Α′ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

“ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ”
ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18533
e-mail: info@rigasfereospeiraias.gr

http://www.rfp.gr

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13/11/2014, Α.Π: 151

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΔΟΕ
Θέµα: Συλλαλητήριο ενάντια στην ανεργία, για τη µόνιµη δουλειά στην εκπαίδευση
και για τη δηµόσια παιδεία

Παρασκευή 14/11 στις 2.00 µµ στα Προπύλαια
Ο Σύλλογός µας εκφράζει την οργή και την αντίθεση του στις εξαγγελίες του υπουργού
Παιδείας περί εθελοντισµού για την κάλυψη των κενών στα σχολεία. Αυτοί που είναι
απολύτως υπεύθυνοι για την άθλια κατάσταση που βιώνουν οι χιλιάδες άνεργοι και
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που ευθύνονται για τα χιλιάδες κενά στα δηµόσια σχολεία σε
όλη τη χώρα, που οδηγούν σε διάλυση τη δηµόσια παιδεία εφαρµόζοντας “κατά γράµµα”
την αντεργατική πολιτική, κάνουν ακόµα ένα βήµα προς την κατάργηση κάθε έννοιας
εργασιακού δικαιώµατος, σχεδιάζοντας την απλήρωτη εργασία και ασκώντας άθλιο
εκβιασµό µε την ανεργία των χιλιάδων εκπαιδευτικών.

Τα σχέδιά τους ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ
Δε δεχόµαστε την κατάργηση κάθε έννοιας εργασιακού δικαίου, σε βάρος της ίδιας µας
της ζωής. Δηλώνουµε ξεκάθαρα στον Υπουργό, το επιτελείο του και τη συγκυβέρνηση,
στην οποία ανήκει ότι:
 Η επάρκεια στα σχολεία απαιτεί ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΩΡΑ ΜΕ
ΑΜΕΣΟΥΣ, ΜΟΝΙΜΟΥΣ, ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, µε
βάση το χρόνο λήψης πτυχίου και την προϋπηρεσία.
 Η πρόσβαση στην εκπαίδευση, το νερό, την υγεία δεν είναι διαπραγµατεύσιµα είδη που
δίνονται ή κόβονται ανάλογα µε τις περιστάσεις – ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΑΟ.
 Το δικαίωµα στη µόνιµη και σταθερή εργασία είναι αδιαπραγµάτευτο - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Ο Α΄ Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π .Ε. Πειραιά «Ρήγας Φεραίος» συµµετέχει στη
διαδήλωση που διοργανώνουν αναπληρωτές και αδιόριστοι την Παρασκευή 14/11 στις
2.00 µµ στα Προπύλαια.
Καλεί όλους τους συναδέλφους µόνιµους και αδιόριστους, κάθε σύλλογο και
οµοσπονδία να στηρίξουν την κινητοποίηση και τον αγώνα ενάντια στην ανεργία και
στη διάλυση της δηµόσιας εκπαίδευσης.
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