
Παρασκευή 11/1/2019 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

   Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, μόνιμους, αναπληρωτές και 

τους φοιτητές που σήμερα, ημέρα 24ωρης απεργίας, κατέκλυσαν τους δρόμους, στέλνοντας ξεκάθαρο 

μήνυμα: 

   Στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που επιδιώκει να προωθήσει το προσοντολόγιο-έκτρωμα που απολύει 

χιλιάδες συναδέλφους μας, απαξιώνει τα πτυχία και κλέβει τα χρόνια δουλειάς μας, οδηγεί σε ένα 

αέναο κυνήγι προσόντων και ανταγωνισμού, μονιμοποιεί την επισφάλεια, την ελαστική εργασία και 

την ανακύκλωση της ανεργίας. 

   Καταγγέλλουμε την καταστολή, τα χημικά και τη βία των ΜΑΤ που εξαπέλυσε η κυβέρνηση απέναντι 

στο μαχόμενο εκπαιδευτικό κίνημα, προσπαθώντας να καταστείλουν την οργή και την μαχητικότητα 

της πορείας, με αποτέλεσμα και τον σοβαρό τραυματισμό συναδέλφων.  

   Τους ξεκαθαρίζουμε ότι δεν μας τρομοκρατούν! Αντίθετα μας πεισμώνουν! Δηλώνουμε 

αποφασισμένοι να δώσουμε ανυποχώρητο απεργιακό αγώνα διάρκειας μέχρι την οριστική απόσυρση 

του προσοντολογίου!  

  Την ίδια στιγμή, στέλνουμε μήνυμα στις ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ που πόνταραν σε μια άνευρη 

κινητοποίηση, με μια 24ωρη διεκπεραιωτική απεργία! Υπολόγιζαν σε άμαζες διαδικασίες για να 

μπορούν να δικαιολογήσουν την απουσία πραγματικού αγωνιστικού σχεδιασμού από την πλευρά τους.  

  Ταυτόχρονα, απευθύνουμε κάλεσμα αγώνα, ενότητας και συσπείρωσης όλης της κοινωνίας, των 

εργαζόμενων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, των άνεργων, των φοιτητών, να δώσουμε από κοινού τη 

μάχη ενάντια στην «κανονικότητα» κυβέρνησης-ΕΕ-ΟΟΣΑ. Να παλέψουμε για το δικαίωμα όλων σε 

μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρέπεια.  Για το δικαίωμα όλων σε πραγματικά δημόσια δωρεάν 

παιδεία! 

  Στην κατεύθυνση αυτή καλούμε: 

 Τις ομοσπονδίες ΔΟΕ-ΟΛΜΕ να καλέσουν ΤΩΡΑ 48ωρη απεργία την Δευτέρα 14/1 - Τρίτη 15/1, 

Γενικές Συνελεύσεις και ολομέλεια προέδρων στην προοπτική απεργιακού αγώνα διάρκειας 

 Κάθε συνάδελφο-συναδέλφισσα όλων των Συλλόγων ΠΕ και τις ΕΛΜΕ να στηρίξουν την 

κατάληψη της πρυτανείας, να δώσουν τη μάχη της απεργίας της Δευτέρας και να πλημμυρίσουν τους 

δρόμους την ημέρα ψήφισης του προσοντολογίου 

 Όλες τις ΕΛΜΕ να προκηρύξουν επιπλέον 3ωρες στάσεις εργασίας. Τη Δευτέρα όλα τα σχολεία 

κλειστά!  

 Τους συναδέλφους που δεν θα έρθουν στην απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας, να 

οργανώσουν συλλαλητήρια και καταλήψεις των Διευθύνσεων και Περιφερειών σε όλη τη χώρα 

 Όλα τα σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα να στηρίξουν και να συμμετέχουν στις 

κινητοποιήσεις. Να δώσουμε από κοινού τη μάχη για το δικαίωμα όλων στη μόνιμη και σταθερή 

εργασία. Στην κατεύθυνση αυτή καλούμε την ΑΔΕΔΥ να κηρύξει 24ωρη απεργία τη Δευτέρα  

 Τους φοιτητικούς Συλλόγους να προχωρήσουν σε Γενικές Συνελεύσεις, ώστε να πάρουν 

αποφάσεις για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις  



Καλούμε τους συναδέλφους-ισσες να στηρίξουν μαζικά και έμπρακτα την κατάληψη της πρυτανείας, 

ως κέντρο αγώνα, τις επόμενες μέρες:  

 

Σάββατο  

12.00 μμ Συγκέντρωση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενάντια στην αστυνομική καταστολή και 

βία που δέχτηκε η σημερινή πορεία. 

2.20 μμ Συγκέντρωση ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία σε εργαζόμενο στο Περιστέρι 

(συγκέντρωση στη στάση μετρό Περιστερίου).  

5.00 μμ Συνέλευση κατάληψης  

 

Κυριακή 

12.00μμ Απεργιακή Συναυλία στα Προπύλαια  

5.00μμ Σύσκεψη-συζήτηση για τις σύγχρονες μορφές ελαστικής εργασίας-δυνατότητες ανάπτυξης 

κοινού αγώνα των ελαστικά εργαζόμενων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα  

9.00μμ Προβολή ντοκιμαντέρ για την ιδιωτικοποίηση της παιδείας στην Αμερική  

 

Δευτέρα  

9.00μμ Συνέλευση κατάληψης  

24ωρη απεργία ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ! 

1.30μμ προσυγκέντρωση στα Προπύλαια-Πορεία στη Βουλή  

 

 


