
  
 
ΘΕΜΑ: 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση – Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018   

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ιεράπετρας «Μαρία Λιουδάκη», συμμετέχει στην 
24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που κήρυξε το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την 
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και καλεί όλους τους συναδέλφους να δώσουν μαζικά και 
δυναμικά το παρόν, αντιδρώντας στις ασκούμενες πολιτικές που προωθούνται και 
εφαρμόζονται από τη συγκυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ.  

Διεκδικούμε (πλαίσιο ΑΔΕΔΥ): 

1. Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Υπολογισμό της διετίας 2016 και 2017 στη 
μισθολογική εξέλιξη. Νέο μισθολόγιο για το 2019 που θα αποκαθιστά σταδιακά τα 
εισοδήματα, θα αίρει τις αδικίες και θα επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.  

2. Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/16) για το ασφαλιστικό και όλων των 
αντιασφαλιστικών – αντισυνταξιοδοτικών νόμων. Σταδιακή αποκατάσταση όλων των 
συντάξεων.  

3. Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλήστευση του εισοδήματός μας. 
Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Μείωση των συντελεστών 
του ΦΠΑ στο 15%.  

4. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά 
(Παιδεία, Υγεία, Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κτλ). 
Κατάργηση της ελαστικής, ενοικιαζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας. Μόνιμη και 
σταθερή εργασία για όλους. Όχι στις απολύσεις συμβασιούχων συναδέλφων.  

5. Επέκταση, αύξηση και μη περικοπή από κανέναν εργαζόμενο του επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που το λαμβάνει σήμερα. Επέκταση του 
θεσμού των Βαρέων – ανθυγιεινών στο Δημόσιο με ευνοϊκές ρυθμίσεις στα όρια 
συνταξιοδότησης και το χρόνο εργασίας. Λήψη μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας 
στους εργασιακούς χώρους.  

6. Κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη (άρθρο 24Α του ν. 4396/2016) για την 
αξιολόγηση. Συνέχιση της απεργίας – αποχής.  

7. Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων οργανισμών, κοινωνικών υπηρεσιών και στην 
εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών. Όχι στην εκχώρηση της δημόσιας 
περιουσίας στο Υπερταμείο. Αύξηση των κοινωνικών δαπανών για Υγεία, Παιδεία, 
ασφάλιση, κοινωνική προστασία και περιβάλλον.  

8. Κανένας πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, για τους εργαζόμενους 
που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν.  

9. Κατάργηση της διάταξης για το 50%+1 για τη λήψη απόφασης για απεργία. Θα 
καταργήσουμε στην πράξη την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας.  

10. Κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων.  

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π. Ε.  

Ιεράπετρας «Μαρία Λιουδάκη»  

72200 Ιεράπετρα  

Τηλέφωνο: 28420.61261,Φαξ: 28420.61189  

E-mail: marialiudaki@gmail.com 

Πληροφορίες: Γιάννης Πασπαράκης 6948.575823  

   Ιεράπετρα, 11-11-2018 
  Αρ. Πρωτοκόλλου: 110 

 
ΠΡΟΣ  

Μέλη Συλλόγου  
ΜΜΕ  
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Διεκδικούμε (εκπαιδευτικά θέματα): 

 Μόνιμους Διορισμούς στη Γενική και Ειδική Αγωγή.  
 Καθολική εφαρμογή της 2χρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης.  
 Άμεση κάλυψη όλων των εναπομεινάντων κενών τόσο στην Ειδική Αγωγή και στην 

Παράλληλη Στήριξη όσο και στη Γενική Αγωγή. 
 Σταθερό Δάσκαλο για τα ολοήμερα τμήματα.  
 Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα.  
 Εξίσωση των δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.  
 Στήριξη και ποιοτική αναβάθμιση των δομών της Ειδικής Αγωγής.   

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π. Ε. Ιεράπετρας «Μαρία Λιουδάκη» σε συνεργασία με την 
ΕΛΜΕ Λασιθίου και το Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει 

συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Ηρώων στις 11:00. 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ  

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΣΤΙΣ 11:00  
 

Για το Δ.Σ. 
      Ο Πρόεδρος                             Η Γενική Γραμματέας 

 
 

Γιάννης Πασπαράκης   Μαρία Βασαρμίδου  


