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Θέμα : Εργαζιακά δικαιώμαηα εκπαιδεσηικών 
Με ηελ επθαηξία ηεο έλαξμεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζεωξνύκε ζθόπηκν λα ππελζπκίζνπκε 

ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο όηη:  

 Ο Σύιινγνο Δηδαζθόληωλ είλαη ην θπξίαξρν όξγαλν ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα. 

 Σε πεξίπηωζε πνπ δελ έρνπλ θαιπθηεί ηα θελά ζηε ζρνιηθή κνλάδα, δελ αλαπηύζζνπκε 

πιήξωο ην πξόγξακκα, κέρξη λα θαιπθηνύλ. 

 Όηαλ απνπζηάδεη ζπλάδειθνο δελ θαιύπηνπκε ην θελό παξαβηάδνληαο ην δηδαθηηθό καο 

ωξάξην.  

 Δε δερόκαζηε πξνθνξηθέο εληνιέο πνπ παξαβηάδνπλ ηα δηθαηώκαηά καο, όπωο απηά 

πξνθύπηνπλ από ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο ζέζεηο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. 

Όπνπ παξνπζηάδνληαη ηέηνηα θαηλόκελα λα επηθνηλωλείηε ακέζωο κε ην Σύιινγν. 

 Πεξηζζόηεξα γηα ηα εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπιιόγνπ καο: 

http://www.syllogosperiklis.gr/download/dikaiomata_2010/dikaiomata_20

10.html θαη  

http://syllogosperiklis.gr/download/dikaiomata.pdf 

 

Τν Δ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ καο παξαθαιεί: 

Τνπο ζπλαδέιθνπο Δηεπζπληέο θαη ηηο Δηεπζύληξηεο ηωλ Δεκνηηθώλ Σρνιείωλ θαζώο θαη ηηο 

πξνϊζηακέλεο ηωλ Νεπηαγωγείωλ 

• Να εθηππώλνπλ θαη λα αλαξηνύλ ηηο απνθάζεηο ηνπ Σπιιόγνπ καο ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεωλ ηνπ Σπιιόγνπ. Ο Σύιινγνο θαη ε Δ.Ο.Ε. ζηέιλεη ηηο απνθάζεηο ηεο ζε θάζε 

ζρνιείν, κέζω ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, θαη απηέο νη απνθάζεηο πξέπεη λα 

εθηππώλνληαη θαη λα αλαξηώληαη. 

• Τνλίδνπκε όηη ξόινο ηωλ Δ/ληώλ ζην θνκκάηη ηεο ελεκέξωζεο ηωλ ζπλαδέιθωλ γηα ηα 

ζπλδηθαιηζηηθά ζέκαηα είλαη απαξαίηεηνο θαη πνιύ ζεκαληηθόο. Παξαθαινύκε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα, αλ δηαπηζηώλνπλ όηη νη αλαθνηλώζεηο δελ 

εθηππώλνληαη, λα καο ελεκεξώλνπλ. 

• Εθ ηωλ πξνηέξωλ επραξηζηνύκε ηνπο Δ/ληέο γηα ηελ πνιύηηκε ζπλεξγαζία ηνπο. 
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Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα κε δηζηάδνπλ λα επηθνηλωλνύλ άκεζα κε ηα κέιε ηνπ Δ.Σ. 

γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ηνπο απαζρνιεί θαη γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθόξεζε (ηα 

ηειέθωλα θαη ηα e-mail ηνπ Σπιιόγνπ θαη ηωλ κειώλ ηνπ Δ.Σ. είλαη ζηελ αηδέληα θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Σπιιόγνπ). 

Τν Δ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ καο γηα κηα άιιε ρξνληά δεζκεύεηαη όηη ζα είλαη δίπια ζε θάζε 

ζρνιηθή κνλάδα , δίπια ζε θάζε Δηεπζπληή/ληξηα , δίπια ζε θάζε ζπλάδειθν, όπωο 

άιιωζηε θάλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα, θαη όηη ζα βξεζεί απέλαληη ζε θάζε απηαξρηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ζε θάζε πξνζπάζεηα παξαβίαζεο ηωλ εξγαζηαθώλ δηθαηωκάηωλ ηωλ 

ζπλαδέιθωλ καο, από όπνπ θαη αλ πξνέξρεηαη απηή. 

 
 

 


