
 

 

                             

 

 

    

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 

Το ∆. Σ. του Συλλόγου καλεί  τους Εκπαιδευτικούς Π.Ε. του Νοµού µας να συµµετάσχουν 

µαζικά στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τη ∆ευτέρα 5 Μαρτίου 2012 στις 7µ.µ στο Εργατικό 

Κέντρο Βόλου µε θέµα: «Εισήγηση του ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. για την παραπέρα πορεία του κλάδου.  

• Οι Έλληνες εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι βιώνουν καταστάσεις οικονοµικής εξαθλίωσης. 

• Οι στρατιές των ανέργων αυξάνονται επικίνδυνα 

• Ο Έλληνας Εκπαιδευτικός, για πολλά χρόνια ο χειρότερα αµειβόµενος δηµόσιος υπάλληλος, έχει 

υποβαθµιστεί ακόµη περισσότερο.  

• Η Εκπαίδευση στην πατρίδα µας είναι το µεγάλο θύµα  µε δεκάδες τιµωρητικές διατάξεις  να κάνουν 

ακόµη δυσκολότερη τη ζωή των Εκπαιδευτικών όπως: 

η 2ετής υποχρεωτική παραµονή στην οργανική, οι περιορισµένες µεταθέσεις και αποσπάσεις, η 

αναστολή των µισθολογικών και βαθµολογικών προαγωγών, η συνέχιση της επιστηµονικής 

υποβάθµισης, η απουσία ουσιαστικής και οργανωµένης επιµόρφωσης κ.ά.) 

Το οργανωµένο συνδικαλιστικό κίνηµα, τα δύο τελευταία χρόνια, έδωσε σηµαντικές µάχες 

που είχαν ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση της κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης σε ευρύτερα 

τµήµατα των εργαζοµένων και για αυτό πρέπει να συνεχίσει µε πιο έντονο, συντονισµένο και 

αποφασιστικό τρόπο να δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. 

∆ιεκδικητικό πλαίσιο 

Ζητήµατα άµεσης προτεραιότητας  και διεκδίκησης είναι το θέµα της υγειονοµικής 

περίθαλψης και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, τα θέµατα των επικουρικών ταµείων, της συνεχιζόµενης 

λεηλασίας των εισοδηµάτων µας και της δραµατικής οικονοµικής κατάστασης κυρίως των 

νέων συναδέλφων. 

∆εν δείχνουµε καµιά ανοχή 

Απευθύνουµε προσκλητήριο ενότητας και αγώνα 

 

 

 

 

 

Για το ∆.Σ.                                                                                                                                                                                                                  

Ο Πρόεδρος       Η Γραµµατέας        

Απόστολος Μούσιος       Λίλα Πέτρου 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠ/ΚΩΝ  Π.Ε  Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

«ΡΗΓΑΣ  ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ»                                                                 Βόλος,  25-2 -2012 

             

          

Μαγνήτων  221,  Βόλος                                                       

Τηλ . – Fax  :  0421 – 58244                                                       

 

Να ανατραπεί ΤΩΡΑ αυτή η πολιτική, η Κυβέρνηση που την εφαρµόζει  

αλλά και κάθε άλλη που θα εφαρµόζει την ίδια πολιτική. 

Να καταργηθεί το µνηµόνιο κυβέρνησης – ΕΕ – ∆.Ν.Τ., το µεσοπρόθεσµο  

και όλα τα µέτρα που απορρέουν από αυτά. 

Να καταργηθεί  ο νόµος 4024/2011 (µισθολόγιο - βαθµολόγιο) 

ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ! ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!! 


