Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022
Αρ. πρωτ. 340
Προς: Τους Εκπαιδευτικούς της Φ.Ε.
Θέμα: Γιατί ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022

Συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία προκήρυξαν για την Τετάρτη 9
Νοεμβρίου 2022 τα τριτοβάθμια Σωματεία εργαζομένων της ΑΔΕΔΥ1 και της ΓΣΕΕ2 (σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα). Η απεργία προκηρύχτηκε με αφορμή την οικονομική
εξαθλίωση, την ακρίβεια, την ενίσχυση των ανισοτήτων, τις συνεχείς περικοπές και την
καθήλωση των μισθών και θα συμμετάσχουν Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες κ.ά.
Στις 9 Νοεμβρίου απεργούμε γιατί :
α) πρέπει να ακυρωθεί ο ν. 4713 ΦΕΚ Α 147/29.7.2020, που διέπει πλέον την ιδιωτική
εκπαίδευση3 και να ψηφιστεί ένας σύγχρονος νόμος μετά από κοινωνικό διάλογο
(Βλέπε Παράρτημα Α), και
β) στα ιδιωτικά σχολεία όπως και στα Σχολεία της Φ.Ε., η δραματική
επιβάρυνση της εργασίας γεννά εξουθένωση χωρίς καμία οικονομικ ή και
ηθική αναγνώριση της δουλειάς μας!
Ως εκ τούτου είναι επιβεβλημένη:
•

η σύναψη Συλλογικής Σύμβασης4 (συμφωνία και καταγραφή των υποχρεώσεων των
εκπαιδευτικών, πέρα από αυτές που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, και των
αντίστοιχων μισθολογικών μηνιαίων απολαβών των εκπαιδευτικών),

•

η επαναφορά Εκπαιδευτικού Επιδόματος Φ.Ε. σε μηνιαία βάση,

•

η επαναφορά των μισθών στα προ 2012 επίπεδα,

1

https://adedy.gr/dt-geniki-apergia-tet-9-11-22-16092022/

2

https://gsee.gr/deltia-typou/24ori-panelladiki-apergia-tetarti-9-noemvriou/

3

Βλέπε το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 320/28-08-2020 έγγραφο με θέμα «Επιπτώσεις του νόμου 4713 ΦΕΚ Α
147/29.7.2020 στην ιδιωτική εκπαίδευση - Αντιδράσεις με στόχο την ακύρωσή του»
4

Βλέπε το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 120/24-03-2022 έγγραφο με θέμα «Αίτημα για Σύναψη Συλλογικής Σύμβασης» και
τη συλλογική σύμβαση της Διοίκησης του Pierce (“THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE”) με το Σωματείο των
εκπαιδευτικών του («ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, PIERCE
COLLEGE»).
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•

η επαναφορά των Δώρων Εορτών και του Επιδόματος Αδείας,

•

η σύνδεση των απαιτήσεων της Διοίκησης, των Διευθυντών και των Συντονιστών
με τις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών,

•

η δήλωση και Αποζημίωση ΟΛΩΝ των υπερωριακών απασχολήσεων των
εκπαιδευτικών 5,

•

η κατάργηση των αναιτιολόγητων καταγγελιών σύμβασης των εκπαιδευτικών
αορίστου χρόνου, και εν τέλει

•

η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας μας!

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στα δίκαια αιτήματα των
εργαζομένων διεκδικώντας καλύτερη Παιδεία, εργασιακή αξιοπρέπεια,
ποιότητα ζωής .
Καλούμε
όλους
τους
εκπαιδευτικούς
των
Σχολείων
μας
να
συμμετάσχουν καθολικά στην 24ωρη Γενική Απεργία της 9ης Νοεμβρίου ,
διαμαρτυρόμενοι για την υποβάθμιση του ρόλου μας ως λειτουργών της
εκπαίδευσης και την εργασιακή και οικονομική μας εξαθλίωση. Όλοι οι
εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας (μόνιμοι, αορίστου χρόνου,
αναπληρωτές, ωρομίσθιοι), καλύπτονται απέναντι στην εργοδοσία από την
προκήρυξη της απεργίας του τριτοβάθμιου Σωματείου της ΓΣΕΕ σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 1264/1982 6.
Ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε όλοι μαζί να ζούμε με εργασιακή
αξιοπρέπεια.
Ήρθε η ώρα να αγωνιστούμε όλοι μαζί για την ανατροπή της
απαράδεκτης σημερινής κατάστασης!
Ήρθε η ώρα να πούμε όλοι μαζί ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Για το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.
Η Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Αρχοντούλα Σαββιδάκη

Αδαμαντία Ξηρίδου

5

Βλέπε το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 334/03-11-2022 έγγραφο με θέμα «Περί υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών
της Φ.Ε.»
6

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/31936/nomos-1264-1982
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Παράρτημα Α
Αναλυτικό πλαίσιο συμμετοχής των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στην απεργία της 9ης/11/20227:
«Γενικό αίτημα
Ψήφιση ενός σύγχρονου νόμου για την ιδιωτική εκπαίδευση μετά από κοινωνικό διάλογο
Ιδιωτικά σχολεία
• Επαναφορά των μισθών στα προ 2012 επίπεδα και αποκατάσταση 13 ου και 14ου μισθού
• Αιτιολογημένες καταγγελίες σύμβασης των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου στα ιδιωτικά σχολεία.
Έλεγχος της νομιμότητας και καταχρηστικότητας των καταγγελιών σύμβασης από υπηρεσιακά
συμβούλια ή από ανεξάρτητη αρχή, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χ ώρες
• Απαγόρευση καταγγελίας σύμβασης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εκτός κι αν προκύπτει
εξαιρετικά σοβαρός λόγος τον οποίο κρίνει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης
• Επαναφορά του ύψους των αποζημιώσεων απόλυσης στο όριο που έθετε ο Ν. 4415/2016 και
αποζημίωση απόλυσης με τη συμπλήρωση τουλάχιστον εξαμήνου
• Αρχική σύμβαση, όχι αορίστου χρόνου, αλλά διετίας, όπως ίσχυε μέχρι από το 1977 μέχρι και το 2020
• Κατάργηση της βλαπτικής μεταβολής του ωραρίου και ανάθεση στους εκπαιδευτικούς διοικητικού
έργου ή διδακτικών υπηρεσιών στις απογευματινές δράσεις για να αναπληρωθούν οι χαμένες ώρες,
όπως προέβλεπε ο Ν. 4415/2016.
• Κατάργηση της απαράδεκτης ρύθμισης για την παραίτηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από μέρος
του ωραρίου τους που οδηγεί σε εκβιασμό των εκπαιδευτικών. Η παραίτηση από μέρος του ωραρίου
θα γίνεται μόνο για καθορισμένους από τη νομοθεσία όρους (όπως συμβαίνει στις άδειες άνευ
αποδοχών) και με έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων.
• Μέχρι την αποκατάσταση ενός νομοθετικού πλαισίου ελέγχου των εργασιακών σχέσεων και
διασφάλισης της αξιοπιστίας στην έκδοση των τίτλων σπουδών, οι προαγωγικές και απολυτήριες
εξετάσεις των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων να πραγματοποιούνται υπό δημόσιο έλεγχο
• Δήλωση των απογευματινών δραστηριοτήτων στα ιδιωτικά σχολεία στις διευθύνσεις εκπαίδευσης,
ώστε να έχουν την ουσιαστική εποπτεία των δραστηριοτήτων αυτών, για να ανακοπεί το χάος της
αδήλωτης ή της «εθελοντικής» εργασίας
• Αντικατάσταση προσχηματικών/προειδοποιημένων ελέγχων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από
κανονικούς ελέγχους στα ιδιωτικά σχολεία.
• Εκσυγχρονισμός του αναχρονιστικού πειθαρχικού πλαισίου που προβλέπεται στο Ν. 682/77
• Ηλεκτρονική ανάρτηση του προγράμματος του σχολείου και των εκπαιδευτικών στο διαδίκτυο
• Μείωση της αναλογίας εκπαιδευτικού-μαθητών ανά τάξη
• Επαναφορά των ρυθμίσεων διαιτητικών αποφάσεων που προέβλεπαν έκπτωση 90% στα δίδακτρα για
τα παιδιά των εκπαιδευτικών
• Σύνδεση της αύξησης των διδάκτρων (που θα πρέπει να παρακολουθούνται από τη Γ.Γ. Εμπορίου, όπως
συνέβαινε προ Μνημονίων) και της κερδοφορίας των ιδιωτικών σχολείων με παροχές προς τους
εκπαιδευτικούς
• Ψήφιση νέου νομοθετικού πλαισίου για τα ξένα σχολεία: Εναρμόνιση των εργασιακών σχέσεων των
ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε αυτά με τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών στα υπόλοιπα ιδιωτικά
σχολεία (εκτός κι αν ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις)

• Αυστηροποίηση του πλαισίου αδειοδότησης ιδιωτικών σχολείων. Επαναφορά της δυνατότητας
ίδρυσης σχολείου από φυσικό πρόσωπο μόνο σε εκπαιδευτικό».
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https://ΟΙΕΛΕ-Απεργία 9ης-11-2022_Αναλυτικό πλαίσιο συμμετοχής
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