
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

Συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία την Τρίτη 24/9  

και το απεργιακό συλλαλητήριο! 

Υπερασπίζουμε τη συλλογική οργάνωση και τους αγώνες των εργαζομένων! 

Υπερασπίζουμε τα εργασιακές και συνδικαλιστικές κατακτήσεις μας! 
Στο όνομα της «ανάπτυξης» για την κερδοφορία του κεφαλαίου και των επιχειρηματιών να 
ενταφιαστούν εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα που καταχτήθηκαν με μακρόχρονους 
αγώνες. 

Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου που μεταξύ άλλων προβλέπει: 

 Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων που σημαίνει γενικευμένο 
φακέλωμα συνδικάτων και συνδικαλιστών για λογαριασμό τους κράτους και της εργοδοσίας. 

 Ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης για απεργία,  που στοχεύει στην υπονόμευση της 
ζωντανής διαδικασίας διαλόγου και αποφάσεων των ΓΣ των σωματείων. 

 Χτυπά τις Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας αφού όταν ο εργοδότης επικαλείται οικονομικά 
προβλήματα της επιχείρησης, υπερισχύει η επιχειρησιακής έναντι της κλαδικής συλλογικής 
σύμβασης εργασίας.  

 Υπονομεύει την επεκτασιμότητα των Συλλογικών Συμβάσεων αφού απαιτείται τεκμηρίωση των 
επιπτώσεων της επέκτασης τους στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση και κοινοποίηση 
της στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. 

 Επεκτείνει τη μερική και την εκ περιτροπής απασχόλησης. Ο εργοδότης και ο εργαζόμενος 
μπορούν να… «συμφωνήσουν», οποιαδήποτε στιγμή για ορισμένο ή αόριστο χρόνο τη μετατροπή 
της πλήρους σε μερική απασχόληση.   

 Ορίζει ως ανώτατη αρχή τον Υπουργό Εργασία, που θα καθορίζει με Υπουργικές Αποφάσεις το 
συνδικαλιστικό νόμο, τα καταστατικά των Σωματείων και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων τους. 

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι 

Το δικαίωμα στην απεργία κατακτήθηκε με αγώνες. Τα συνδικάτα έχουν συλλογικές 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Έχουν Γενικές Συνελεύσεις και εκλεγμένα όργανα. Με 
βάση αυτά αποφασίζουν. Με βάση αυτά παλεύουν. Δεν λογοδοτούν στο κεφάλαιο και τις 
κυβερνήσεις. Πρέπει να είναι ανεξάρτητα από το κράτος  και την εργοδοσία. Λογοδοτούν 
στα μέλη τους, στους εργαζόμενους και την κοινωνία.  

Καλούμε σε διαρκή συντονισμό της δράσης και αγωνιστικές κινητοποιήσεις με στόχο την 
ανατροπή του νομοσχεδίου.  

Παλεύουμε για  

 Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους- κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις! 

 Πλήρη εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα για όλους! 

 Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις! 


