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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που έγινε στις 8 Δεκεμβρίου πήρε τις παρακάτω
αποφάσεις:
1. Η συνδικαλιστική συνδρομή μας να είναι 20 € για τους μόνιμους, 10 € για τους
αναπληρωτές και 5 € για τους ωρομισθίους. Το 50% να είναι για το Σύλλογο και το 50% για
τη ΔΟΕ.
2. Εξουσιοδοτείται και δεσμεύεται το ΔΣ του Συλλόγου να πάρει πρωτοβουλία για ενοποιήσεις
με τους όμορους συλλόγους της Προόδου και της Νίκαιας.
3. Εγκρίνεται ψήφισμα συμπαράστασης και το ποσό των 500 € για τους απεργούς της
Χαλυβουργικής.
4. Οργανωμένη άρνηση πληρωμής όλων των χαρατσιών. Άμεση επέμβαση υπεράσπισης κάθε
συναδέλφου που απειλείται με διακοπή ρεύματος γιατί δεν έχει πληρώσει το χαράτσι της
ΔΕΗ.
5. Συλλαλητήριο όλων των εκπαιδευτικών Συλλόγων του Πειραιά για τα βιβλία και τις σχολικές
επιτροπές. Καταγγελία του δήμου Πειραιά για τη μέχρι τώρα στάση του στην κατανομή και
διαχείριση των πετσοκομμένων χρημάτων των σχολικών επιτροπών.

6. Έναρξη γενικευμένου αγώνα διαρκείας με συλλαλητήρια, διαδηλώσεις και απεργίες με στόχο
την ανατροπή της εγκληματικής πολιτικής σε βάρος των εργαζομένων και της κυβέρνησης
των δοτών υπαλλήλων του κεφαλαίου. Επιτροπή αγώνα για την οργάνωση των παραπάνω
δράσεων.
7. Καταγραφή μαθητών που έχουν ανάγκη από τρόφιμα και ρούχα. Συγκέντρωση και διανομή
τροφίμων, ρούχων και παιχνιδιών από τα σχολεία. Σε συνεννόηση με τα κυλικεία να γίνεται
κάλυψη εξόδων από τις σχολικές επιτροπές για τα παιδιά που έχουν πρόβλημα (π.χ. ένα
σάντουιτς καθημερινά). Συνεννόηση με φορείς που μπορούν να παρέχουν συσσίτιο
καθημερινά. Δωρεάν συμμετοχή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές των παιδιών που
αδυνατούν να πληρώσουν εισιτήριο.
8. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη της λαϊκής οικογένειας για τις λειτουργίες της εκπαίδευσης.
Έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό για όλες τις ανάγκες των σχολείων.
9. Αποκλειστικά δωρεάν πετρέλαιο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο στα σχολεία με κρατική ευθύνη.
10. Παύση πληρωμών από τις σχολικές επιτροπές για τις πρώην ΔΕΚΟ και διαγραφή των μέχρι
σήμερα χρεών.
11. Κανένα σχολείο να μη μείνει χωρίς θέρμανση. Άμεση επανασύνδεση της παροχής φυσικού
αερίου όπου αυτή κόβεται. Απαλλαγή ΦΠΑ για τις σχολικές επιτροπές, που αφορούν τις
δαπάνες για προμήθεια αναλωσίμων (δεν είναι δυνατόν να έχουν απαλλαγή ΦΠΑ οι

πρεσβείες και όχι τα σχολεία!). Ρύθμιση εδώ και τώρα για αφορολόγητο πετρέλαιο (προνόμιο
που έχουν οι εφοπλιστές, αλλά όχι τα σχολεία!) και φυσικό αέριο σ’ όλα τα σχολεία για το
τρέχον έτος.
12. Άμεση αντιμετώπιση των κρουσμάτων υποσιτισμού των παιδιών της λαϊκής οικογένειας που
ήδη εκδηλώνονται και θα ενταθούν. Να βγει έκτακτο κρατικό κονδύλι για τους Δήμους έτσι
που να παρέχεται ένα γεύμα (π.χ.σάντουιτς, γάλα, χυμός) σε όλα τα παιδιά.
13. Άμεση επίλυση του προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών. Δωρεάν συγκοινωνίες για τους
μαθητές.
14. Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εκπαιδευτικούς (οδοιπορικά, εξετάσεις, δημόσια
ΙΕΚ κτλ).
15. Να αποσυρθεί άμεσα η εγκύκλιος που τοποθετεί όλους τους αναπληρωτές στο ΜΚ 18.
16. Δωρεάν μεταφορά σε όλα τα μέσα (και τα ακτοπλοϊκά) των εκπαιδευτικών. Δωρεάν στέγαση
για τους νεοδιόριστους και συμβασιούχους εκπαιδευτικούς. Άμεση κρατική επινοικίαση σε
ξενοδοχεία, καταλύματα, κ.α. Επίδομα θέρμανσης σε όλους τους ωρομίσθιους και
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ειδικά για τις παραμεθόριες περιοχές, επίδομα παραμεθορίου
και στους ωρομισθίους.
17. Καμιά απόλυση-καμιά εφεδρεία. Άμεσο κλείσιμο-κατάληψη δημοσίων υπηρεσιών μόλις
ανακοινωθούν. Κλιμακώνουμε με απεργιακές κινητοποιήσεις, συλλαλητήρια, πολύμορφους
αγώνες διάρκειας.
Άμεσα προχωράμε σε:
18. Κλεισίματα δρόμων, καταλήψεις, διαδηλώσεις σε Δημαρχεία, κλείσιμο σχολείων μαζί με
γονείς, μαθητές, όλο το λαό, μόλις διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει πετρέλαιο, ρεύμα, νερό.
19. Άμεση κινητοποίηση κάθε σχολείου σε κάθε κρούσμα υποσιτισμού, σε κάθε κρούσμα
κοψίματος ρεύματος σε μαθητή.
20. Συλλογική οργανωμένη άρνηση πληρωμής των χαρατσιών της ΔΕΗ. Βάζουμε λουκέτο στα
ρολόγια. Οργανώνουμε ομάδες επανασύνδεσης του ρεύματος! Δεν αφήνουμε μόνο του
κανένα συνάδελφο, κανένα γείτονα που δεν μπορεί να πληρώσει. Καλούμε τους
εργαζόμενους στα συνεργεία της ΔΕΗ και στα εργολαβικά συνεργεία να μην προχωρήσουν σε
καμιά επιχείρηση διακοπής ρεύματος.
21. Συμμετοχή σε κινητοποίηση την Τετάρτη, 14/12 στη 1μ.μ. στην Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Τσόχα 15-17 που οργανώνει η
Επιτροπή Αγώνα Ωρομισθίων – Αναπληρωτών – Ανέργων Εκπαιδευτικών Αττικής και καλεί
τους συμβασιούχους στην Εκπαίδευση.
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