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Πέμπτη 17 Γενάρη:
24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλο το Δημόσιο!
ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ-Ο αγώνας συνεχίζεται και θα δικαιωθεί!
Μετά από πολύ καιρό οι εκπαιδευτικοί προχωρούν σε επαναλαμβανόμενες μαζικές κινητοποιήσεις με
αίτημα την απόσυρση του προσοντολόγιου και τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών.
Το νομοσχέδιο του υπουργείου παιδείας απαξιώνει τα πτυχία μας. Εισάγει ένα σκληρό
προσοντολόγιο, προκειμένου να διοριστεί κάποιος ακόμα και σαν αναπληρωτής στο δημόσιο σχολείο.
Επιδιώκει ανακύκλωση της ανεργίας.
Το νομοσχέδιο μας δείχνει τα κριτήρια της αξιολόγησης που θα καθιερωθεί για όλους. Ροκανίζει τα
θεμέλια της μόνιμης και σταθερής εργασίας. Καλλιεργεί τη λογική ότι όπως στον ιδιωτικό, έτσι και
στο δημόσιο τομέα δε χρειάζεται μονιμότητα. Ότι είναι προσωπική ευθύνη η εργασία και η απόκτηση
“προσόντων”. Εμείς απαντάμε ότι όλοι χωράμε, όλοι μπορούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια σε μια
κοινωνία δικαίου και ισότητας που θα προάγει τις δικές μας ανάγκες!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Τη Δευτέρα 14/1, πραγματοποιήθηκε η 24ωρη απεργία ΔΟΕ, ΟΛΜΕ με μαζικά συλλαλητήρια και
κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Η διαδήλωση στην Αθήνα είχε συμμετοχή
εκπαιδευτικών από τον Έβρο, την Κρήτη, τη Λέσβο, τη Λήμνο, την Ικαρία, κλπ. Σε όλη τη χώρα
πραγματοποιήθηκαν μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις. Στα νησιά, όπου η πλειοψηφία των
συναδέλφων είναι αναπληρωτές/τριες, έκλεισαν τα σχολεία. Η μαζικότατη διαδήλωση της Αθήνας
αντιμετωπίστηκε πάλι με βία. Καταγγέλλουμε την κρατική καταστολή, τα ΜΑΤ και τα δακρυγόνα που
επιστράτευσε η κυβέρνηση για να σταματήσει την ορμή των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα τον
τραυματισμό συναδέλφισσας.
Συνεχίζουμε! Δυναμικά και αποφασιστικά τον αγώνα μας για την απόσυρση του νομοσχεδίου με
πολύμορφο αγώνα διαρκείας. Η ΑΔΕΔΥ, στηρίζοντας τον αγώνα των εκπαιδευτικών προκήρυξε
24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλο το Δημόσιο για την Πέμπτη 17 Γενάρη.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη
Βουλή την Πέμπτη 17/1/2019 και ώρα 11:00 π.μ.
με προσυγκέντρωση 10.30 π.μ. στα Προπύλαια.

Να μη λείψει κανείς!
Μπορούμε να αγωνιστούμε – μπορούμε να νικήσουμε!
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Πέμπτη 17 Γενάρη:
24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλο το Δημόσιο!
ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ!
ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΩΡΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Ο αγώνας συνεχίζεται και θα δικαιωθεί!

Προσυγκέντρωση στα Προπύλαια στις 10.30 π.μ.
και πορεία στο Σύνταγμα

