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ΘΕΜΑ:  Δυναμική Κινητοποίηση στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
 

Συνάδελφοι την Πέμπτη 1η 11/2018 η αποχή των εξεταστών κλείνει ένα μήνα.  Το 

οικονομικό αντίκτυπο για κάθε εξεταστή είναι μείον 178 ευρώ από το εισόδημα που έπαιρνε 

πρόσθετα για το έργο των εξετάσεων, δηλαδή είναι μείον τίποτα γιατί απλούστατα στο 

συγκεκριμένο διάστημα δεν παρήγαγε εξετάσεις. Φυσικά σε πολλά μέρη της Ελλάδος έχουν 

δουλέψει από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο κάνοντας εξετάσεις και δεν έχουν πληρωθεί, εκεί 

είμαστε μαζί τους ως εργαζόμενοι και λέμε ότι πρέπει να πληρωθούν. 

Αντίστοιχα  εμείς βγάλαμε σχεδόν ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ και πρέπει να πληρώσουμε το ενοίκιο 

του γραφείου μας, το ηλεκτρικό,  το νερό, το τηλέφωνο, τον ΕΦΚΑ, το ΦΠΑ, το λογιστή μας την 

ασφάλεια, τα τέλη κυκλοφορίας, κ.λπ. για να συνεχίσει να παραμένει ανοιχτό το γραφείο μας 

και να βρούμε χρήματα για να ζήσει και η οικογένειά μας. Σκεφτείτε αυτό δεν γίνεται για πρώτη 

φορά. 

Για τον λόγο αυτό η Ομοσπονδία μας καλεί σε πρώτη φάση τα Σωματεία Εκπαιδευτών 

της Αττικής και όχι μόνο, την Δευτέρα 5/11/2018 και ώρα 07:00 σε δυναμική Κινητοποίηση 

στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ζητώντας την άμεση λύση  του προβλήματος από 

τον Υπουργό ξεχωρίζοντας την αμοιβή των εξεταστών από το Υπόλοιπο Νομοσχέδιο, έτσι 

πιθανόν να δοθεί περαιτέρω χρόνος για συζήτηση επί του Νομοσχεδίου.  

Η Κινητοποίηση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να φανεί η αποφασιστικότητα του 

κλάδου μας για τις θέσεις που θα του δώσουμε πάνω στο Νομοσχέδιο όπως αυτές θα 

προκύψουν μετά την Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποίησει η Ομοσπονδία όπως έχει είδη 

προαναγγείλει  

 
 

Για το Προεδρείο.  
 

 
       Ηλιάδης  Διαμαντής                                                   Χαρμπής Παναγιώτης 
               Πρόεδρος                                                                                                Γενικός   Γραμματέας 
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