ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Π.Ε. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
« Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ »
Πληροφορίες: Μελαμπιανάκη Ζέττα τηλ. 6977 885092
Βούλα Βλάχου τηλ. 6972827442
http://syllogospensmyrnis.weebly.com/

Ν. ΣΜΥΡΝΗ 8 Δεκεμβρίου 2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 18

syllogosnsm@gmail.com
ΠΡΟΣ: κ. Δ/ΝΤΗ Δ Δ/ΝΣΗΣ, MEΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ,
ΚΗΥΡΥΣΣΟΥΜΕ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 11.30 πμ έως 2.00 μμ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΣΤΙΣ 13.00 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΤΣΟΧΑ 15-17 ΑΘΗΝΑ)
Η ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ:




Να γίνουν προσλήψεις για την κάλυψη όλων των κενών. Να υπάρχει επαρκής αριθμός αναπληρωτών για
να αντικαθίστανται άμεσα οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια.
Να εγκριθούν άμεσα προσλήψεις για όλες τις αναγκαίες υποστηρικτικές δομές του δημόσιου σχολείου
(πλήρης παράλληλη στήριξη των μαθητών που έχουν υποβάλλει αίτημα, κάλυψη των τμημάτων ένταξης κλπ)
Σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες και τους μεταταχθέντες συναδέλφους.
Ισότιμη αντιμετώπιση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών









Άμεση καταβολή των μισθών των αναπληρωτών όλων των φάσεων. Έγκαιρη καταβολή του μισθού κάθε 1η του
επόμενου μήνα.
Πλήρης διαφάνεια και έγκαιρη καταγραφή και κοινοποίηση των λειτουργικών κενών.
Προσλήψεις αναπληρωτών με δωδεκάμηνες συμβάσεις. Προσλήψεις μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.
Πλήρης υπολογισμός ενσήμων και προϋπηρεσίας σε αναρρωτικές άδειες και άδειες εγκυμοσύνης. Προστασία της
μητρότητας των αναπληρωτριών συναδελφισσών με πλήρη καταβολή του μισθού τους.
Άμεση κατάργηση του ενδεχομένου απόλυσης των αναπληρωτών σε περίπτωση εξάντλησης της δεκαπενθήμερης
αναρρωτικής άδειας λόγω ασθένειας ή προβλημάτων υγείας.
Προσμέτρηση όλης της προϋπηρεσίας για τα χρόνια εργασίας. Κατάργηση του ορίου της επταετίας στον
υπολογισμό της προϋπηρεσίας και της μισθολογικής εξέλιξης των αναπληρωτών.
Πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα των ελαστικά εργαζόμενων εκπαιδευτικών. Να μπορούν να εκπροσωπούν τον
κλάδο ως αιρετά μέλη όχι μόνο των Δ.Σ. των Συλλόγων ΠΕ και των ΕΛΜΕ, αλλά και των ομοσπονδιών ΔΟΕ και
ΟΛΜΕ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, με προσμέτρηση της προϋπηρεσίας, ενσήμων και
την πλήρη καταβολή του μισθού τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους στα ΔΣ των Ομοσπονδιών.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

