Βόλος 24/8/2010
Αρ. Πρωτ.

Προς: Τα µέλη του Συλλόγου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
2010-2011
ο
ΘΕΜΑ 1 : Χαιρετισµός
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες
Το ∆.Σ. του συλλόγου µας σας απευθύνει θερµό αγωνιστικό χαιρετισµό. Σας
ευχόµαστε καλή και αποδοτική συνδικαλιστική – εκπαιδευτική χρονιά και καλή δύναµη στο
έργο σας. Ωστόσο οι ευχές όσο καλές και να είναι δεν φτάνουν από µόνες τους για να
βελτιώσουν την υποβαθµισµένη δηµόσια εκπαίδευση και να προσφέρουν την απαραίτητη
µόρφωση και παιδεία που τόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά µας.
Μόνο µε αγωνιστική διάθεση και διεκδικητική στάση µπορούµε να επιβάλλουµε
λύσεις στα µεγάλα προβλήµατα της παιδείας µας, έχοντας στόχο το ελληνικό σχολειό να
γίνει σύγχρονο και δηµιουργικό, ανοιχτό στην κοινωνία και µε έναν εκπαιδευτικό
αναβαθµισµένο κοινωνικά και οικονοµικά.

ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση σε σώµα του νέου ∆.Σ.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας συγκροτήθηκε σε σώµα στη συνεδρίαση της 16/6/2010.
Η σύνθεσή του είναι ως εξής:
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος / Ταµίας:
Γραµµατέας/
Υπευθ. Τύπου & ∆ηµ. Σχέσεων:
Μέλη:

Μούσιος Απόστολος
Πολύζος Κων/νος
Οργ. Γραµµατέας
Τσιγάρας Γιώργος
Πολύζος Κων/νος
Αντωνίου Ιωάννης
Κωνσταντινίδης Φίλιππος
Μπέκα Αποστολία
Βούλγαρης θεόδωρος
Πέτρου Γλυκερία
Ρούσσης Χαρίλαος

ΘΕΜΑ 3ο : Λειτουργία γραφείων Συλλόγου.

Τα γραφεία του Συλλόγου (Μαγνήτων 221-Κασσαβέτη) λειτουργούν καθηµερινά τις
εργάσιµες µέρες από τις 19.30 έως τις 20.30.
Για οποιοδήποτε πρόβληµα µπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 24210 58244

ΘΕΜΑ 4ο : Καρτέλα Σχολείου
Σας παρακαλούµε να συµπληρώσετε και να αποστείλετε στα γραφεία του συλλόγου
µας την Καρτέλα Σχολείου για την πληρέστερη ενηµέρωση των µελών του ∆.Σ. για τα
προβλήµατα που απασχολούν το σχολείο σας και την καλύτερη παρέµβαση του
συµβουλίου για τη λύση τους.

ΘΕΜΑ 5ο: Υπερωρίες εκπαιδευτικών.
Το ∆.Σ. του συλλόγου µας υπενθυµίζει τους συναδέλφους πως πάγια θέση του
συνδικαλιστικού κινήµατος για το σύνολο των υπερωριών που προκύπτουν στην κάθε
σχολική µονάδα, να συµπληρώνονται µε διορισµό µόνιµου ή αναπληρωτή εκπαιδευτικού
για την ποιοτικότερη εκπαιδευτική διαδικασία.
Σε περίπτωση που στους εκπαιδευτικούς επιβληθεί υποχρεωτική ανάθεση υπερωριών η
∆ΟΕ τους καλύπτει συνδικαλιστικά και θα προκηρύξει στάση εργασίας για τις
συγκεκριµένες ώρες.

ΘΕΜΑ 6ο:Συγκρότηση επιτροπών αγώνων.
Το ∆Σ καλεί τους συναδέλφους που επιθυµούν να συµµετέχουν στις επιτροπές αγώνων
να παραβρεθούν στα γραφεία του συλλόγου την ∆ευτέρα 6/9/2010 στις 7.30µ.µ.

ΘΕΜΑ 7ο:εργασιακά δικαιώµατα εκπ/κών Π.Ε
Το ∆Σ σας ενηµερώνει για ζητήµατα που έχουν σχέση µε τα εργασιακά δικαιώµατα.
1. Ωράριο Εκπαιδευτικών
•

•

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από
το Ν. 2470/97. (24 ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από
10 -Ι5 χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω).
Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση µεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου,
ορίζοντας µε σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε
διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καµία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι µπορεί
συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του
ωραρίου.

•

•

•

•

•
•

•

Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ' ανώτατο 30 ώρες. Με τη
λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός µπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν
του έχει ανατεθεί συγκεκριµένο έργο( όχι όµως διδακτικό) (π.χ. συµµετοχή σε
γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενηµέρωση των γονέων,
τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει
συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.
Οι εγκύκλιοι της ∆ιεύθυνσης Σπουδών που αναφέρονται σε «απασχόληση»
των µαθητών είναι προδήλως παράνοµες, αφού είναι αντίθετες µε το Ν.
1566/85. Οι συνάδελφοι καλούνται, εφόσον συµπληρώνουν το διδακτικό τους
ωράριο, να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας.
Ιδιαίτερα αρνητικοί πρέπει να είναι, όταν τους ζητείται να καλύπτουν ώρες
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που δεν έχουν καν τοποθετηθεί στα σχολεία (π.χ.
Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) τη στιγµή που χιλιάδες εκπαιδευτικοί παραµένουν
αδιόριστοι. Το ∆.Σ. της ∆ΟΕ τους παρέχει πλήρη συνδικαλιστική και νοµική
κάλυψη γι' αυτό.
Σε περίπτωση µακροχρόνιας απουσίας εκπαιδευτικού ειδικότητας είναι φανερό ότι
πρέπει άµεσα να έρχεται στο σχολείο αναπληρωτής και σε καµία περίπτωση να µην
αναλαµβάνουν µε υπερωρία οι συνάδελφοι. Η
∆ΟΕ σ' αυτές τις περιπτώσεις ζητά την αναµόρφωση του προγράµµατος έως ότου
έρθει αναπληρωτής. Το ίδιο ζητάµε και για την περίπτωση του καταργηµένου
προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ».
Επίσης, σε οποιαδήποτε περίπτωση υποχρεωτικής ανάθεσης από το ΠΥΣΠΕ,
τότε καλύπτεται ο συνάδελφος µε στάσεις εργασίας.
Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» µε οποιοδήποτε τρόπο
τµήµατα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Για τις
περιπτώσεις ολιγοήµερης απουσίας εκπαιδευτικού να αποφασίζει ο Σύλλογος
∆ιδασκόντων για την αναπλήρωση. Κάθε απασχόληση σε τµήµα θεωρείται
διδακτικό ωράριο. Οι συνάδελφοι να µην εφαρµόζουν καµιά προφορική εντολή
για κάλυψη ωραρίου πέραν του διδακτικού τους, και αν συµβεί αυτό, να
ζητούν γραπτή εντολή, ώστε να µπορούν να διεκδικήσουν υπερωρία. Βέβαια και
στην περίπτωση της γραπτής εντολής από το ΠΥΣΠΕ (και µόνο) ο συνάδελφος
µπορεί να κάνει στάση εργασίας για την οποία καλύπτεται από τη ∆ΟΕ και από το
Σύλλογο εκπαιδευτικών.
Οι στάσεις εργασίας σε «υποχρεωτική» υπερωρία, αφού δεν εντάσσονται ούτε στο
υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο ούτε και στο εργασιακό ωράριο, δεν περικόπτονται
από το µισθό του εκπαιδευτικού.

2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Ο µόνος υπεύθυνος για την ανάθεση υπερωριών (σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου)
είναι ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων. Σε άλλη περίπτωση µόνο µε σύµφωνη γνώµη του
ΠΥΣΠΕ µπορούν να ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως και οριζόµενες συγκεκριµένα.

Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. είναι αντίθετο µε την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών και καλεί
τους Συλλόγους ∆ιδασκόντων να µην αναθέτουν υποχρεωτικές υπερωρίες σε
συναδέλφους. Καλούµε, επίσης, και τους αιρετούς των ΠΥΣΠΕ να µη συνηγορούν, σε
καµιά περίπτωση, σε ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών.
Αν παρ' όλα αυτά ο ∆/ντής Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΠΕ, αναθέσει
υποχρεωτικές υπερωρίες το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. κηρύσσει συνεχείς στάσεις εργασίας για
τη συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων.

3. Ολοήµερο Σχολείο
Το ∆. Σ. της ∆ΟΕ θεωρεί απαράδεκτο το µη υπολογισµό των ωρών σίτισης σε όλους
τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα Ολοήµερα.
Θεωρεί επίσης απαράδεκτο το να µη χωρίζονται σε υποτµήµατα µαθητών, µε βάση τις
ηλικιακές τους ανάγκες, πληθωρικά τµήµατα έως 26 µαθητών.
Το ∆.Σ. της ∆ΟΕ σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού από το Ολοήµερο Σχολείο
θεωρεί απαραίτητο να καλύπτεται άµεσα η θέση από αναπληρωτή. Σε άλλη περίπτωση να
γίνεται αναµόρφωση του προγράµµατος.
4. Νηπιαγωγεία
Το θέµα των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών και τα προβλήµατα που προκύπτουν
από τη πίεση του Υπουργείου Παιδείας να θεσπίσει ¨πρωινή ζώνη¨, συνιστά ωµή
παραβίαση εργασιακών δικαιωµάτων των εκπαιδευτικών. Οι συναδέλφισσες
νηπιαγωγοί θα πρέπει να εφαρµόσουν το πάγιο ωρολόγιο πρόγραµµα για τα
Νηπιαγωγεία και να µην αποδεχθούν την καταστρατήγηση των εργασιακών τους
δικαιωµάτων και την αύξηση του ωραρίου τους. Με απόφαση του το ∆.Σ. της
∆.Ο.Ε. τους καλύπτει κηρύσσοντας συνεχείς στάσεις εργασίας στην περίπτωση
επιβολής αύξησης του ωραρίου τους από τη διοίκηση (πρωινή ζώνη 07:00 - 08:00,
επιµήκυνση ωραρίου στα κλασικά και ολοήµερα τµήµατα.
Για το ζήτηµα των νηπιαγωγείων και των εργασιακών προβληµάτων των νηπιαγωγών το
∆. Σ. της ∆ΟΕ έχει τοποθετηθεί αναλυτικά σε σχετική του απόφαση. Αυτό που πρέπει
να γίνει όµως κατανοητό, είναι ότι τα εργασιακά δικαιώµατα των νηπιαγωγών µας
αφορούν όλους γιατί οποιαδήποτε µεταβολή σε αυτά θα µεταβάλλει γενικότερα και προς
το χειρότερο τις εργασιακές κατακτήσεις όλων µας.
5. Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. θεωρεί απαράδεκτη και καταχρηστική την παρέµβαση των
Σχολικών Συµβούλων στη λειτουργία των Συλλόγων ∆ιδασκόντων, σχετικά µε την
κατανοµή των τάξεων ή την υποχρεωτική επιβολή υλοποίησης προγραµµάτων. Οι
συγκεκριµένες παρεµβάσεις έρχονται σε αντίθεση µε το Ν. 1566/85 (οι εγκύκλιοι δεν
καταργούν το Νόµο) και καλούνται οι Σύλλογοι ∆ιδασκόντων να επιµείνουν στις
αποφάσεις τους.
Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. παρέχει γι αυτό πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη στους
συναδέλφους.

6. Για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήµατα που προκύπτουν στο σχολείο ο
Σύλλογος ∆ιδασκόντων οφείλει να συνεδριάζει και να τοποθετείται δηµόσια για αυτά.
∆εν κάνουµε ούτε βήµα πίσω από τα βασικά µας δικαιώµατα!

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Απόστολος Μούσιος

Γιώργος Τσιγάρας

Βόλος 23/9/2010
Αρ. Πρωτ.

Προς: Τα µέλη του Συλλόγου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
2010-2011

ΘΕΜΑ 1ο : Tακτική Γενική Συνέλευση
Το ∆.Σ του συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας Ρήγας
Βελεστινλής καλεί τα µέλη του στην τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγµατοποιηθεί
την ∆ευτέρα 4/10/2010 και ώρα 7µ.µ στο εργατικό κέντρο Βόλου.
Στην Συνέλευση θα παρευρεθεί και θα ενηµερώσει µέλος της ∆.Ο.Ε.
Πριν την έναρξη της συνέλευσης, θα δοθεί συνέντευξη τύπου προς τα Μ.Μ.Ε.

Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ενηµέρωση από µέλος της ∆.Ο.Ε..
2. Πρόγραµµα δράσης του συλλόγου.(Πρόταση της ∆.Ο.Ε για 24ωρη απεργία το
δεύτερο δεκαπενθήµερο του Οκτωβρίου)
3. Ενηµέρωση από τους αιρετούς του Π.Υ.Σ.Π.Ε.
4. Ενηµέρωση από τους εκπροσώπους της Γ.Σ. της ∆.Ο.Ε.
5. Κάθε άλλο θέµα που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 2ο Τράπεζα αίµατος – Αιµοδοσία
Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας αποφάσισε τη διεύρυνση της Τράπεζας αίµατος. Η αιµοδοσία
αποτελεί κοινωνική προσφορά και ανθρωπιστική πράξη . Πολλές ήταν οι οικογένειές
συναδέλφων µας που έκαναν χρήση αυτού του πολύτιµου αγαθού που το µόνο που απαιτεί
από εµάς είναι λίγο από το χρόνο µας.
Η αιµοδοσία θα γίνει 14-15/10/2010 στο κέντρο αιµοδοσίας του νοσοκοµείου Βόλου
από τις 9.00 – 13.00. Οι συνάδελφοι που θα δώσουν αίµα δικαιούνται 2ήµερη άδεια
κατόπιν συνεννόησης µε τον διευθυντή της σχολικής µονάδας που ανήκουν. Καλούµε
όλους τους συναδέλφους να ενισχύσουν αυτήν την προσπάθεια του συλλόγου µας.

ΘΕΜΑ 3ο: Περιφερειακές συναντήσεις.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Μαγνησίας αποφάσισε να διοργανώσει τρεις
περιφερειακές συναντήσεις µια στο ανατολικό Πήλιο στην περιοχή της Ζαγοράς και µια
στη περιοχή του Aνηλίου .
Και δυο περιφερειακές συναντήσεις, µια στην περιοχή του Αλµυρού και µια στη περιοχή
του Βελεστίνου, για την καλύτερη ενηµέρωση των συναδέλφων.

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Απόστολος Μούσιος

Γιώργος Τσιγάρας

Βόλος 22/11/2010

Προς: Τα µέλη του Συλλόγου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΘΕΜΑ 1ο:24ωρη απεργία.
Οι δυο τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Α∆Ε∆Υ- ΓΣΕΕ), στο πλαίσιο
συντονισµού της δράσης τους για την απόκρουση και την ακύρωση κάθε πολιτικής που
πλήττει τον κόσµο της εργασίας τους συνταξιούχους και τους ανέργους και αντιδρώντας
στα νέα µέτρα, που περιλαµβάνονται στον κρατικό προϋπολογισµό του 2011 στον οποίο
προβλέπονται νέες περικοπές εισοδηµάτων, νέα φορολογικά βάρη και νέα υποβάθµιση
ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωµάτων, αποφάσισαν την πραγµατοποίηση 24ωρης
Γενικής Απεργίας στις 15 ∆εκεµβρίου.
Tο ∆.Σ. της ∆ΟΕ αποφάσισε να συµµετάσχει στην απεργιακή κινητοποίηση της
Α.∆.Ε.∆.Υ και της Γ.Ε.Σ.Ε.Ε στις 15/12/2010.
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Μαγνησίας καλεί όλα τα µέλη του να
συµµετάσχουν δυναµικά στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση.

ΘΕΜΑ 2ο: Συνάντηση ∆ιευθυντών.
Το ∆.Σ του συλλόγου µας αποφάσισε συνάντηση µε τoυς ∆ιευθυντές των
∆ηµοτικών Σχολείων την ∆ευτέρα 29/11/2010 και ώρα 7.00 µ.µ και
συνάντηση µε τις προϊσταµένες των νηπιαγωγείων την Τετάρτη 8/12/2010 και
ώρα 7.00 µ.µ στα γραφεία του Συλλόγου µας, για να µας ενηµερώσουν για τα
τρέχοντα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στα σχολεία τους.

ΘΕΜΑ 3ο:εκλογές αιρετών.
Κατά την εκλογική διαδικασία στις 3/11/2010 για την εκπροσώπηση των εργαζοµένων
στο υπηρεσιακό συµβούλιo (ΠΥΣΠΕ) εκλέχτηκαν οι
Αιρετοί ΠΥΣΠΕ

Μούσιος Απόστολος τηλ. 6972648812
Κωνσταντινίδης Φίλιππος τηλ. 6979975303
Αναπληρωµατικά µέλη.
Καραγιάννης Αθανάσιος τηλ. 6947726065
Αντωνίου Ιωάννης τηλ.6974075032

ΘΕΜΑ 4ο:συνδροµή συλλόγου
Η συνδροµή για το σχ. Έτ. 2010/11 ανέρχεται στα 45€. Τα 34€ θα δοθούν για τα
λειτουργικά έξοδα της ∆.Ο.Ε και από τα υπόλοιπα 11€ το 1/4 για τα λειτουργικά έξοδα
του συλλόγου και τα 3/4 στο απεργιακού ταµείου.

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Απόστολος Μούσιος

Γιώργος Τσιγάρας

Βόλος 9/3/2011

Προς: Τα µέλη του Συλλόγου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΘΕΜΑ 1ο:Ιστοσελίδα συλλόγου.
Το ∆.Σ του συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας Ρήγας
Βελεστινλής ενηµερώνει τα µέλη του ότι οι ενηµέρωση από τα µέσα Απριλίου θα γίνεται
και µέσο της ιστοσελίδας του συλλόγου µας . www. sepem.gr
Παρακαλούνται οι διευθυντές να ενηµερώνουν το σύλλογο διδασκόντων.

ΘΕΜΑ 2ο:Συνενώσεις συγχωνεύσεις σχολείων.
Το ∆.Σ του συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας Ρήγας
Βελεστινλής
εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του µε τις επιχειρούµενες συνενώσεις – συγχωνεύσεις
σχολικών µονάδων που σχεδιάζουν και προωθούν από το υπουργείο παιδείας αφού ως
µοναδικό στόχο έχουν την υποβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης στο νοµό µας

ΘΕΜΑ 3ο Τράπεζα αίµατος – Αιµοδοσία
Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας αποφάσισε τη διεύρυνση της Τράπεζας αίµατος. Η αιµοδοσία
αποτελεί κοινωνική προσφορά και ανθρωπιστική πράξη . Πολλές ήταν οι οικογένειές
συναδέλφων µας που έκαναν χρήση αυτού του πολύτιµου αγαθού που το µόνο που απαιτεί
από εµάς είναι λίγο από το χρόνο µας.
Η αιµοδοσία θα γίνει 28 - 29/3/2011 ηµέρες ∆ευτέρα και Τρίτη στο κέντρο
αιµοληψίας στο χώρο του νοσοκοµείου Βόλου από τις 9.00 – 13.00.
Οι συνάδελφοι που θα δώσουν αίµα δικαιούνται 2ήµερη άδεια.
Καλούµε όλους τους συναδέλφους να ενισχύσουν αυτήν την προσπάθεια του Συλλόγου µας.

ΘΕΜΑ 4ο:ηµερίδα του Συλλόγου.
Με την ανατροπή όλων των παραµέτρων που µέχρι σήµερα γνωρίζαµε ως κοινωνικό
ασφαλιστικό σύστηµα διαµορφώνεται ένα ζοφερό τοπίο για τα εργασιακά µας δικαιώµατα
και τις κατακτήσεις µας. Είναι σίγουρο ότι οι εργαζόµενοι δε φέρουν καµιά ευθύνη για τη

δηµιουργία των προβληµάτων, αφού επί χρόνια πλήρωναν και πληρώνουν τις
ασφαλιστικές τους εισφορές που ορίζουν οι νόµοι.
Είναι ώρα για µέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης σύµφωνα µε την οικονοµική φοροδοτική,
αγοραστική δύναµη του καθενός.
Γι’ αυτό το λόγο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Μαγνησίας διοργανώνει ηµερίδα την
Τετάρτη 30/3/20011 και ώρα 6.30 στο µεταξουργείο µε θέµα:
<< συνταξιοδοτικά – ασφαλιστικά οµιλητές ο κ. Μπαλάγκας Ιωάννης και ένα µέλος της
∆.Ο.Ε

Θέµα 5ο Ψήφισµα συµπαράστασης
Το ∆.Σ. του συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας
εκφράζει την συµπαράστασή του στους απεργούς πείνας που διανύουν την44η ηµέρα απεργίας.
Επαναλαµβάνουµε τα συγκεκριµένα αιτήµατα που πρέπει να ικανοποιηθούν.
- Εκδοση άδειας παραµονής κατά το άρθρο 21 παρ.4 του νόµου Ν3907/2011
- Επανεξέταση και απόδοση άδειας παραµονής σε όσους εξέπεσαν από τη νοµιµοποίηση του
παρά την ύπαρξη ουσιαστικών όρων σε συνδυασµό µε µείωση ή αποσύνδεση σε περίοδο
οικονοµικής κρίσης της άδειας παραµονής από ένσηµα.
- Μείωση του προαπαιτούµενου χρόνου παραµονής των χωρίς σε 5ετία
από 12ετία για την έκδοση ειδικής άδειας διαµονής του νέου άρθρου 44 του Ν 3386/05
-Χορήγηση άδειας παραµονής σε όσους απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους κατά την τελευταία
νοµιµοποίηση του 2005.

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Απόστολος Μούσιος

Γιώργος Τσιγάρας

Βόλος 27/4/2011

Προς: Τα µέλη του Συλλόγου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΘΕΜΑ 1ο: Τακτική εκλογοαπολογιστική Συνέλευση
Η τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου µας θα
πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2011 στις 7.30µ.µ στο Εργατικό Κέντρο
Βόλου.
Σε περίπτωση µη απαρτίας η β’ επαναληπτική θα γίνει την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011
στις 7.30 µ.µ και σε περίπτωση πάλι µη απαρτίας η γ΄ και τελική Συνέλευση θα
πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011 στις 8.15 π.µ στο Εργατικό Κέντρο
Βόλου.
Τελευταία ηµέρα κατάθεσης των υποψηφιοτήτων (παρατάξεων ή µεµονωµένων
υποψηφίων) είναι η Παρασκευή 20 Μαΐου 2011 και ώρα 20.00 στα γραφεία του
Συλλόγου.
Σας υπενθυµίζουµε ότι όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν µε απόσπαση στο νοµό Μαγνησίας,
καθώς επίσης και οι αναπληρωτές πρέπει να προσκοµίσουν απόδειξη ότι είναι ταµειακώς
εντάξει ή να πληρώσουν την ετήσια συνδροµή τους (45€) µέχρι τις 11.00 π.µ. την
ηµέρα της διεξαγωγής της τακτικής Συνέλευσης.
∆ικαίωµα στην εκλογική διαδικασία έχουν και οι συνάδελφοι που εργάζονται ως
ωροµίσθιοι- ΕΣΠΑ στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση αφού είναι οικονοµικά
τακτοποιηµένοι(14€) και προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένοι σε
άλλο σύλλογο.
Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές των σχολείων να ενηµερώσουν τους εκπαιδευτικούς που
βρίσκονται σε άδεια.
Οι εκλογικές διαδικασίες που θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011
θα αφορούν.
• Την εκλογή του νέου ∆.Σ. του Συλλόγου µας.
• Αντιπροσώπους για την 80η Γενική Συνέλευση της ∆.Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 2ο: Ταυτότητα εκπαιδευτικού

Το ∆.Σ του συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας σας
στέλνει τις εκπαιδευτικές ταυτότητες οι οποίες θα δοθούν στους οργανικά
τοποθετηµένους στην εκάστοτε σχολική µονάδα.
Η εκπαιδευτική ταυτότητα για τους µόνιµους εκπαιδευτικούς έχει λήξη
31-12-2017 όσο αφορά τους αναπληρωτές – ωροµίσθιους µέχρι
31-8-2011.
Τα στοιχεία θα συµπληρωθούν µε ευθύνη των εκπαιδευτικών και θα θεωρηθούν από
τους αντίστοιχους προϊσταµένους.
Τα πλεονάσµατα να επιστραφούν στο σύλλογο και αν υπάρχουν ελλείψεις να
απευθύνεστε στα µέλη του συλλόγου.

ΘΕΜΑ 3ο:24ωρη απεργία.
Tο ∆.Σ. της ∆ΟΕ αποφάσισε να συµµετάσχει στην απεργιακή κινητοποίηση της
Α.∆.Ε.∆.Υ και της Γ.Ε.Σ.Ε.Ε στις 11/5/2011 ηµέρα Τετάρτη.
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Μαγνησίας καλεί όλα τα µέλη του να συµµετάσχουν
δυναµικά στην 24ωρη γενική ( πανδηµοσιουπαλληλική – πανεργατική ) απεργιακή
κινητοποίηση .
Με την συµµετοχή και το δυναµικό παρών µπορούµε να διαµορφώσουµε µια νέα δυναµική
αντιδρώντας στην πολιτική
• Συνεχούς µείωσης µισθών και συντάξεων
• Αύξηση της ακρίβειάς
• Χιλιάδων απολύσεων από το δηµόσιο ( συµβασιούχοι )
• Την πολιτική απαξίωση του ρόλου των δηµοσίων υπαλλήλων
• Την εκποίηση του δηµόσιου τοµέα
• Αύξηση δαπανών για την παιδεία
Καλούµε τους συναδέλφους να δώσουν δυναµικό παρόν στις συγκεντρώσεις που θα
πραγµατοποιηθούν στο Βόλο την ηµέρα της απεργίας.
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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