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Κλιμακώνουμε τον αγώνα και συνεχίζουμε!
.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 7.30 μμ
Στο 7ο Δημ. Σχολείο Νέας Σμύρνης
(Ευξείνου Πόντου 73 και Αγ. Σαράντα)
με θέμα την καλύτερη οργάνωση της κινητοποίησης της 30 Μάρτη και των κινητοποιήσεων
διαρκείας για μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών.
Παρασκευή 30/3 και ώρα 13:30 όλοι και όλες στα Προπύλαια!
μας.
Το ΔΣ της ΔΟΕ κήρυξε 3ωρη στάση εργασίας (3 τελευταίες ώρες του πρωινού ή 3 πρώτες
του απογευματινού προγράμματος) για την Παρασκευή 30 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. 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, και

ανάλογα με το ωράριο του κάθε συναδέλφου.
.
Συναδέλφισσες -συνάδελφοι
Ένα

μήνα

τώρα

ο

κόσμος

της

εκπαίδευσης

συσπειρωμένος,

με
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αποφασιστικότητα στα συλλαλητήρια κάθε εβδομάδας, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3 αμφισβήτησε
την κυρίαρχη αφήγηση ότι οι εργαζόμενοι δεν δικαιούνται να διεκδικούν μόνιμη και σταθερή
δουλειά, γιατί κάτι τέτοιο συγκρούεται με τις επιταγές της τρόικα, των θεσμών, της ΕΕ και
του ΟΟΣΑ.
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2 φορές πραγματοποίησε μαζική Συνέλευση

Αγώνα μέσα στο υπό κατάληψη Υπουργείο Παιδείας 2 και 16 Μάρτη. Ούτε τα ΜΑΤ ούτε τα
κάθε είδους μέτρα ασφαλείας (αστυνομικές δυνάμεις, κλειδωμένες πόρτες, δακρυγόνα,
καταστολή) ούτε οι κούφιες υποσχέσεις του Υπ. Παιδείας κατάφεραν να ανακόψουν τη
μαζική συμμετοχή των συναδέλφων – μονίμων και κυρίως αναπληρωτών – που βγήκαν
αποφασιστικά στον αγώνα.

Ο Υπουργός Παιδείας, απάντησε με εμπαιγμό! Εξήγγειλε μηδενικούς διορισμούς και το 2018
και παραπέμπει σε νέο βάθος 3ετίας ακαθόριστο αριθμό διορισμών αν επιτρέψουν οι θεσμοί!
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ-ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!
με μαζική καθολική συμμετοχή στο αγωνιστικά βήματα με πανεκπαιδευτική κλιμάκωση!
Τώρα που ξαναβρίσκουμε το δρόμο του αγώνα, πρέπει να δώσουμε αποφασιστική απάντηση
και συνέχεια για να σπάσουμε τα όρια των Μνημονίων!
Στηρίζουμε τις αποφάσεις των

συνελεύσεων αγώνα που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια

της κατάληψης του Υπ. Παιδείας στις 2 και 16 Μάρτη
Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε εδώ και τώρα:


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.
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υλικοτεχνικές υποδομές.



Σύσταση οργανικών θέσεων για τις υπάρχουσες ειδικότητες.
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.

