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Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Προς
• Σχολεία & Υπηρεσίες
Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1.

Η Γενική Συνέλευση, η οποία είχε προγραμματιστεί για την περασμένη Τετάρτη δεν
πραγματοποιήθηκε. Η αιτία της μη πραγματοποίησης ήταν η έλλειψη απαρτίας. Οι
λόγοι που οδήγησαν τους εκπαιδευτικούς στη μη συμμετοχή τους θα εξεταστούν
στο επόμενο ΔΣ.

2. Αύριο, Σάββατο 27/11, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η Γενική Συνέλευση
Προέδρων της ΟΛΜΕ με κύριο θέμα «διεκδίκηση των αιτημάτων μας και υπεράσπιση
των κατακτήσεών μας». Η ΕΛΜΕ Μαγνησίας -με απόφαση του ΔΣ κι όχι της Γενικής
Συνέλευσης η οποία δεν πραγματοποιήθηκε- θα υπερψηφίσει την Εισήγηση της
ΟΛΜΕ και το πρόγραμμα δράσης το οποίο έχει ως ακολούθως:
• 24ωρη απεργία στις 15 ΔΕΚΕΜΒΡΗ μαζί με συνδικαλιστικές οργανώσεις
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με επίκεντρο την αντίθεσή μας στο νέο μισθολόγιο
που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Καλούμε και την ΑΔΕΔΥ να πάρει σχετική απόφαση
συμμετοχής.
• Εξουσιοδότηση για 24ωρη απεργία μέχρι τις επόμενες ΓΣ του κλάδου όταν δοθεί
σχέδιο μισθολογίου ή εξαγγελθούν με οποιοδήποτε τρόπο περικοπές στους
μισθούς μας.
• Νέες ΓΣ ΕΛΜΕ αμέσως μετά για την κλιμάκωση του αγώνα.
•

Καμπάνια για την ενημέρωση των συναδέλφων για τις επιπτώσεις από την
εφαρμογή των μέτρων που απορρέουν από το επικαιροποιημένο μνημόνιο και την
εφαρμογή του μισθολόγιου.
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3. Σήμερα Παρασκευή, 26/11 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ με την
Υφυπουργό Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου. Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θα απαιτήσει
απαντήσεις σχετικά:
• Με το χρόνο αποπληρωμής των οφειλόμενων αμοιβών (οδοιπορικά, υπερωρίες,
μη χρήση καλοκαιρινής άδειας, συνοδείες εκδρομών, κ.λπ.)
• Με το αν είναι πολιτική απόφαση να οδηγηθούν στα δικαστήρια πάνω από 1.000
συνάδελφοί μας οι οποίοι εργάστηκαν ως συντονιστές – καταχωρητές στην ΠΔΣ
από το 2008. Υπενθυμίζεται ότι, παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου για επίλυση του θέματος αυτού, τα δεδουλευμένα αυτά
κινδυνεύουν να παραγραφούν με τη λήξη του 2010.
• Με τους όρους διεξαγωγής της εισαγωγικής επιμόρφωσης.
• Με τα μέτρα στήριξης, ώστε να μην κλείσουν τα Αθλητικά σχολεία (προσλήψεις
καθηγητών ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, μεταφορά μαθητών)
• Με την κάλυψη των δαπανών για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Σωκράτης Σαβελίδης
Αλέκος Αρβανιτάκης
Ο Αντιπρόεδρος

Κώστας Λαγός
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