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Προς τα μέλη μας

ΘΕΜΑ: 48ωρη Απεργία – Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Την ερχόμενη εβδομάδα (μάλλον την Πέμπτη), έρχεται προς
ψήφιση το νέο πολυνομοσχέδιο. Πολλοί κλάδοι τόσο του δημόσιου
αλλά και του ιδιωτικού τομέα βρίσκονται ήδη σε κινητοποιήσεις. Η
κατάσταση στα σχολεία με τις ελλείψεις βιβλίων, χρημάτων,
εκπαιδευτικού προσωπικού είναι απαράδεκτη. Η βίαιη, σαρωτική
περικοπή του μισθού μας, μας απογοητεύει και μας οργίζει.
Η ΔΟΕ έχει κηρύξει 48ωρη απεργία για την Τετάρτη και
Πέμπτη, 19 και 20 Οκτώβρη και εισηγείται στις Γενικές
Συνελεύσεις των Συλλόγων την έναρξη αγώνα διαρκείας με
πενθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Η τελική απόφαση θα
βγει από την Ολομέλεια των προέδρων όλων των Συλλόγων της
χώρας. Με βάση το καταστατικό της ΔΟΕ, δικαίωμα ψήφου έχουν
οι πρόεδροι που προσέρχονται με απόφαση από τη Γενική τους
Συνέλευση (άρθρο 44, παρ.6). Η Γενική μας Συνέλευση έχει
απαρτία αν σε αυτή παραβρίσκονται ενυπόγραφα το 1/5 των
εγγεγραμμένων μελών δηλαδή γύρω στα 60 μέλη (άρθρο 16,
παρ.3).

Το ΔΣ σας καλεί

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου στις 6.30 μ.μ. στο 35ο Δημοτικό Σχολείο
Πειραιά (Τζαβέλα και Αλεξάνδρου 1).
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Τώρα είναι η ώρα να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας με τη
συμμετοχή μας στις Γενικές Συνελεύσεις. Είναι η ώρα όλοι μαζί
ενωμένοι να αποφασίσουμε για το μέλλον μας.
Η απάντησή μας, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, στην
ολοκληρωτική επίθεση που δεχόμαστε δεν μπορεί παρά να είναι
ενιαία, δυναμική και μαζική για την ανατροπή όχι μόνο των
πολιτικών λιτότητας και εξαθλίωσης αλλά και αυτών που τις
εκφράζουν.
Να ανατραπεί τώρα αυτή η πολιτική και η κυβέρνηση που
την εφαρμόζει.
Να μην περάσει το πολυνομοσχέδιο της εξαθλίωσης.
Αγώνας για την ανατροπή της βαρβαρότητας, αγώνας
ανυποχώρητος μέχρι την τελική νίκη.
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