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ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ:
∆ΕΝ
ΥΠΟΧΩΡΟΥΜΕ

ΜΑΣ ΚΗΡΥΞΑΝ
ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ!

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ∆ΙΑ ΤΩΝ «ΛΑΓΩΝ»
ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΤΑΧΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΟΤΖΑ
ΣΤΟΧΟΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ
Το ασφαλιστικό και επίσηµα πλέον στην άµεση ατζέντα της
κυβέρνησης. Χωρίς προσχήµατα. Το µόνο που τη νοιάζει είναι οι
αλλαγές της να περάσουν µε το µικρότερο γι αυτήν κόστος. Για το
λόγο αυτό συναντήθηκαν το Σάββατο 13/9 ο Πρωθυπουργός µε τους
Μαγγίνα-Αλογοσκούφη. Με τους λαγούς της Αναλυτή-Γκαργκάνα και
τις προτάσεις τους, πάει να τροµοκρατήσει τους εργαζοµένους έτσι
ώστε οι βαθιά αντεργατικές επιλογές της να µη βρουν απέναντι τους
το πανεργατικό µέτωπο που πρέπει να οικοδοµηθεί. Όλοι µας πρέπει
να βγούµε στους δρόµους όχι µόνο για να υπερασπιστούµε το
υπάρχον(άθλιο ασφαλιστικό σύστηµα σε πολλές περιπτώσεις) αλλά
και για να διεκδικήσουµε αυτό που πραγµατικά µας ανήκει. Η µέση
σύνταξη του ‘Έλληνα είναι 49% του µισθού του όταν το αντίστοιχο
ποσοστό στην Αυστρία είναι 67%. Στη Γαλλία 66%,63% στη
Πορτογαλία… Η ετήσια δαπάνη κοινωνικής προστασίας µειώθηκε το
2006 στο 23.9% του ΑΕΠ από 26.3% το 2003. Κήρυξαν το πόλεµο
στους εργαζόµενους. Φτάνει πια. Ως εδώ! Ας ξεσηκωθούµε!

Μετά την πρόκληση να επιτραπεί η
απορρόφηση των νηπίων από
ιδιωτικούς και δηµοτικούς
παιδικούς σταθµούς έρχεται και
νέα! Αυξάνουν και πάλι το ωράριο
των νηπιαγωγών…Αντί να
δηµιουργηθούν νέοι χώροι και
θέσεις εργασίας για την
απορρόφηση όλων των νηπίων από
τη δηµόσια εκπαίδευση προχωρούν
παραπέρα στην κατάργηση της
δωρεάν παιδείας. Αντί να δοθεί
βαρύτητα στο περιεχόµενο του
εκπαιδευτικού έργου και των
συνθηκών στις οποίες εφαρµόζεται
αυτό(κτιριακές υποδοµές,
εξοπλισµός, δηµιουργικότεροι και
ουσιαστικότεροι χώροι –ιδιαίτερα
στα ολοήµερα-επαρκής αριθµός
εκπαιδευτικών κλπ) αυξάνουν το
χρόνο παραµονής των παιδιών
αδιαφορώντας για τον
α)αντιπαιδαγωγικό χαρακτήρα
αυτής της ρύθµισης και
β)καταστρατηγώντας τα εργασιακά
δικαιώµατα των νηπιαγωγών.
Είναι απαραίτητη η κινητοποίηση
όλων. Καλούµε δίπλα µας-αφού
τους εξηγήσουµε- τους γονείς των
παιδιών µας που ανυποψίαστοι
νοµίζουν ότι τους ανακουφίζουν µε
αυτά τα µέτρα από την απάνθρωπο
εργασιακό µεσαίωνα που βιώνουν!
Το σχολείο είναι γνώση,
δηµιουργία, επικοινωνία,
πολιτισµός και όχι χώρος
στάθµευσης παιδιών. Καµιά
εφαρµογή του νέου ωραρίου. Να
κινηθεί η ∆ΟΕ άµεσα στην
προετοιµασία και οργάνωση
απεργιακών αγώνων. Μαζί µε όλο
τον κόσµο της εκπαίδευσης, όπως
και πέρυσι, πιο µαζικά, πιο
αποφασιστικά, µε τη σιγουριά του
αδικηµένου που δεν έχει να χάσει
τίποτα. Μόνο να κερδίσει! Μ.Ο.

Ο ΛΑΓΟΣ… ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΣΗ
«Γιατί κάποιος να φεύγει µόλις 58
χρονών µε 35 χρόνια δουλειάς;»
δήλωση του Αναλυτή στον Άλφα 9,89
Φανερά µέτρα – κρυφά τερατουργήµατα…
Και πριν στεγνώσει το µελάνι των προεκλογικών
δηλώσεων ότι δε θίγουµε όρια ηλικίας, συντάξιµες
αποδοχές και εισφορές, η κυβέρνηση σήµανε
ολοκληρωτική επίθεση απέναντι στα ασφαλιστικά
δικαιώµατα των εργαζοµένων. Μια επίθεση εξπρές,
όπου φιλοδοξεί ότι ως το Φλεβάρη του 2008 θα έχει
ήδη δροµολογήσει και νοµοθετήσει το νέο
(αντι)ασφαλιστικό νοµοσχέδιο.

Λαγός αυτής της κούρσας, ο πρόεδρος της Επιτροπής
«Σοφών» κ. Αναλυτής, ο οποίος µε δηλώσεις σε
ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα και εφηµερίδες, έδωσε το
στίγµα των κρυφών αλλά και φανερών προθέσεων της
κυβέρνησης. Συγκεκριµένα προτείνει :
Περικοπή των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και
διατήρηση τους µόνο σε σπάνιες και ειδικές
περιπτώσεις όπως ανίατη ασθένεια, αναπηρία ή στα
αναθεωρηµένα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.
Υπολογισµό των συντάξεων µε βάση τις εισφορές
που έχουν καταβληθεί την τελευταία 10ετία ή
15ετία, και γιατί όχι από την αρχή του εργάσιµου
βίου ενός εργαζόµενου, και όχι µε βάση την καλύτερη
5ετία των τελευταίων 10 χρόνων όπως ισχύει µε την
εφαρµογή του αντιασφαλιστικού νόµου Ρέππα. Κι
αυτό, στο όνοµα ότι οι εργαζόµενοι εισφοροδιαφεύγουν
αν δεν υπολογίζεται η σύνταξη µε βάση το ύψος των
εισφορών σε όλον τον εργασιακό τους βίο.
«Εθελοντική» παράταση του εργασιακού βίου
πάνω από το 65ο ή και το 67ο έτος ηλικίας ( µε
κίνητρο αυξηµένη σύνταξη και µερική απασχόληση).

Επαναφορά του νόµου Σιούφα που αυξάνει το
όριο συνταξιοδότησης από τα 58 στα 60 χρόνια
για 35 χρόνια δουλειάς. Άµεση ενοποίηση των
ταµείων, όπως προβλέπει ο νόµος Ρέππα, 3029/2002
του ΠΑΣΟΚ.
Την ίδια στιγµή ο υπουργός Οικονοµικών στη Βουλή,
αλλά και ο πρωθυπουργός στις προγραµµατικές
του δηλώσεις, είπαν ότι προτεραιότητα τους
είναι η νέα (αντι)ασφαλιστική
(αντι)µεταρρύθµιση, υλοποιώντας το νόµο Ρέππα ειδικά στην ενοποίηση των ταµείων, στην
αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής τόσο των
επιχειρήσεων όσο και των εργαζοµένων (!!) αλλά
και δηµιουργώντας τα δικά τους νοµοθετήµατα.
Τι θα σηµαίνουν – αν περάσουν - στην ουσία
αυτές οι εξαγγελίες και οι προθέσεις της
κυβέρνησης και των «λαγών» της:
Κατάργηση κάθε πρόωρης συνταξιοδότησης, µε
αρχή το καθεστώς που ισχύει για τις γυναίκες. Η
εργαζόµενη, η µητέρα, η νοικοκυρά, καταδικάζεται δια
της «ισότητας», σε παράταση του εργάσιµου βίου της
ως και 17 χρόνια. ∆ούρειος Ίππος η Ευρωπαϊκή
νοµοθεσία περί «ισότητας» στις υποχρεώσεις φυσικά
των δύο φύλων.
Το ίδιο θα ισχύσει και για τους εργαζόµενους στα
βαρέα και ανθυγιεινά που θα εξαναγκαστούν να
εργάζονται ως τη φυσική τους εξόντωση.Παραπέρα
µείωση των συντάξιµων αποδοχών. Ήδη µε την
εφαρµογή του νόµου Ρέππα, οι συντάξιµες αποδοχές
θα µειώνονται σταδιακά από 1/12008 1% το χρόνο
ώστε να φτάσουν στο 70% των σηµερινών συντάξιµων
αποδοχών και τα επικουρικά ταµεία από 40% στη
βασική σύνταξη που είναι σήµερα για τους
εκπαιδευτικούς π.χ στο 20%. Ουσιαστικά µιλάµε ότι
µε τον τωρινό νόµο και η σύνταξη γίνεται ουσιαστικά
βοήθηµα. Με την πρόταση Αναλυτή και τον
υπολογισµό της σύνταξης στο σύνολο του εργασιακού
βίου σηµαίνει ότι η βασική σύνταξη θα είναι στο 40%
µε 45% των σηµερινών συντάξιµων αποδοχών. Αν σε
αυτό αναλογιστούµε ότι και η επικουρική σύνταξη δεν
θα είναι εγγυηµένη ούτε σε αυτό το πενιχρό 20% αλλά
θα συνδέεται µε την απόδοση των αποθεµατικών µας
στο τζογάρισµα του χρηµατιστηρίου τότε
καταλαβαίνουµε ότι και αυτό µπορεί να εξατµιστεί.
Παράταση του εργάσιµου βίου µε τη συναίνεση των
οικονοµικά απελπισµένων. Με συντάξεις πείνας βικτωριανά βοηθήµατα, ποιος θα µπορεί να βγαίνει
στη σύνταξη; Ποιος θα µπορεί να ζει µε το 40% του
τελευταίου µισθού του; Και κει το «φιλεύσπλαχνο»
κράτος θα φροντίσει να παρατείνει τον εργασιακό βίο
πέρα και από 67 χρόνια ώστε να τα βγάλει πέρα
οικονοµικά ο εργαζόµενος. Την ίδια στιγµή
σκέφτεται την παράταση του εργάσιµου χρόνου
και µε υποχρεωτικό τρόπο, την ουσιαστική
κατάργηση της 35ετίας, µε τη σύνταξη στα 60
τουλάχιστον.
Ενοποίηση των ταµείων θα γίνει µε εξίσωση προς
τα κάτω των δικαιωµάτων. Αυτό φαίνεται και από
την ενοποίηση των ταµείων των ελεύθερων
επαγγελµατιών που δεν έχει καν να πληρώσει τις
συντάξεις, αλλά και από τη µεταχείριση που
προβλέπεται για τα επικουρικά αυτών των ταµείων.

Σε αυτά πρέπει να συνυπολογίσουµε το πλιάτσικο
στα αποθεµατικά των ταµείων µας - τρανό
παράδειγµα η κλοπή των οµολόγων - αλλά και το
20% που έχασαν τα ταµεία µας από το τζογάρισµα
στο χρηµατιστήριο την εποχή Σηµίτη. Την άρνηση
του κράτους να επιστρέψει τα κλεµµένα τόσων χρόνων
στα ταµεία µας. Την άρνηση των επιχειρήσεων και του
κεφαλαίου να αποδώσουν στα ταµεία χρήµατα των
εργαζοµένων που ήδη έχουν παρακρατήσει. Το πιο
τραγελαφικό, αλλά άκρως αποδεικτικό των προθέσεων
της κυβέρνησης, είναι η άρνησή της να αποδώσει στα
ταµεία το ποσό των 3,35 δις ευρώ που τους χρωστά
από το 2004, όπως προέβλεπε ο νόµος Ρέππα.

Όσο για την εξίσωση µε την Ευρώπη που µας λένε
αρκεί να πούµε ότι οι εργαζόµενοι στην Ελλάδα είναι
έκτοι στη Ευρώπη στις ασφαλιστικές εισφορές που
πληρώνουν, η κρατική συµµετοχή στις ασφαλιστικές
δαπάνες είναι στη 14η θέση και οι εισφορές του
κεφαλαίου στη 12η θέση.
Η κυβέρνηση προτίθεται µε όχηµα τον κακόφηµο
«κοινωνικό διάλογο» να προχωρήσει σε αυτές τις
αντιδραστικές αλλαγές. Στο ΠΑΣΟΚ δια στόµατος των
δελφίνων µιλάνε για αναγκαίες θυσίες αρκεί να έχουν
αποτέλεσµα - στην ουσία συναινούν στην ουσία της
επίθεσης. Η Ε.Ε. και το κεφάλαιο πιέζουν σε ακόµη
αντιδραστικότερες αλλαγές. ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ αφού
αποδέχτηκαν την ουσία των αλλαγών των
αντιασφαλιστικών µέτρων του νόµου Ρέππα, αφού
αποδέχτηκαν την ενοποίηση των ταµείων των
τραπεζοϋπαλλήλων στο ΙΚΑ, ψελλίζουν σήµερα
απέναντι στην ολοµέτωπη επίθεση, χρησιµοποιώντας
τα ίδια κριτήρια για το ασφαλιστικό σύστηµα όπως το
καθεστωτικό µπλοκ εξουσίας, την ανάπτυξη, την
ανταποδοτικότητα, την εθνική οικονοµία, τους δείκτες
ΟΝΕ –Ε.Ε.
Ο υποταγµένος συνδικαλισµός, ούτε θέλει – ούτε
µπορεί.
Όµως οι εργαζόµενοι δεν µπορούµε να
επιτρέψουµε την κατεδάφιση του ασφαλιστικού
συστήµατος. Με τους αγώνες µας ανατρέψαµε τα
αντιασφαλιστικά νοµοσχέδια Γιαννίτση.
Μπορούµε και τώρα να κάνουµε το ίδιο. Μέσα
από διαδικασίες βάσης, συνελεύσεις και
συγκεντρώσεις στα σχολεία και του χώρους
δουλειάς, µέσα από τον οριζόντιο συντονισµό των
Συνελεύσεων, το διακλαδικό συντονισµό των
αγωνιζόµενων κλάδων να οργανώσουµε ένα πιο

ισχυρό, πιο µαζικό, νικηφόρο απεργιακό αγώνα
διάρκειας.
Να απαιτήσουµε :
1. Κανένας πολίτης, Έλληνας ή µετανάστης, νέος ή
ηλικιωµένος χωρίς ασφαλιστική κάλυψη ή σύνταξη.
Άµεση αντιµετώπιση της ανασφάλιστης και µαύρης
εργασίας.
2. Πλήρης και αυτοδίκαια δηµόσια και δωρεάν
ασφαλιστική και υγειονοµική κάλυψη για κάθε νέο
πτυχιούχο και για κάθε άνεργο µέχρι να βρουν
δουλειά.
3. Σταδιακή µείωση της εργατικής εισφοράς, χωρίς
µείωση της σύνταξης, µε προοπτική να πληρώνουν για
την ασφάλιση και τη σύνταξη µόνο το κράτος και οι
εργοδότες. Ειδική φορολόγηση των επιχειρηµατικών
και χρηµατιστηριακών κερδών, και δέσµευση του
1,5% του προϋπολογισµού για την ασφάλιση.
4. ∆ηµόσια και δωρεάν –χωρίς καµιά επιβάρυνσηιατρική και φαρµακευτική κάλυψη όλων των
ασφαλισµένων.
5. Kατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόµων του
ΠAΣOK και της N∆ από το 1992 και εξής (Σιούφα,
Pέππα κ.λπ.) και µη εφαρµογή των αντιασφαλιστικών
οδηγιών της EE.
6. Σύνταξη 1.400 ευρώ το λιγότερο.
7. Σύνταξη στην ηλικία των 58 (55 για τις γυναίκες) ή
στα 30 χρόνια δουλειάς.
8. Eπέκταση -και όχι περιορισµός- των βαρέων και
ανθυγιεινών και σε νέα τµήµατα εργαζοµένων που το
έχουν ανάγκη, παράλληλα µε µέτρα πρόληψης και
προστασίας της υγείας στους χώρους δουλειάς.
9. Nα αποδώσουν άµεσα στα ταµεία τα τεράστια ποσά
που καταλήστευσαν εργοδότες, τράπεζες και κράτος
(περίπου 60 δισ. ευρώ ως τα τέλη του ’90).
10. Άµεση απόδοση –και όχι χαριστικές ρυθµίσειςτων ανείσπρακτων οφειλών ιδιωτικών αλλά και
κρατικών επιχειρήσεων προς το IKA. Σε αντίθετη
περίπτωση, µη χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας
ή δέσµευση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών
τους στοιχείων.
11. Kατάργηση κάθε µορφής χρηµατιστηριακής
τοποθέτησης των αποθεµατικών των ταµείων. Nα
επιστραφούν άµεσα στα ταµεία τα χρήµατα που
χάθηκαν από τα αποθεµατικά τους στο «σκάνδαλο του
χρηµατιστηρίου» και στο “σκάνδαλο των οµολόγων».
Αποκλειστικά
τραπεζικές
τοποθετήσεις
των
αποθεµατικών, µε διπλάσιο επιτόκιο από αυτό της
αγοράς, πλήρη εργατικό έλεγχο και αύξηση των
συντάξεων στην αρχή κάθε χρόνο µε βάση την
απόδοση αυτών των τοποθετήσεων.
12. Αποκλειστικά δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα
(σύνταξη, υγεία, πρόνοια) και κατάργηση κάθε µορφής
ιδιωτικής
ασφάλισης
ή
ιδιωτικοοικονοµικής
λειτουργίας.
13. Eνιαίο ταµείο για όλους τους µισθωτούς
(ανεξάρτητα από τη µορφή της µισθωτής σχέσης–
δελτίο, ελαστικότητα κ.λπ.), µε βάση τις παραπάνω
προϋποθέσεις και διασφάλιση κάθε κατακτηµένου
δικαιώµατος που τις υπερβαίνει.

Ένας «οδηγός επιβίωσης»

ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ:
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ!
•

•

•

•

Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών
είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του
διδακτικού του ωραρίου ο εκπαιδευτικός
µπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει
ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων άλλο
έργο, ή υπάρχει συνεδρίασή του συλλόγου
διδασκόντων.
Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών
είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από το Ν.
2470/97.
Οι Σύλλογοι διδασκόντων µπορούν να
αρνηθούν µε απόφασή τους την εφαρµογή της
Ευέλικτης Ζώνης. Σύλλογοι διδασκόντων και
συνάδελφοι καλύπτονται πλήρως από τις
αποφάσεις των συλλογικών οργάνων.
Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να
«απασχολεί» µε οποιοδήποτε τρόπο τµήµατα,
πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού
ωραρίου. Κάθε απασχόληση τµήµατος
ανάγεται στο διδακτικό ωράριο. Οι
συνάδελφοι να µην εφαρµόζουν καµιά
εντολή για επιπλέον κάλυψη διδακτικών
ωρών.

•

•

•

•

•

•

•

•
Οι σύλλογοι διδασκόντων, διαµορφώνοντας τα
προγράµµατα στα σχολεία να υπολογίζουν τη σίτιση
στο ολοήµερο στο διδακτικό ωράριο των
συναδέλφων. Το ίδιο υπολογίζεται αναγόµενη σε
διδακτικές ώρες εβδοµαδιαία και η πρωινή ζώνη 7-8
όπου λειτουργεί. Να απαιτούν από τους Σχολικούς
Συµβούλους να εγκρίνουν το πρόγραµµα µε την
αποδοχή του αυτονόητου: ότι κάθε απασχόληση
και επιτήρηση των µαθητών τους µέχρι την
αποχώρηση
από
το
σχολείο/νηπιαγωγείο
ανάγεται στο διδακτικό ωράριο!
• Σε περίπτωση που δεν στέλνονται αναπληρωτές,
καλούνται οι σύλλογοι διδασκόντων να
αποφασίσουν ένα πάγιο ή κατά περίπτωση

τρόπο για την κάλυψη του κενού που σε καµιά
περίπτωση
δε
µπορεί
να
είναι
η
καταστρατήγηση του διδακτικού ωραρίου
κανενός συναδέλφου.
Σε
περίπτωση
απουσίας
εκπαιδευτικού
προσωπικού, ιδιαίτερα µε την έναρξη της
χρονιάς, οι σύλλογοι διδασκόντων οφείλουν να
διαµορφώσουν µεταβατικά προγράµµατα που
θα εκτείνονται όσο επιτρέπει το υποχρεωτικό
ωράριο των εκπαιδευτικών που υπάρχει στο
σχολείο.(π.χ. αν λείπει ειδικότητα θα σχολάνε
στο 5ωρο κλπ)
Τα
διάφορα
σεµινάρια,
συνεδριάσεις
συλλόγου
διδασκόντων,
ενηµερώσειςσυναντήσεις µε γονείς κλπ, δεν µπορεί να
απαιτούν την παραµονή των συναδέλφων πέρα
από το εργασιακό τους ωράριο, και ασφαλώς
σε καµία περίπτωση απογευµατινές ώρες.
Το εργασιακό µας ωράριο ολοκληρώνεται σε
δύο σταθερές ζώνες. Από 8-1.30 ή από 124.
Από πουθενά δεν προκύπτει υποχρέωση
του
εκπαιδευτικού
για
εφαρµογή
κυλιόµενου
εργασιακού
εξαώρου
στο
διάστηµα από 7 έως 4. Ούτε για συµπλήρωση
ωραρίου
από
την
πρωινή
ζώνη
στην
απογευµατινή και αντίθετα.
Οι σύλλογοι διδασκόντων, όταν σε ένα τµήµα
που προσεγγίζει τους 25 µαθητές υπάρχει
µεγάλος αριθµός αλλοδαπών και άλλοι
παιδαγωγικοί λόγοι π.χ παιδιά µε ειδικές
ανάγκες,
έχουν
το
δικαίωµα
να
προχωρήσουν σε αποφάσεις για χωρισµό των
τµηµάτων σε δύο.
Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων, έχουν
το δικαίωµα να αντιδρούν στις πολλαπλές
µετακινήσεις σε περισσότερα από δύο
σχολεία, να ζητούν ενυπόγραφη αιτιολογηµένη
εντολή και σε κάθε τέτοια περίπτωση, µείωση
του ωραρίου και απαλλαγή από τις
εφηµερίες. Κανείς δεν µπορεί να υποχρεωθεί
σε συµπλήρωση του ωραρίου του στο ολοήµερο
εφόσον δεν το επιθυµεί.
∆ε µπορεί να ανατίθεται υπερωριακή
απασχόληση σε εκπαιδευτικούς του σχολείου
για έργο που πρέπει να καλυφθεί από µόνιµο
εκπαιδευτικό ή αναπληρωτή. Οι σύλλογοι
διδασκόντων δεν πρέπει να αποδέχονται τέτοιες
« λύσεις », που µειώνουν τις θέσεις εργασίας
και εισάγουν την ωροµίσθια δουλειά.
Κανένας δε µπορεί να υποχρεωθεί σε
υποχρεωτική υπερωρία χωρίς τη θέλησή
του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση να ζητείται
έγγραφη εντολή και σε περίπτωση επιµονής της
διοίκησης να ενηµερώνεται ο σύλλογος για
να απαντήσει και να αντιδράσει άµεσα.

Καλούµε όλους τους συναδέλφους στην
υπεράσπισή
του χωρίς υποχωρήσεις.
Καλούνται οι συνάδελφοι να αρνούνται κάθε
εντολή που αντιστρατεύεται τα παραπάνω
Η ∆ΟΕ καλύπτει συνδικαλιστικά κάθε µέλος
µας
που
υπερασπίζεται
το
πλαίσιο
των
εργασιακών µας δικαιωµάτων.

