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 ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΣΤΙς 12:00

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Οι  πρόσφατες  κινητοποιήσεις  έξω από  το  φροντιστήριο  «Πρωτοπορία»,  με  αίτημα  να

ανακληθεί  η  απόλυση της  προέδρου  του  σωματείου,  Ελπίδας  Νασιοπούλου,  έδειξαν  για  μια
ακόμη φορά τη δύναμή μας. Η εργοδοσία του φροντιστηρίου δέχεται συνεχείς πιέσεις από τις
παρεμβάσεις μας. Μετά τις τελευταίες κινητοποιήσεις του σωματείου και αλληλέγγυων φορέων
στις 8 και 9 Δεκέμβρη, συνεχίζουμε.

Η φωνή μας θα ακουστεί ακόμη δυνατότερα. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας!
Μετά  τη  μαζική  συμμετοχή  μας  στην  πανεργατική  απεργία  της  09/  11,  συνεχίζουμε  την
αντεπίθεση για την ικανοποίηση των αιτημάτων του κλάδου μας.

Επόμενος σταθμός του αγώνα μας είναι η συμμετοχή στην απεργία που έχουν κηρύξει
όλες  οι  ομοσπονδίες  των  εκπαιδευτικών  (ΔΟΕ,  ΟΛΜΕ,  ΟΙΕΛΕ)  στις  15/12.  Στεκόμαστε
αλληλέγγυοι στα αιτήματα των εκπαιδευτικών του δημοσίου για μονιμοποίηση των νεοδιόριστων
εκπαιδευτικών, για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις μισθών.

Οι εκπαιδευτικοί στα φροντιστήρια απεργούμε διεκδικώντας:
• Υπογραφή συλλογικής σύμβασης στον κλάδο.
• Επαναφορά τριετιών και υπολογισμό αυτών βάσει 9μηνης εργασίας (και όχι 12μηνης).
• Κατοχύρωση  πλήρους ασφαλιστικής  κάλυψης 25 ενσήμων με 21 ώρες την εβδομάδα

ανεξαρτήτως του πλήθους των συμβάσεων που τις καλύπτουν.
• Σύμβαση εργασίας σε κάθε φροντιστήριο που να καλύπτει το σύνολο του σχολικού έτους.

Όχι σε συμβάσεις ορισμένου χρόνυο που λήγουν πριν το τέλος Μαϊου.
• Διευθέτηση  του  καθεστώτος  υπερωριών με  βάση  τις  21  ώρες  εργασίας  των

εκπαιδευτικών στα φροντιστήρια.
• Αύξηση του κατώτατου ωρομισθίου στα 11,58€ μεικτά.
• Κατοχύρωση της Κυριακής αργίας και κατάργηση της πρόσφατης σχετικής νομολογίας.

Όλοι και όλες:
• στην Παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 14/12 στις 12:00 στην επιθεώρηση Ν. Ιωνίας

(28ης  Οκτωβρίου  37  και  Λ.Ηρακλειου),  ημέρα  που  θα  κληθεί  η  ιδιοκτήτρια  του
φροντιστηρίου ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ για εξηγήσεις.

• στο  Πανεκπαιδευτικό  απεργιακό  συλλαλητήριο  την  Πέμπτη  15/12  στις  12:00  στα
Προπύλαια.

• στην  Παράσταση αλληλεγγύης την Παρασκευή16/12 στις 9:00  στη δίκη της υπόθεσης
των  οδηγών  σχολικών  λεωφορείων  για  τα  βαρέα  ένσημα,  στα  διοικητικά  δικαστήρια
Λουίζης Ριανκούρ 30

• στο  Παναττικό συλλαλητήριο το Σάββατο 17/12 στις  12:30 στο Σύνταγμα,  την ημέρα
ψήφισης του νέου αντιλαϊκού προϋπολογισμού, με τα άλλα σωματεία στις δυνάμεις του
ΠΑΜΕ.
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