Να δυναμώσει η πάλη ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα της 3ης αξιολόγησης!

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει ΑΜΕΣΑ για ψήφιση, πολυνομοσχέδιο με όλα τα
προαπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης. Περιλαμβάνει και το χτύπημα του απεργιακού
δικαιώματος (τροπολογία που απέσυρε προσωρινά κάτω από τις οξυμένες αντιδράσεις
των εργαζομένων), επιδιώκοντας ουσιαστικά την κατάργησή του.
Προχωρούν σε ουσιαστική κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών για
τους εργαζόμενους, στον επανυπολογισμό των συντάξεων, που θα αποτελέσει τον
«προθάλαμο» για να περικοπεί το 2019 μέρος της «προσωπικής διαφοράς», στην
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Οδηγούν χιλιάδες λαϊκές κατοικίες στα χέρια των τραπεζών και γι’ αυτό
ψήφισαν τροπολογία που ποινικοποιεί τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς και
οδηγεί σε φυλάκιση έως και 6 μήνες.
Στα προαπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης βρίσκεται και το Συμπληρωματικό Μνημόνιο για
την Παιδεία που υπόγραψε η κυβέρνηση με το κουαρτέτο και περιλαμβάνει:

Την υποχρεωτική παρουσία των εκπαιδευτικών στα σχολεία για 30 ώρες την
εβδομάδα

Κριτήρια και χρονοδιάγραμμα για τη συγχώνευση σχολικών μονάδων, ξεκινώντας
από την σχολική χρονιά 2018-19

Την εξαίρεση της ώρας του διαλείμματος για γεύμα από τις διδακτικές ώρες των
εκπαιδευτικών

Νόμο που θα αναβαθμίζει τις επιτροπές αξιολόγησης

Νόμο για την αξιολόγηση των ανώτερων εκπαιδευτικών στελεχών, την
αυτοαξιολόγηση των σχολείων και την ορθολογική χρήση των πόρων

Νομικά μέτρα για τους μελλοντικούς διορισμούς.

Έχουμε τη δύναμη να επιβάλουμε το δίκιο μας!
Να παλέψουμε για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων μας. Μόνο οι οργανωμένοι, μαζικοί
αγώνες μπορούν να βάλουν εμπόδια, αυτό φοβούνται, μόνη δύναμη η οργάνωσή και η
συμμετοχή μας, διεκδικώντας :

Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου – 14ου μισθού, ξεπάγωμα των
Μισθολογικών Κλιμακίων.

Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα, από το δικαίωμα στην ΑΠΕΡΓΙΑ.










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 και συμβασιούχων - αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Εδώ και τώρα Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά. Καμιά
σκέψη για πέρασμα των νηπιαγωγείων στους Δήμους. Δημόσια δωρεάν παιδεία, όχι παιδεία
με κουπόνια και voucher.
Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία από τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε 1€
από τη τσέπη των οικογενειών για τη μόρφωση των παιδιών. Κατάργηση της επιχειρηματικής
δράσης στην Παιδεία.
Λεφτά για τη μόρφωση των παιδιών όχι για το ΝΑΤΟ και τους πολεμικούς εξοπλισμούς

Συνάδελφοι ,

Το ΔΣ της ΔΟΕ σε έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε
την κήρυξη τρίωρης συμπληρωματικής στάσης εργασίας ,
στην τρίωρη στάση εργασίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την
Παρασκευή 12 Ιανουαρίου.
Καλούμε και το σύλλογό ‘’ Εμ. Παπά ’’
να πάρει ανάλογη απόφαση και τους συναδέλφους να στηρίξουν
την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της Παρασκευής.
Το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών σας καλεί σε
κινητοποίηση ενάντια στα νέα μέτρα και αύριο
Τρίτη, 9 Ιανουαρίου στις 6:30 το απόγευμα
στην πλατεία Κρονίου

Εδώ θα κριθούμε όλοι!

