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Κάλεσμα σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 23/5
Τόπος: κήπος κτηρίου Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (Ερμού 134, Αθήνα)
Ώρα: 18:00
Δεκαπέντε μήνες τώρα με την έναρξη της πανδημίας έχουν κουρελιαστεί τα ψεύτικα τα λόγια τα
μεγάλα για «ενότητα όλης της κοινωνίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας», «για ομοψυχία
ώστε να νικήσουμε σε αυτόν τον πόλεμο», «για συστράτευση όλων ώστε να αντιμετωπίσουμε τις
οικονομικές συνέπειες». Στην πράξη σε όλα τα μέτωπα και στο υγειονομικό και στο οικονομικό,
τα θύματα είναι και πάλι της δικής μας πλευράς, της πλευράς των εργαζομένων, των ανέργων,
των φτωχών, των αδύναμων.

Κανένα ουσιαστικό μέτρο υγειονομικής προστασίας δεν έχει παρθεί εκεί που θερίζει ο ιός, στους
μεγάλους εργασιακούς χώρους, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στις δομές εκπαίδευσης. Κανένα
ουσιαστικό μέτρο δεν έχει παρθεί για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.
Μαζί με το άνοιγμα των σχολείων στις 10/5 ήρθε και το άνοιγμα των φροντιστηρίων μόνο για τους
μαθητές της Γ’ Λυκείου, χωρίς να έχει παρθεί κάποιο μέτρο προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία
εργαζόμενων και μαθητών. Πολλοί εργαζόμενοι με χρήματα δικά τους αγοράζουν τα self test, ενώ
παράλληλα ο κλάδος μας, του οποίου ένα μεγάλο μέρος είναι νέοι κάτω των τριάντα χρονών και
επομένως παντελώς ενεμβολίαστοι, δεν έχει προτεραιότητα στον εμβολιασμό ούτε δυνατότητα
επιλογής εμβολίου όπως οι συνάδελφοι στα σχολεία.

Η περίοδος της πανδημίας επιλέχθηκε, ως η καλύτερη συγκυρία, από την κυβέρνηση και τους
εργοδότες για να περάσουν αντεργατικές ρυθμίσεις με μακροπρόθεσμη στόχευση (παραπέρα
ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, παραπέρα διευθέτηση του χρόνου εργασίας, καθήλωση μισθών,
τηλεργασία, χτύπημα των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κοκ). Παράλληλα ψηφίζουν με
καταιγιστικό ρυθμό μια σειρά νόμους σε βάρος της κοινωνίας, όπως οι νόμοι για τις
διαδηλώσεις, για τα Πανεπιστήμια, για τους δημόσιους χώρους και άλλοι.

Επιστέγασμα αυτών των επιλογών είναι το επικείμενο νομοσχέδιο Βρούτση – Χατζηδάκη, το
οποίο σε λίγες μέρες θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή. Οι αφιονισμένοι νεοφιλελεύθεροι της ΝΔ,
πατώντας στο αντεργατικό οικοδόμημα που έχτισαν όλες ανεξαιρέτως οι προηγούμενες
κυβερνήσεις, ετοιμάζονται να τσακίσουν ιστορικές κατακτήσεις των εργαζομένων όπως το 8ωρο,
τη δυνατότητα επαναπρόσληψης μέσω της δικαστικής δικαίωσης και να υπονομεύσουν /
περιορίσουν ασφυκτικά τη δράση των σωματείων.

Η μόνη επιλογή που έχουμε ως εργαζόμενοι είναι να ορθώσουμε τοίχο αντίστασης στην επίθεση
που δέχονται οι εργασιακές συνθήκες και τα δικαιώματα μας και να διεκδικήσουμε μέτρα
πρόληψης και υγιεινής στους χώρους εργασίας μας ενάντια στην πανδημία, μισθούς που να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας, αξιοπρεπή εργασία με δικαιώματα, φραγμό στην εργοδοτική
αυθαιρεσία. Αυτά όμως δεν μπορεί να τα διεκδικήσει και να τα πετύχει ο κάθε εργαζόμενος από
μόνος του. Η συλλογική διεκδίκηση είναι ο μόνος δρόμος που εγγυάται τον επιτυχία. Η δύναμή
μας μεγαλώνει μέσα στα μάχιμα σωματεία, μακριά από τις συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες. Ο
ΣΕΦΚ πιστός σε αυτόν τον δρόμο, θεωρώντας ότι ο μόνος τρόπος για να ανατραπεί η επίθεση
στους εργαζομένους του ευρύτερου κλάδου της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι η οικοδόμηση ενός
κλαδικού σωματείου που να αγκαλιάζει όλους τους εργαζόμενους στην ιδιωτική εκπαίδευση,
προχωρά στην μετεξέλιξή του σε κλαδικό σωματείο.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους την Κυριακή 23/5 να πάρουν μέρος στην γενική συνέλευση
του σωματείου με θέματα:
 Αποτίμηση της δράσης του σωματείου εν μέσω της πανδημίας.
 Η υγειονομική κατάσταση και το άνοιγμα των φροντιστηρίων- δράσεις και πλαίσιο
διεκδικήσεων.
 Ο νόμος Βρούτση- Χατζηδάκη και οι αλλαγές που φέρνει στα εργασιακά- σχεδιασμός για το
μπλοκάρισμά του.
 Η συζήτηση του προσχεδίου του καταστατικού του κλαδικού σωματείου και η χάραξη των
άμεσων βημάτων ενόψει της καταστατικής συνέλευσης για την μετεξέλιξη του σωματείου
μας.
Για λόγους προστασίας από την πανδημία, η συνέλευση του σωματείου μας θα πραγματοποιηθεί
στον κήπο του κτηρίου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134 Αθήνα. Κατά την
διάρκεια τις συνέλευσης θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Όποιος συνάδελφος
δεν μπορεί να μεταβεί στον χώρο, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με το σωματείο, στον αριθμό
του κινητού τηλεφώνου του σωματείου, για να του σταλεί link από το οποίο θα παρακολουθήσει
την διαδικασία ηλεκτρονικά.

