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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Συμπληρώνονται φέτος, την 1η του Μάη, 136 χρόνια από την εξέγερση των εργατών στο Σικάγο το
1886. Η 1η του Μάη είναι ένα σύμβολο στον αγώνα των εργαζομένων όλου του κόσμου για
καλύτερες συνθήκες εργασίας. Είναι μέρα μνήμης και τιμής για εκείνους που θυσιάστηκαν, που
έδωσαν ηρωικούς αγώνες για τις κατακτήσεις μας.
Οι αγώνες των εργατών του Σικάγο αλλά και μεταγενέστερα, πέτυχαν με θυσίες την καθιέρωση του
8ωρου, την Κοινωνική Ασφάλιση, την υπεράσπιση της μητρότητας, την κανονική άδεια, τα
συνδικαλιστικά δικαιώματα, τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αλλά και την πρόσβαση στα
κοινωνικά αγαθά τις δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού.
Τη στιγμή που κλυδωνίζονται οι πυλώνες του κοινωνικού κράτους, ο υπουργός εργασίας, Κ.
Χατζηδάκης, με τους αντεργατικούς νόμους που ψήφισε στη Βουλή κατάργησε το 8ωρο, τις
συλλογικές συμβάσεις, το δικαίωμά μας στην απεργία και ιδιωτικοποίησε την επικουρική ασφάλιση και
τον ΕΦΚΑ.
Παράλληλα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εφαρμόζει συνειδητά μία αντιεκπαιδευτική
και αντιμεταρρυθμιστική πολιτική απαξίωσης του Δημοσίου σχολείου και του εκπαιδευτικού.
Ακολουθώντας μία στάση που απαξιώνει τα συνδικάτα της εκπαίδευσης και αρνείται τον διάλογο με
τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, νομοθετεί αιφνιδιαστικά, και καταφεύγει στη δικαιοσύνη, για να
ακυρώσει αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
Την ώρα που η ακρίβεια εκτινάσσει τις τιμές των προϊόντων στα ύψη και ο πληθωρισμός έχει φτάσει
στο 10% η Κυβέρνηση δεν προχωρά σε καμιά αύξηση για τους εργαζόμενους του Δημόσιου Τομέα,
οδηγώντας τους στη φτωχοποίηση. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Οι εκπαιδευτικοί δεν θα δεχθούν να
συνεχίσουν να πληρώνουν αυτοί τις τεράστιες αυξήσεις στο ρεύμα, στα καύσιμα, στο φυσικό
αέριο, στο ψωμί, στα είδη λαϊκής ανάγκης.
Μέσα σε αυτό το σκηνικό, σας καλούμε όλες και όλους να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας να
βάλουμε τέλος στη στοχοποίηση των εκπαιδευτικών και του συνόλου των εργαζομένων και να
σταματήσουμε τις πολιτικές αυτές. Είναι η ώρα να πούμε όλοι μαζί ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ και να
διεκδικήσουμε:
 Οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών. Μισθολογικό ξεπάγωμα της διετίας 2016-17.
Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Ενίσχυση των νέων συναδέλφων. Κατάργηση της
εισφοράς αλληλεγγύης.
















Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας. Καμία μείωση των κύριων και επικουρικών
συντάξεων.
Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των πραγματικών κενών με βάση και
τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος (μείωση αριθμού μαθητών, όρια συνταξιοδότησης,
επαναφορά διδακτικού ωραρίου στο προ του 2013 επίπεδο, επαναφορά της μείωσης ωραρίου
των Υπευθύνων εργαστηρίων κλπ) και πλήρη κάλυψη όλων των τρεχουσών αναγκών.
Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους/ες! Δουλειά με πλήρη εργασιακά – ασφαλιστικά και
συνδικαλιστικά δικαιώματα. Εξίσωση δικαιωμάτων μόνιμων αναπληρωτών/τριών.
Κατάργηση όλων των νέων μορφών ελαστικής εργασίας, όχι στις τρίμηνες συμβάσεις! Όχι
στην καταστρατήγηση του ωραρίου με εργασία εκτός σχολικού ωραρίου (επιμορφώσεις,
συνεδριάσεις, εκπαιδευτικοί όμιλοι κλπ).
Κατάργηση της υποχρεωτικής παραμονής των νεοδιόριστων επί διετία στον τόπο διορισμού
τους.
Κατάργηση των αντιεκπαιδευτικών νόμων Κεραμέως (4692/20, 4823/21, 4763/20, 4713/20).
Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη (4808/21), που περιστέλλει τα εργασιακά και
συνδικαλιστικά μας δικαιώματα.
Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων.
Να μην εφαρμοστεί η ΕΒΕ και το νέο πλαίσιο εισαγωγής στην Γ/θμια στο σύνολό του
(ν.4777/21) Άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων των Πανεπιστημίων και αύξηση των
εισακτέων.
Να μην εφαρμοστεί η Τράπεζα Θεμάτων και η ελληνική «PISA».
Αποκατάσταση των Κοινωνικών επιστημών και της Καλλιτεχνικής Παιδείας με την άμεση
επαναφορά των καταργημένων μαθημάτων.
Ανοικτά και ασφαλή σχολεία, με 15 μαθητές/τριες κατ’ ανώτατο όριο στο τμήμα, λόγω της
πανδημίας, μαζικά δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ με την ευθύνη του ΕΟΔΥ για όλους/ες,
προσλήψεις προσωπικού στην καθαριότητα. Εξασφάλιση απαραίτητου εκπαιδευτικού
προσωπικού και σχολικών αιθουσών για τη λειτουργία τμημάτων με μειωμένο αριθμό
μαθητών. Περιορισμός των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών σε διαφορετικά σχολεία.
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