όφελοσ των μακθτϊν/τριϊν  μασ.  

Δεν υποχωροφμε οφτε βιμα από το όραμα και τισ διεκδικιςεισ μασ για ζνα 12χρονο (+2χρονθ 

προςχολικι) δθμόςιο και δωρεάν, ποιοτικό και δθμοκρατικό ςχολείο, που κα απαντά ςτισ ανάγκεσ τθσ 

κοινωνίασ, των μακθτϊν/τριϊν και των εκπαιδευτικϊν του.  

Διεκδικξύμε και οαλεύξτμε για :  

• Αφξθςθ των δαπανϊν για τθν Παιδεία. Μαηικοφσ διοριςμοφσ για κάλυψθ όλων των πραγματικϊν 

κενϊν.  

 Κατάργθςθ ελαςτικισ εργαςίασ, πλιρθ εργαςιακά δικαιϊματα, 12μθνθ ςφμβαςθ για αναπλθρωτζσ. 

 Αποκατάςταςθ απωλειϊν τθσ τελευταίασ οκταετίασ, ςε μιςκοφσ και ςυντάξεισ. Άρςθ  μιςκολογικϊν 

ανιςοτιτων για τουσ νζουσ ςυναδζλφουσ 

• Πλιρθ ςφνταξθ  ςτουσ  εκπ/κουσ  ςτα 60,  µε  30  χρόνια  υπθρεςίασ. Καμιά μείωςθ κφριων, 

επικουρικϊν ςυντάξεων και  εφάπαξ. Καμία αφξθςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςε εργαηόμενουσ.  

 Επαναφορά του ωραρίου ςτα επίπεδα του 2013, μείωςθ ωρϊν για υπεφκυνουσ εργαςτθρίων. 

 Μείωςθ μακθτϊν ανά τμιμα (20 ςε Γυμνάςια, ΕΠΑΛ,  ΓΕΛ, 15 ςε Ο.Π., 10 ανά κακθγθτι ςτα 

εργαςτιρια). 

 Στιριξθ ολιγομελϊν τμθμάτων Ομάδων προςανατολιςμοφ ΓΕΛ και Τομζων και Ειδικοτιτων ΕΠΑΛ, 

ιδιαίτερα ςτισ απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, διαςφάλιςθ λειτουργίασ όλων των ΕΠΑΛ.  

 Στιριξθ Ειδικισ Αγωγισ, Καλλιτεχνικϊν, Μουςικϊν, Διαπολιτιςμικϊν ςχολείων, και τθσ εκπαίδευςθσ 

των προςφυγόπουλων. 

 Απόδοςθ οργανικισ κζςθσ ςε ςυνδυαςμό δφο ςχολικϊν μονάδων, με 10 τουλάχιςτον ϊρεσ. 

 Συμπλιρωςθ ωραρίου το πολφ ςε δφο ςχολικζσ μονάδεσ. Οδοιπορικά μετακίνθςθσ. Κάλυψθ 

ωραρίου ςε υποςτθρικτικζσ δομζσ. ΚΑΝΕΝΑΣ κακθγθτισ εκτόσ ΠΥΣΔΕ.  

 Κατάργθςθ κακθκοντολόγιου Ο Σφλλογοσ να ζχει τθ ςυλλογικι ευκφνθ για τθν παιδαγωγικι 

διαδικαςία και τθ λειτουργία του ςχολείου.. Διευκυντισ ςυντονιςτισ, αιρετόσ και ανακλθτόσ από το 

Σφλλογο. 

 Όχι ςτθν αξιολόγθςθ ςτελεχϊν που υλοποιεί μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ. 

 Ουςιαςτικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςφμφωνα με τισ κζςεισ τθσ ΟΛΜΕ.  

Για σα τοηπεςιακά ςτμβξύλια: 

 Θεςμοκζτθςθ ενόσ νζου πλαιςίου για τθ ςυγκρότθςθ και τθ λειτουργία Υπθρεςιακϊν 
Συμβουλίων που κα κατοχυρϊνει τθ διαφάνεια, τθν αντικειμενικότθτα, τθ δικαιοςφνθ, τθ δθμοκρατικι 
τουσ λειτουργία και τθν ανεξαρτθςία τουσ από τθν εκάςτοτε εξουςία, με τθν εκλογι και τρίτου αιρετοφ.  

 Μετακζςεισ και αποςπάςεισ με διαφάνεια, αντικειμενικά κριτιρια και ςεβαςμό ςτισ ανάγκεσ των 
εκπαιδευτικϊν και ςτα δικαιϊματά τουσ. Άμεςθ επανεξζταςθ και διεφρυνςθ των κριτθρίων ζνταξθσ 
των εκπαιδευτικϊν ςε ειδικζσ κατθγορίεσ (αςκζνειεσ).  

 Οι εκλογζσ για τθν ανάδειξθ αιρετϊν ςτα Υ.Σ. να αποτελοφν υπόκεςθ αποκλειςτικά του 
ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ και όχι τθσ διοίκθςθσ. 
 

Για μαρ, η οπξάςοιςη σψμ επγαςιακώμ ςτμυεπόμσψμ σψμ ςτμαδέλυψμ/ιςςώμ με 

δικαιξςύμη, αμεπξληχία και διαυάμεια, είμαι αοαπάγπαοσξ ΕΡΓΑΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ και όφι «φάπη» ή «ετμξϊκή» εντοηπέσηςη.   

Με μαηικοφσ, ςυλλογικοφσ αγϊνεσ προαςπίηουμε και διευρφνουμε τα 
εργαςιακά μασ δικαιϊματα και το δθμόςιο ςχολείο, ενάντια ςτισ πολιτικζσ 
λιτότθτασ και ςτα νεοφιλελεφκερα ςχζδια ιδιωτικοποίθςθσ. 



 

ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΠΤΔΕ 

Γεωργίου Σίνα 

Δθμόκασ Σάςοσ 

Καραγιάννθσ Ιςίδωροσ 

Καρυϊτθσ Θεόδωροσ 

Κουτςοκϊςτα Κατερίνα 

Λυπθμζνου Ελζνθ 

Μαγαλιοφ Ερμίνα 

Μανουλιάσ Θανάςθσ 

Νικολαΐδθσ Γιϊργοσ 

ακελλαρίου Δθμιτρθσ 

οφρλασ Ναπολζων 

Σηθμαγεϊργθσ Γιϊργοσ 

Σηιότηιου Άννα 

Σςιόπασ Χριςτοσ 

ΠΕ05 

ΠΕ03 

ΠΕ04.01 

ΠΕ06 

ΠΕ04.01 

ΠΕ88.02 

ΠΕ02 

ΠΕ03 

ΠΕ86 

ΠΕ02 

ΠΕ04.05 

ΣΕ01.06 

ΠΕ79.01 

ΠΕ82 

1ο Γυμνάςιο Λάριςασ 

2ο ΓΕΛ Λάριςασ 

Γυμνάςιο Βερδικοφςασ & Λ.Σ. 

1ο ΕΠΑΛ Λάριςασ 

9ο ΓΕΛ Λάριςασ 

6ο Εςπερινό ΕΠΑΛ Λάριςασ 

ΓΕΛ Αμπελϊνα 

1ο ΓΕΛ Ελαςςόνασ 

Γυμνάςιο Αρμενίου & Λ.Σ. 

Γυμνάςιο Αρμενίου & Λ.Σ. 

15ο Γυμνάςιο Λάριςασ 

2ο ΕΠΑΛ Λάριςασ 

14ο Γυμνάςιο Λάριςασ 

6ο Εςπερινό ΕΠΑΛ Λάριςασ 

 

ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΠΤΔΕ 

Γανόσ-Ράπτθσ Δθμιτριοσ  ΠΕ04.01 Γυμνάςιο Αμπελϊνα 
Γκουντρουμπισ Ακανάςιοσ  ΠΕ08 Διάκεςθ ΠΤΔΕ Λάριςασ 
Δθμόκασ Αναςτάςιοσ ΠΕ03 2ο ΓΕΛ Λάριςασ 
Κοκκάρα Άννα ΠΕ87.02 7ο ΕΠΑΛ Λάριςασ 
Κουτςοκϊςτα Αικατερίνθ ΠΕ04.01 9ο ΓΕΛ Λάριςασ 
Νικολαΐδθσ Γιϊργοσ  ΠΕ86 Γυμνάςιο Αρμενίου & Λ.Σ. 
αμαρτηι Ντορίνα  ΠΕ81 Γυμνάςιο Ελαςςόνασ 
οφρλασ Ναπολζων  ΠΕ04.05 15ο Γυμνάςιο Λάριςασ 
υρόγλου Μάγδα  ΠΕ02 2ο Γυμνάςιο Συρνάβου 
 

ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΚΤΔΕ 

Γανόσ-Ράπτθσ Δθμιτρθσ 

Καραΐςκοσ Νίκοσ 

Μαγαλιοφ Ερμίνα 

Νικολαΐδθσ Γιϊργοσ 

υρόγλου Μάγδα 

Σςακνάκθσ Γιάννθσ 

ΠΕ04.01 

ΠΕ80 

ΠΕ02 

ΠΕ86 

ΠΕ02 

ΠΕ03 

 


