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Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ μιλώντας για το τέλος των μνημονίων προσπαθεί να στήσει
επικοινωνιακά και να παρουσιάσει με θετικό πρόσημο τις εξαγγελίες της για την περίοδο και τον
προϋπολογισμό που καταθέτει, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζει με αμείωτη ένταση την βάρβαρη
καπιταλιστική αναδιάρθρωση σε βάρος της εργατικής τάξης και του λαού, με τις οδηγίες και
ευλογίες του ντόπιου και ξένου κεφάλαιου και της Ε.Ε. Μοιράζει ψίχουλα αποκλειστικά όπως λέει
για “ευάλωτες ομάδες”, ενώ κανένας μνημονιακός νόμος δεν έχει ακυρωθεί. Τα μνημονιακά μέτρα
παγιώνονται και χτυπιούνται τα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα στο όνομα της καπιταλιστικής
ανάπτυξης.
Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης περί επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι κάλπικες
και δεν μας ξεγελούν. Μιλάνε για συλλογικές συμβάσεις που, με το θεσμικό πλαίσιο που έχει
διαμορφωθεί, είναι δώρο στα χέρια των εργοδοτών και έρχονται για να επικυρώσουν τις βλαπτικές
μεταβολές που έχουμε υποστεί με τα μνημόνια. Σήμερα, ο μόνος πραγματικά νικηφόρος δρόμος για
τις εργατικές διεκδικήσεις είναι αυτός των μαζικών ταξικών εργατικών σωματείων που θα δίνουν τη
μάχη με τις εργοδοσίες και θα τις εξαναγκάζουν να ικανοποιούν τα δίκαια αιτήματά μας.
Ανασυντάσσοντας τις δυνάμεις μας, θα επιβάλλουμε στους εργοδότες και του δικού μας κλάδου
της ιδιωτικής εκπαίδευσης Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες
μας.
Την 1η Νοέμβρη, συνδιοργανώσαμε μαζί με άλλα πρωτοβάθμια κλαδικά και επιχειρησιακά
σωματεία διακλαδική απεργία “από τα κάτω”, πέρα και έξω από τα σχέδια της ΓΣΕΕ και του
υποταγμένου κρατικού – εργοδοτικού συνδικαλισμού. Αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα, για να έρθει ο
αγώνας στα χέρια των εργαζομένων. Η στάση του ΠΑΜΕ που σύρθηκε πίσω από την ΑΔΕΔΥ και
τελικά τη ΓΣΕΕ, υποτάσσοντας τα σωματεία στον σχεδιασμό της, με τις αλλεπάλληλες αλλαγές
ημερομηνίας από 8/11 σε 14/11 και μετά στις 28/11, δεν βοηθά στην συγκρότηση αυτού του μπλοκ
αγώνα των σωματείων και σε αυτό το ΠΑΜΕ έχει τεράστιες ευθύνες. Η μάχη για τις Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας θα έχει συνέχεια. Στην απεργία της 28ης Νοεμβρίου συμμετέχουμε και
επιδιώκουμε αυτά τα σωματεία που βρεθήκαμε στο δρόμο την 1η Νοέμβρη, να συναντηθούμε ξανά.
Με αυτό το μπλοκ του αγώνα, θα δώσουμε το 'παρών', απεργώντας για τα δικά μας αιτήματα, με
τη δική μας δράση.
Στις 28 Νοέμβρη απεργούμε και είμαστε στο δρόμο για να χαλάσουμε τα σχέδια της κυβέρνησης
και της δήθεν αντιπολίτευσης που οργανώνουν μαζί με ΣΕΒ, εργοδοσίες και Ε.Ε να επιβάλλουν την
νέα μεταμνημονιακή κοινωνική συναίνεση που μονιμοποιεί την φτωχοποίησή μας. Ενάντια στη

φιέστα της ΓΣΕΕ που με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο υπονόμευσε την απεργία, και απέναντι στην
επιχειρούμενη κοινωνική συμμαχία, του κοινωνικού εταιρισμού που έκανε την εμφάνιση της με τον
πιο ξεκάθαρο τρόπο στις 30 Μάη.
Στις 28 Νοέμβρη απεργούμε και είμαστε στο δρόμο για να πάρουμε πίσω όσα μας έκλεψαν, μισθούς
και δικαιώματα, στα εννιά χρόνια των μνημονίων. Για να επιβάλουμε εμείς, με τα Σωματεία μας,
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στην βάση των σύγχρονων αναγκών μας.

Στις 28 Νοέμβρη απεργούμε και παλεύουμε για:



Αυξήσεις στους μισθούς με βάση τις ανάγκες μας.



Κατάργηση της μισθολογικής διάκρισης εις βάρος των νέων σε ηλικία εργαζομένων
(υποκατώτατος μισθός για κάτω των 25 ετών).



Κατάργηση της νομοθετικής ρύθμισης που επιτρέπει ορισμό του κατώτατου μισθού με
κρατική παρέμβαση.



Συλλογικές διαπραγματεύσεις και ισχυρές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.



Επαναφορά των μισθών-ημερομισθίων-ωρομισθίων στα επίπεδα που προέβλεπαν οι
ΣΣΕ (Εθνική Γενική, κλαδικές, επιχειρησιακές) πριν τη μνημονιακή λαίλαπα, ώστε
αυτά τα επίπεδα να αποτελέσουν βάση για διαπραγματεύσεις για μισθολογικές
αυξήσεις.



Κατάργηση των μνημονιακών νόμων που υπονομεύουν την προσφυγή των σωματείων
στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).



Επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων. Κανένας εργαζόμενος χωρίς συλλογική
σύμβαση.



Μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση μισθού.



Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης που θα
κατοχυρώνει αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες εργασίας και θα υποχρεώνει όλους
τους εργοδότες στην τήρησή της.



Συμβάσεις αορίστου χρόνου για τη διασφάλιση σταθερών εργασιακών σχέσεων



Να σταματήσουν οι εκδικητικές απολύσεις εργαζομένων που παλεύουν για εργασία με
αξιοπρέπεια

Όλοι/ όλες στην απεργιακή κινητοποίηση και πορεία του ΣΕΦΚ στις 28 Νοέμβρίου στις
11π.μ. στο Μουσείο.

