
 

 
 

 

 

 

 

Θέμα:  Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022. Απεργούμε όλοι. Κανένα σχολείο ανοιχτό. 

Αυξήσεις τώρα στους μισθούς μας για να ζούμε με αξιοπρέπεια. 

 

Εδώ και 12 χρόνια, οι εκπαιδευτικοί αλλά και το σύνολο των 

εργαζομένων, ζούμε σε καθεστώς διαρκούς οικονομικής υποβάθμισης. 

Δραματικές μειώσεις των αποδοχών μας με μηδενικές αυξήσεις στο μισθό μας, 

περικοπές που φτάνουν μέχρι και 40%, κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, 

πάγωμα της μισθολογικής εξέλιξης για τη διετία 2016 – 17 και μείωση  του 

αφορολόγητου συνθέτουν μια καθημερινότητα φτώχειας. Ιδιαίτερα, οι 

νεοδιόριστοι και αναπληρωτές συνάδελφοί μας είναι αδύνατο να τα βγάλουν 

πέρα όταν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς πρέπει να ξαναστήσουν σπιτικό 

πάλι από την αρχή. 

Κι ενώ η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» για την έξοδο από την ενισχυμένη 

εποπτεία και τα μνημόνια, καμία αύξηση δεν προβλέπεται για τους μισθούς 

των Δημοσίων Υπαλλήλων, από 1/1/23, με τον πληθωρισμό να έχει ξεπεράσει το 

11% και την ακρίβεια να εξανεμίζει το εισόδημά μας. 

Την ίδια στιγμή οδεύουμε προς τον δυσκολότερο, οικονομικά, χειμώνα 

των τελευταίων δεκαετιών. Το δραματικό διεθνές περιβάλλον που έχει 

δημιουργηθεί εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία με τη συνεπακόλουθη 

ενεργειακή κρίση σε συνδυασμό με την αντεργατική πολιτική  φτώχειας με 

ακρίβεια σε όλα τα βασικά αγαθά και τα είδη πρώτης ανάγκης που ασκείται 

από την κυβέρνηση στη χώρα μας, οδηγούν τους εργαζόμενους στην 

εξαθλίωση.  

Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Φτάνει πια.  

Στις 9 Νοεμβρίου συμμετέχουμε μαζικά στην πανυπαλληλική – 

πανεργατική απεργία. Κλείνουμε όλα τα σχολεία. Βγαίνουμε στον δρόμο και 

διεκδικούμε όσα μας έχουν πάρει όλα αυτά τα χρόνια, διεκδικούμε τα 

δικαιώματά μας: 
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• Αυξήσεις στους μισθούς μας, άμεσα, τουλάχιστον ίσες με την αύξηση του 

πληθωρισμού 

• Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από 01/01/21 όπως έγινε και στον 

ιδιωτικό τομέα  

• Ξεπάγωμα της διετίας 2016 – 17 

• Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ 

• Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού 

• Ενιαία 14χρονη  δωρεάν Δημόσια Εκπαίδευση. 

• Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στους 1:20 για τα δημοτικά και 

1:15 για τα νηπιαγωγεία. 

• Κατάργηση των νόμων 4692/20 και 4823/21 για την αξιολόγηση. 

• Εξίσωση ωραρίου εργασίας εκπαιδευτικών στα Νηπιαγωγεία και Ολιγοθέσια 

Δημοτικά Σχολεία με αυτό των Πολυθέσιων Σχολείων. 

• Γενναία χρηματοδότηση για την ανέγερση διδακτηρίων και ενίσχυση των 

Σχολικών Επιτροπών. 

• Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

Καμία περικοπή του 

• Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 

στους χώρους εργασίας και στα σχολεία. Μείωση του αριθμού των μαθητών 

στο 1:15. Όχι στις απολύσεις και στις αναστολές εργασίας του προσωπικού 

• Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν4808/21) για τα εργασιακά, καθώς και 

κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση 

• Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά 

που υπάρχουν στο Δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, 

της Κοινωνικής Ασφάλισης κ.α. 

• Λέμε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων οργανισμών και φορέων. 

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 

για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας! 

Συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος, ώρα 11.00πμ 

 


