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Αγ. Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2018 
 

Αρ. Πρωτ:  17 

 
Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας. 

           Τη  ΔΟΕ  

           Την  ΑΔΕΔΥ 
 

Θέμα :   Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα  

              Στάση Εργασίας - Παρασκευή 12/1/2018  ( 11:00-13:00  ή 13:00-16:00)  

 
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, 

 

ΟΧΙ στο αντιλαϊκό πακέτο μέτρων της 3ης αξιολόγησης! 

 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ! 

 

Να μην περάσει το Μνημόνιο για την Παιδεία! 

 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Η κυβέρνηση έχει  φέρει για ψήφιση στη Βουλή πολυνομοσχέδιο με όλα τα προαπαιτούμενα 

της 3ης αξιολόγησης, προχωρώντας :  

Στην ουσιαστική κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών για τους 

εργαζόμενους.  

Στον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων έως το τέλος του έτους, που θα 

αποτελέσει τον «προθάλαμο» για να περικοπεί το 2019 μέρος της «προσωπικής διαφοράς».  

Στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.  

Στην εφαρμογή των πλειστηριασμών χιλιάδων λαϊκών κατοικιών οδηγώντας τες στα χέρια 

των τραπεζών. (Γι΄ αυτό ψήφισαν τροπολογία που ποινικοποιεί τις κινητοποιήσεις ενάντια 

στους πλειστηριασμούς και οδηγεί σε φυλάκιση έως και 6 μήνες).  

Στο χτύπημα του απεργιακού δικαιώματος επιδιώκοντας ουσιαστικά την κατάργησή του.  

Στην εφαρμογή του Συμπληρωματικό Μνημονίου για την Παιδεία που υπόγραψε με το 

κουαρτέτο και περιλαμβάνει: Αύξηση ωραρίου, αποχαρακτηρισμό της ώρας σίτισης, 

συγχωνεύσεις σχολείων, αξιολόγηση, νέο τρόπο πρόσληψης (δηλ. κριτήρια απολύσεων).  

Να μην αφήσουμε να περάσει η πολιτική των περικοπών, των απολύσεων, της υποβάθμισης 

των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας.  

Έχουμε τη δύναμη και τη θέληση να επιβάλουμε το δίκιο μας. Με οργανωμένους, μαζικούς 

αγώνες μπορούμε να βάλουμε εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική.  

· Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου – 14ου μισθού, ξεπάγωμα των 

Μισθολογικών Κλιμακίων.  

· Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα, από το δικαίωμα στην ΑΠΕΡΓΙΑ.  
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· Κατάργηση της Τροπολογίας που ποινικοποιεί τον αγώνα ενάντια στους πλειστηριασμούς.  

· Μόνιμοι και μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για την κάλυψη των 

άμεσων αναγκών των σχολείων.  

· Εξίσωση των δικαιωμάτων μονίμων - αναπληρωτών εκπαιδευτικών.  

· Εδώ και τώρα Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά. Καμιά σκέψη 

για πέρασμα των νηπιαγωγείων στους Δήμους. Δημόσια δωρεάν παιδεία για όλο το λαό, όχι 

παιδεία με κουπόνια και voucher.  

· Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία από τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε 1€ από τη 

τσέπη των λαϊκών οικογενειών για τη μόρφωση των παιδιών. Κατάργηση της 

επιχειρηματικής δράσης στην Παιδεία.  

· Λεφτά για τη μόρφωση των παιδιών . 

 

Κλιμακώνουμε την πάλη απέναντι στο σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής :  

 

· Το Δ.Σ. του Συλλόγου Π.Ε. ,<< Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ >>  κηρύσσει την Παρασκευή 12/1/2018 

τρίωρη διευκολυντική στάση εργασίας  11:00 -14:00  για το πρωινό  και  13:00 -16:00 για 

το απογευματινό ωράριο. 

 

· Καλούμε τη ΔΟΕ να κηρύξει  24ωρη Απεργία τη Δευτέρα 15/01/2018.  

 

Διαφορετικά συμμετέχουμε στη στάση εργασίας που ήδη έχει κηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ 

και στην 4ωρη διευκολυντική στάση εργασίας της ΔΟΕ για την ημέρα ψήφισης του 

πολυνομεσχεδίου στη Βουλή [Δευτέρα 15-01-2018]. 

 

Η ΑΔΕΔΥ οργανώνει τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 

12:30μμ στην Πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία προς τη Βουλή. 

 

Η ΓΣΕΕ καλεί σε μαζική και ενωτική συμμετοχή στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας τη 

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα στο Σύνταγμα. 

 

- Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η  

οποία θα πραγματοποιηθεί άμεσα. 

 

Για   το   Δ.Σ.   του  Συλλόγου 
 

 


