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Βύρωνας 9.1.2018
Αριθ. Πρωτ.: 19
ΠΡΟΣ: Μέλη μας
ΚΟΙΝ. : ΔΟΕ,
Γονέων, ΜΜΕ

Ενώσεις

ΤΗΛ.: 6974732346 σχ. 7651841 – 6947434724 σχ. 72.11.992

Τώρα κλιμακώνουμε την πάλη μας απέναντι στο αντιλαϊκό πακέτο μέτρων
της 3ης αξιολόγησης!
 Κάτω τα χέρια από την απεργία!
 Να μην περάσει το Μνημόνιο για την Παιδεία!
 Να μη περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για το νέο Λύκειο και τον τρόπο πρόσβασης!
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Βύρωνα –Καισαριανής –
Παγκρατίου «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ» κλιμακώνοντας την πάλη απέναντι στο σύνολο της
αντιλαϊκής πολιτικής, ενάντια στο αντιλαϊκό πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης, αποφάσισε
να συμμετέχει στις παρακάτω δράσεις – κινητοποιήσεις των Εργατικών Κέντρων,
Ομοσπονδιών και Συνδικάτων που προγραμματίζονται το επόμενο διάστημα
 Την Τρίτη 9 Γενάτη 2018 συμμετέχουμε σε συλλαλητήρια μαζί με τα σωματεία δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα στις 4.00 μ.μ στην Ομόνοια.
 Την Τετάρτη 10 Γενάρη στις 1.30 μ.μ. προχωράμε σε δυναμική κινητοποίηση στην
Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής στην οδό Τσόχα 15 μαζί με άλλους Συλλόγους.
Την ίδια μέρα στις 3.30 μ.μ. καλούμε σε συγκέντρωση στο Ειρηνοδικείο
Αθήνας (Κυρίλλου Λουκάρεως 14) για να αποτρέψουμε τους πλειστηριασμούς, να
απαντήσουμε μαχητικά στην ποινικοποίηση της δράσης όσων αγωνίζονται για να
προστατεύσουν την εργατική - λαϊκή κατοικία, να καταγγείλουμε την επέκταση των
πλειστηριασμών που βρίσκεται στο πολυνομοσχέδιο.
 Την Πέμπτη 11 Γενάρη 2018 καλούμε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση – Ενημέρωση στις
6.30 μ.μ. στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών( Δαμάρεως 65)
 Την Παρασκευή 12 Γενάρη 2018 κηρύττουμε τρίωρη διευκολυντική στάση εργασίας και
συμμετέχουμε στη συγκέντρωση των Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και Συνδικάτων
στις 12.00 το μεσημέρι στην Ομόνοια.
 Τη Δευτέρα 15 Γενάρη 2018 συμμετέχουμε στην κινητοποίηση των συνδικάτων στις 6.00
μ.μ. στην Ομόνοια.
 Απαντάμε δυναμικά με κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, την ημέρα που θα
εξαγγείλει το Υπουργείο Παιδείας τις αλλαγές για το νέο Λύκειο.
Σε κάθε περίπτωση στηρίζουμε και συμμετέχουμε σε κάθε κινητοποίηση που
προκηρύσσουν τα Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Συνδικάτα.
Καμιά αναμονή! Επαγρύπνηση – Συμμετοχή – Αγώνας.
Ο Πρόεδρος
Κοπριτέλης Απόστολος

Για το Δ.Σ.

Η Γ. Γραμματέας
Γλαβίνα Σουζάνα

