Επιτροπι Αγϊνα Εκπ/κϊν Μαγνθςίασ

Σϊρα να δυναμϊςει θ πάλθ ενάντια ςτα αντιλαϊκά μζτρα τθσ 3θσ αξιολόγθςθσ!
Να παρκοφν αποφάςεισ παντοφ για απεργία τθν θμζρα ψιφιςθσ των μζτρων ςτθ Βουλι!
Να μθν περάςει το Μνθμόνιο για τθν Παιδεία!
Κάτω τα χζρια από το ωράριο και τα εργαςιακά δικαιϊματα των εκπαιδευτικϊν!
Κάτω τα χζρια από τθν απεργία και τα δράςθ των ςωματείων!
Η κυβζρνθςθ ζφερε για ψιφιςθ ςτθ Βουλι πολυνομοςχζδιο με όλα τα προαπαιτοφμενα τθσ 3θσ αξιολόγθςθσ
που περιλαμβάνει και το χτφπθμα του απεργιακοφ δικαιϊματοσ (τροπολογία που απζςυρε προςωρινά κάτω
από τισ οξυμζνεσ αντιδράςεισ των εργαηομζνων), επιδιϊκοντασ ουςιαςτικά τθν κατάργθςι του.
Προχωροφν ςε ουςιαςτικι κατάργθςθ των οικογενειακϊν επιδομάτων και φοροαπαλλαγϊν για τουσ
εργαηόμενουσ (βλ. κατάργθςθ τθσ ζκπτωςθσ 10% επί του φόρου ςτισ ιατρικζσ δαπάνεσ, θ περικοπι του
κονδυλίου για το επίδομα κζρμανςθσ κατά 50% κ.ά.). Προχωροφν τον επανυπολογιςμό των ιδθ
καταβαλλόμενων ςυντάξεων ζωσ το τζλοσ του ζτουσ, που κα αποτελζςει τον «προκάλαμο» για να περικοπεί
το 2019 μζροσ τθσ «προςωπικισ διαφοράσ». Προχωροφν ςτθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ ΔΕΗ. Ταυτόχρονα οδθγοφν
χιλιάδεσ λαϊκζσ κατοικίεσ ςτα χζρια των τραπεηϊν και γι’ αυτό ψιφιςαν τροπολογία που ποινικοποιεί τισ
κινθτοποιιςεισ ενάντια ςτουσ πλειςτθριαςμοφσ και οδθγεί ςε φυλάκιςθ ζωσ και 6 μινεσ.
Στα προαπαιτοφμενα τθσ 3θσ αξιολόγθςθσ βρίςκεται και το υμπλθρωματικό Μνθμόνιο για τθν Παιδεία
που υπόγραψε θ κυβζρνθςθ με το κουαρτζτο και περιλαμβάνει: Αφξθςθ ωραρίου, αποχαρακτθριςμό τθσ
ϊρασ ςίτιςθσ, ςυγχωνεφςεισ ςχολείων, αξιολόγθςθ, νζο τρόπο πρόςλθψθσ (δθλ. κριτιρια απολφςεων).

Ζχουμε τθ δφναμθ και τθ κζλθςθ να επιβάλουμε το δίκιο μασ!
Να παλζψουμε για τθν ικανοποίθςθ των δικαιωμάτων μασ. Μόνο οι οργανωμζνοι, μαηικοί αγϊνεσ
μποροφν να βάλουν εμπόδια, αυτό φοβοφνται, μόνθ δφναμθ θ οργάνωςι και θ ςυμμετοχι μασ.
 Αυξιςεισ ςτουσ μιςκοφσ, επαναφορά του 13ου – 14ου μιςκοφ, ξεπάγωμα των Μιςκολογικϊν
Κλιμακίων.
 Κάτω τα χζρια από τα ςυνδικάτα, από το δικαίωμα ςτθν ΑΠΕΡΓΙΑ.
 Κατάργθςθ τθσ Σροπολογίασ που ποινικοποιεί τον αγϊνα ενάντια ςτουσ πλειςτθριαςμοφσ.
 Μόνιμοι και μαηικοί διοριςμοί εκπαιδευτικϊν όλων των ειδικοτιτων για τθν κάλυψθ των άμεςων
αναγκϊν των ςχολείων.
 Εξίςωςθ των δικαιωμάτων μονίμων και ςυμβαςιοφχων - αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν.
 χολείο που κα μορφϊνει και δεν κα εξοντϊνει. Να μθν περάςουν οι ςχεδιαςμοί τθσ κυβζρνθςθσ
για το «νζο Λφκειο»
 Εδϊ και τϊρα Δίχρονθ Τποχρεωτικι Προςχολικι Αγωγι για όλα τα παιδιά. Καμιά ςκζψθ για
πζραςμα των νθπιαγωγείων ςτουσ Διμουσ. Δθμόςια δωρεάν παιδεία για όλο το λαό, όχι παιδεία με
κουπόνια και voucher.
 Αφξθςθ των δαπανϊν για τθν Παιδεία από τον κρατικό προχπολογιςμό, οφτε 1€ από τθ τςζπθ των
λαϊκϊν οικογενειϊν για τθ μόρφωςθ των παιδιϊν. Κατάργθςθ τθσ επιχειρθματικισ δράςθσ ςτθν
Παιδεία.
 Λεφτά για τθ μόρφωςθ των παιδιϊν όχι για το ΝΑΤΟ και τουσ πολεμικοφσ εξοπλιςμοφσ

Οφτε ϊρα χαμζνθ! Όλοι ςτον αγϊνα!

