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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Κάλεσμα προς όλα τα Δ.Σ. Συλλόγων και ΕΛΜΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. Παρ’όλες τις
υποσχέσεις όλων των κυβερνήσεων, νυν και προηγούμενων, κανένας μόνιμος διορισμός δεν
έχει προχωρήσει. Το αντίθετο! Ενώ οι ανάγκες των σχολείων για εκπαιδευτικούς
πληθαίνουν, αυξάνεται κάθε χρόνο και ο αριθμός των συμβασιούχων, αντί να καλυφθούν τα
χιλιάδες κενά με μόνιμους διορισμούς. Την «κανονικότητά τους», την πολιτική δηλαδή της
χρόνιας αδιοριστίας, τη ζούμε καθημερινά εμείς οι αναπληρωτές με τα δεκάδες
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Η πάλη για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά
είναι πάλη για το δικαίωμα στη μόρφωση όλων των μαθητών μας!!Αυτή η κατάσταση δεν
μπορεί να συνεχιστεί άλλο!

Γι΄ αυτό μπαίνουμε μπροστά και μαζί με τους Συλλόγους και τις ΕΛΜΕ, δίνουμε το επόμενο,
αγωνιστικό μας ραντεβού στις 23 Νοέμβρη στην Αθήνα. Ήδη μια σειρά σωματεία έχουν
πάρει απόφαση συμμετοχής και ενημερώνουν τους συναδέλφους. Είναι σημαντικό το ίδιο να
κάνουμε και μεις οι συμβασιούχοι.

Η πανελλαδική κινητοποίηση στις 23 Νοέμβρη μπορεί να γίνει μια νέα αφετηρία ώστε να
μπει ξανά στο προσκήνιο το μεγάλο πρόβλημα της ελαστικής εργασίας και της αδιοριστίας.
Να αποτελέσει συνέχεια των μεγάλων απεργιών του Γενάρη του 2019. Ας μην ξεχνάμε
άλλωστε ότι μόνο μέσα από τον αγώνα μας μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις όπως π.χ η
άδεια ανατροφής που κερδίσαμε την περσινή χρονιά.Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ καλεί κάθε
συνάδελφο να έρθει σε επαφή με το σωματείο του και να προτείνει τη συμμετοχή στην
Πανελλαδική κινητοποίηση για τους μόνιμους διορισμούς και τα δικαιώματά μας. Να
ενημερώσει όλους τους συναδέλφους του και να κατέβουμε μαζικά, απ΄ όλη την Ελλάδα στη
συγκέντρωση στα Προπύλαια.

Προτείνουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας με απεργιακή κινητοποίηση στις 29 Νοέμβρη με
συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας και καταλήψεις στις Περιφερειακές διευθύνσεις και
στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης.
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ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ – ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ – ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΣ!!

https://xenesglosses.eu/2019/11/panelladiki-kinitopoiisi-anapliroton/
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