Την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2017
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι ,
Από την πρώτη μέρα εφαρμογής των μνημονίων οι εργαζόμενοι στο δημόσιο νιώσαμε
τη βίαιη περικοπή των μισθών μας που αγγίζει το 40%,τις διαθεσιμότητες, τις
απολύσεις ,τις πολιτικές των μνημονίων ,δεν μπορούν να συνεχιστούν εσαεί , δεν
μπορεί να είναι το μέλλον που ονειρευόμαστε για την εργασία και για την κοινωνία
μας συνολικότερα .
Στις 14 Δεκέμβρη οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουμε στην 24ωρη πανεργατική
απεργία, μαζί με τους εργαζόμενους στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα για να
διεκδικήσουμε τα αυτονόητα δικαιώματά μας ενάντια στα μνημονιακά μέτρα και στις
«επιτροπείες».
Αγωνιζόμαστε για να μπει επιτέλους ένα φρένο στον κατήφορο της εξαθλίωσης και
υποβάθμισης των μισθών ,των συντάξεων , της αποδόμησης του κοινωνικού κράτους .
Διεκδικούμε και απαιτούμε :
 Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία
 Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΩΡΑ
 Δεκατετράχρονη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους τους μαθητές, με
όλη τη γνώση και με όλους τους εκπαιδευτικούς .
 Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο δημόσιο και
δωρεάν Νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά 4-6 ετών , νομοθετική κατοχύρωση τώρα
.
 Όχι στη συγχώνευση των τμημάτων των ΑΤΕΙ Βρεφονηπιοκόμων με τα τμήματα
των ΑΕΙ νηπιαγωγών .
 Πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα
στους αναπληρωτές
 ‘Όχι στις απαιτήσεις των τροϊκανών, στις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και στα
κελεύσματά του ΟΟΣΑ για συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων ,στην
αύξηση των μαθητών ανά τμήμα και στην αύξηση του ωραρίου των
εκπαιδευτικών .
 Κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη για την Αξιολόγηση(άρθρο 21 ,
Ν.4489/2017 )που «ποινικοποιεί »τη συμμετοχή σε απεργία .
 Μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας. Υπολογισμό της διετίας 2016-2018 για τη
μισθολογική μας εξέλιξη. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ.
 Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας
 Καμιά αλλαγή στο συνδικαλιστικό νόμο. Θα υπερασπίσουμε με όλες μας τις
δυνάμεις το δικαίωμα στην Απεργία που κατακτήθηκε με αγώνες και θυσίες.
 Διορισμό των συμβασιούχων εκπαιδευτικών (αναπληρωτών) που καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες, τώρα.

 Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, 20 στα δημοτικά και 15 στα
νηπιαγωγεία.
 Μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας –ίδιο με
αυτό της δευτεροβάθμιας, καθώς και αυτό των διευθυντών-υποδιευθυντών.
Μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και στα ολιγοθέσια
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία, ώστε να εξισωθεί με αυτό των πολυθεσίων.
 Οργανικές θέσεις στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.
 Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών, Νηπιαγωγείων και Δημοτικών, ικανών να
ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης.
 Στήριξη όλων των μαθητών που έχουν εκπαιδευτικές ανάγκες.
 Κατάργηση όλου του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης. Αποτίμηση του
εκπαιδευτικού έργου με αποκλειστικά εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες και








με ευθύνη του Συλλόγου διδασκόντων. Υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές με
εκπαιδευτικούς συνεργάτες-συμβούλους, χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να
είναι και αξιολογητές.
Ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου
Διδασκόντων, αποφασιστική η κρίση του για την επιλογή διευθυντών.
Γενναίο πρόγραμμα ίδρυσης και λειτουργίας βιβλιοθηκών σε όλα τα σχολεία.
Ένταξη στις σχολικές μονάδες όλων των προσφυγόπουλων-μεταναστόπουλων με
παράλληλη λειτουργία τμημάτων υποδοχής.
Ούτε τα όρια συνταξιοδότησης ούτε το ύψος των συντάξεων αποτελούν για μας
γεγονός τελεσίδικο. Η ανατροπή των συγκεκριμένων διατάξεων και ρυθμίσεων
αποτελεί προτεραιότητα στις διεκδικήσεις και στον αγώνα μας.
ΟΧΙ στα μνημόνια και στις νεοφιλελεύθερες και «αγοραίες» εμπνεύσεις- οδηγίες
της ΕΕ και του ΟΟΣΑ .

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
Το «παρελθόν» που ταλάνισε τη χώρα μας και τη κοινωνία μας να το αφήσουμε
οριστικά πίσω, μαζί με τη κουλτούρα της αρπαχτής , του βολέματος και των
εξωχώριων παραδείσων .
Την Πέμπτη 14 Δεκέμβρη 2017 απεργούμε για να μπει οριστικός φραγμός στις
άδικες και καταστροφικές για την αξιοπρέπεια και τη ζωή μας πολιτικές που έχουν
μόνιμο υποζύγιο τους εργαζόμενους , τους συνταξιούχους και τους ανέργους.
Συμμετέχουμε όλοι και όλες στις απεργιακές συγκεντρώσεις που έχουν προκηρύξει
τα συνδικάτα .

