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Η 2 Μάρτη ήταν μόνο η αρχή!
Κλιμακώνουμε τον αγώνα και συνεχίζουμε!
.Παρασκευή 9/3, ώρα 13:30, νέα κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας. Κηρύσσουμε 2ωρη
διευκολυντική στάση εργασίας για τη συμμετοχή των συναδέλφων/-σών στη συγκέντρωση.

Τετάρτη 14 Μαρτίου ώρα 7 μμ στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης (Ευξείνου Πόντου
73
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Αγ.

Σαράντα),

συγκρότηση

Επιτροπής

Αγώνα

Αναπληρωτών-Αδιόριστων

εκπαιδευτικών που εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα σχολεία του Συλλόγου
μας.
Παρασκευή 16/3 και ώρα 13:00: όλοι και όλες στο Υπουργείο Παιδείας!
Το ΔΣ της ΔΟΕ κήρυξε 3ωρη στάση εργασίας (3 τελευταίες ώρες του πρωινού ή 3 πρώτες
του απογευματινού προγράμματος) για την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018.
Το ΔΣ του Συλλόγου μας προκηρύσσει επιπλέον 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας τις 3
πρώτες ώρες του πρωινού προγράμματος ή τις 3 τελευταίες του απογευματινού. Οι
συνάδελφοι – μέλη του Συλλόγου μας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση και των δύο
στάσεων εργασίας ως 24ωρη απεργία, για τη συμμετοχή τους στη συγκέντρωση στο
Υπουργείο Παιδείας. Η 24ωρη απεργία με συνδυασμό των δύο στάσεων εργασίας κηρύσσεται
συγκεκριμένα και συνολικά ως εξής: από 8.15 έως 13.15, είτε από 9.00 έως 15.00, είτε από
10.00 έως 16.00, ανάλογα με το ωράριο του κάθε συναδέλφου.
.

Την Παρασκευή 2 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε μεγάλη μαζική κινητοποίηση στο το

Υπουργείο Παιδείας, με βασικό αίτημα τους μαζικούς μόνιμους διορισμούς αναπληρωτών
εκπαιδευτικών. Με συμμετοχή χιλιάδων συναδέλφων, η πλειοψηφία των οποίων αναπληρωτών, με
δεκάδες επιτροπές αγώνα από όλη την Ελλάδα, με συλλόγους Π.Ε., ΕΛΜΕ, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ,
αγνόησαν επί ώρες τόσο τη βροχή, όσο και το όργιο καταστολής από τις δυνάμεις των Μ.Α.Τ. που
παρέταξε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για να υποδεχθεί τους εκπαιδευτικούς του δημόσιου

σχολείου. Οι διαδηλωτές εκπαιδευτικοί με τη μαχητικότητα και αποφασιστικότητά επέβαλαν την
αποχώρηση
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πραγματοποιώντας μαζική συνέλευση αγώνα με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκπαιδευτικώνμόνιμων και αναπληρωτών.
Κλιμακώνουμε τον αγώνα και συνεχίζουμε! Στηρίζουμε την απόφαση της συνέλευσης αγώνα
που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της κατάληψης του Υπ. Παιδείας στις 2 Μάρτη
Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε εδώ και τώρα για:


ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων-

αναπληρωτριών/τών με μοναδικό κριτήριο το πτυχίο και την προϋπηρεσία. Όχι στο νέο
προσοντολόγιο και στη διάσπαση. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.


Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Εξίσωση δικαιωμάτων

(π.χ.αδειών) μόνιμων και αναπληρωτών. Προστασία κύησης και μητρότητας. Επίδομα
ανεργίας για όλους.




Υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας.
Εφαρμογή
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Νηπιαγωγείο με ίδρυση νέων νηπιαγωγείων και άμεσες λύσεις για κτιριακές και
υλικοτεχνικές υποδομές.



Σύσταση οργανικών θέσεων για τις υπάρχουσες ειδικότητες.
Όχι στο νέο γύρο συγχωνεύσεων και υποβιβασμών σχολείων, εναντίωση στις

εγγραφές μαθητών μέσω των τριμελών επιτροπών που προβλέπει το ΠΔ 79.


Δημιουργία δύο Τμημάτων Ένταξης σε κάθε σχολείο. Ενίσχυση των Ειδικών Σχολείων

και όλων των δομών Ειδικής Αγωγής.


Ένας εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης για όλες τις ώρες που αντιστοιχούν σε

κάθε μαθητή με γνωμάτευση.


Υπεράσπιση του διδακτικού μας ωραρίου και της ώρας σίτισης.



Αγώνας ενάντια στην ελαστική εργασία και τις μνημονιακές περικοπές, ενάντια στα

σχέδια του ΟΟΣΑ για ένα φτηνό, ευέλικτο σχολείο της αγοράς.

