Βόλος 22/9/2014
Προς: Τα µέλη του Συλλόγου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 3
Θέµα 1ο 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση
Το Δ.Σ. του συλλόγου µας καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να λάβουν µαζικά µέρος στη
24ωρη πανδηµοσιο-υπαλληλική απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη 23 Σεπτεµβρίου
2014 ύστερα από την απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

που έκρινε

παράνοµη και καταχρηστική την απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης να
συµµετέχουν µαζικά στην απεργιακή κινητοποίηση και να δώσουν δυναµικό παρόν τόσο
στο συλλαλητήριο που θα πραγµατοποιηθεί έξω από το κτήριο του Αρείου Πάγου
(Λεωφ. Αλεξάνδρας 121)την Τρίτη, 23 Σεπτεµβρίου 2014 και ώρα 9:30πµ όσο και
στις κατά τόπους συγκεντρώσεις που θα διοργανώσουν τα Νοµαρχιακά Τµήµατα της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Θέµα 2ο Θέµα: Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών µελών των Υπηρεσιακών
Συµβουλίων
(ΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ - ΚΥΣΠΕ)
Τετάρτη 5 Νοεµβρίου 2014
Συνάδελφοι

Σύµφωνα µε το Π.Δ. 1/2003, άρθρο 19 οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών
εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, στα Υπηρεσιακά Συµβούλια (ΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ ΚΥΣΠΕ)διεξάγονται την πρώτη εργάσιµη Τετάρτη του µηνός Νοεµβρίου, κάθε δεύτερου
έτους.
Φέτος οι εκλογές θα γίνουν την Τετάρτη 5 Νοεµβρίου 2014. Ως
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιοτήτων από τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις ορίζεται η 26η Σεπτεµβρίου 2014. Τονίζουµε ότι η εγκύκλιος του
Υπουργείου Παιδείας εκδόθηκε µε σηµαντική καθυστέρηση µόλις χθες 18/9/2014 και οι
προθεσµίες που θέτει είναι ασφυκτικές, εποµένως χρειάζεται αυξηµένη προσοχή στην
τήρηση των αναφερόµενων καταληκτικών ηµεροµηνιών.
Ύστερα από τα παραπάνω σας ενηµερώνουµε για τα εξής:
1. Οι υποψηφιότητες για τα ΑΠΥΣΠΕ και το ΚΥΣΠΕ πρέπει να υποβληθούν στη
Δ.Ο.Ε. µέχρι την Πέµπτη 25 Σεπτεµβρίου 2014, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ώρα 15:00
π.µ., προκειµένου να διαβιβαστούν στις 26/9/2014 στους περιφερειακούς Δ/ντές και
στο Γ. Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας.
2. Οι υποψηφιότητες για τα ΠΥΣΠΕ πρέπει να υποβληθούν στους τοπικούς συλλόγους,
µέχριτην Πέµπτη 25 Σεπτεµβρίου 2014, προκειµένου αυτοί να τις διαβιβάσουν στους
Δ/ντές Εκπαίδευσης, το αργότερο µέχρι 26/9/2014 (αν υπάρχουν πολλοί Σύλλογοι στο
Νοµό, τη διαδικασία διεκπεραιώνει ο µεγαλύτερος Σύλλογος της περιοχής).
3. Σας στέλνουµε υπόδειγµα αίτησης υποψηφιότητας, η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία
που πρέπει οπωσδήποτε να συµπληρωθούν.

Θέµα 3ο Ψήφισµα συµπαράστασης
Το Δ.Σ. του Συλλόγου µας ενέκρινε οµόφωνα ψήφισµα συµπαράστασης υπέρ του δίκαιου
αγώνα των εργαζοµένων της ΙΜΑΣ Α.Ε. και ΣΥΡΜΑ Α.Ε. Βρισκόµαστε στο πλευρό τους
και διεκδικούµε µαζί µε τους άλλους εργαζόµενους το δικαίωµα στη µόνιµη και σταθερή
δουλειά και σε µισθούς που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζοµένων.
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