Α′ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

“ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ”
ΤΖΑΒΕΛΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18533
e-mail: info@rigasfereospeiraias.gr

http://www.rigasfereospeiraias.gr/new

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22/09/2013, ΑΠ:58
ΘΕΜΑ: 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Συνάδελφοι - συναδέλφισσες,
Την Τρίτη 24/9 και την Τετάρτη 25/9 προκηρύχτηκε νέα 48ωρη απεργία σε όλο το δηµόσιο
τοµέα στην οποία συµµετέχει και η ΔΟΕ.
Στον ορυµαγδό των µέτρων που καταργούν τα εργασιακά δικαιώµατα και κλονίζουν και αυτές
ακόµα τις θέσεις εργασίας στη δηµόσια εκπαίδευση, δεν έχουµε περιθώριο να µείνουµε αδρανείς.
Ο αγώνας µας πρέπει να συνεχιστεί. Από την αρχή του Σεπτεµβρίου στον κλάδο µας έχουµε:
α) Τη µετάταξη 4.700 εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από τη δευτεροβάθµια σε ανύπαρκτες οργανικές
θέσεις, γεγονός που από µόνο του δηµιουργεί µεγάλη ανασφάλεια στους ίδιους και στους
υπόλοιπους συναδέλφους αυτών των τοµέων (γυµναστές, ξένες γλώσσες κ.λπ.).
β) Την απόρριψη των περισσότερων αποσπάσεων εκτός ΠΥΣΠΕ που έχει αναστατώσει τη ζωή
χιλιάδων συναδέλφων.
γ) Την κατάργηση της θέσης του υπεύθυνου δάσκαλου στα ολοήµερα σχολεία αναµορφωµένου
προγράµµατος (ΕΑΕΠ) και του δεύτερου δάσκαλου στα κλασικά ολοήµερα σχολεία µε πολλά
παιδιά, µε αποτέλεσµα την κατασκευή υπεραριθµιών που φέρνει αυτόµατα την υποχρεωτική
µετακίνηση συναδέλφων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Ήδη σε Α΄, Β΄, Γ΄ Αθήνας 220 περίπου
συνάδελφοι είναι υπό αυτό το καθεστώς!
δ) Την αύξηση µε διυπουργική απόφαση (16-9-2013) του επιτρεπόµενου αριθµού παιδιών ανά
τµήµα κατά 10%.
ε) Τις συνεχείς επιδείξεις αυταρχισµού και προσπάθειες πειθάρχησης των εκπαιδευτικών των
σχολείων από διάφορα ανώτερα στελέχη της διοίκησης.
στ) Τη διάλυση της Ειδικής Αγωγής (Τµήµατα Ένταξης, ειδικά σχολεία).
ζ) Τις µηδενικές προσλήψεις µόνιµων εκπαιδευτικών.
Όλα αυτά δείχνουν ότι το µνηµονιακό καθεστώς είναι έτοιµο να περάσει στην ευθεία επίθεση στα
στοιχειώδη εργασιακά δικαιώµατα που µας έχουν αποµείνει. Δεν πρέπει να το επιτρέψουµε. Δεν
πρόκειται να σταµατήσουν, αν δεν τους σταµατήσουµε εµείς. Γι' αυτό να συµµετάσχουµε
µαζικά στην απεργία µαζί µε όλους τους εργαζόµενους του δηµόσιου τοµέα και στις αγωνιστικές
δράσεις και συγκεντρώσεις:
● Δευτέρα 23/9: 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας (3 τελευταίες διδακτικές ώρες του πρωινού
και 3 πρώτες ώρες του απογευµατινού κύκλου), συγκέντρωση µαζί την ΟΛΜΕ στο Υπουργείο
Παιδείας, στις 12.30.
● Τρίτη 24/9: Απεργιακή συγκέντρωση, πλ. Κλαυθµώνος, 11 π.µ. Προσυγκέντρωση εκπαιδευτικών στα Προπύλαια στις 10.30 π.µ.
● Τετάρτη 25/9: Πανεκπαιδευτικό πανελλαδικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, στις 1 µµ
Αντιφασιστικό συλλαλητήριο των συνδικάτων, 6.00 µµ, στο Σύνταγµα
● Τετάρτη 25/9: Νέα έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου, στις 11.00 πµ, στο 36ο Δηµ. Σχ.
Πειραιά (Αλεξάνδρου 1 & Τζαβέλα)
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