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ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ!
Στον ΣΕΦΚ από το 1995 ως το 2011, οπότε και εν τοις πράγμασι απαγορεύτηκε με την
επιβολή των μνημονίων από τα ντόπια και ξένα αφεντικά και τις κυβερνήσεις τους η
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) που υπέγραφε το σωματείο μας, παλέψαμε όχι
μόνο για να μη μείνει αυτή πουκάμισο αδειανό, αλλά και για να διευρυνθούν τα
εργασιακά δικαιώματά μας. Μια σημαντική στιγμή αυτών των συνεχών και
ανυποχώρητων μαχών ήταν και η μάχη ενάντια στην αλυσίδα Διακρότημα, η οποία από
το 1998, με τις διαφημίσεις της, διακήρυσσε τη λεηλασία της ΣΣΕ με την επιβολή της
διδακτικής ώρας των 60΄ αντί των 45΄, όπως καθόριζε η ΣΣΕ που ήταν υποχρεωτική και
είχε ισχύ νόμου για όλους τους εργοδότες, ανεξαρτήτως αν αυτοί ανήκαν στην
εργοδοτική ένωση ΟΕΦΕ–ΣΕΦΑ. Με τη μάχη αυτή επιβάλαμε να καταβληθεί σε
εργαζομένους η διαφορά των 15΄ λεπτών εργασίας και να σταματήσουν αυτές οι
εργασιακές συνθήκες. Μετά την απαγόρευση των ΣΣΕ, η εργοδοσία της αλυσίδας
Διακρότημα συνέχισε τη διαφήμιση του 60΄ ως διδακτικής ώρας και μάλιστα των 2
συνεχόμενων ωρών: 120΄ χωρίς διάλειμμα.
Από τις 6 του Σεπτέμβρη του 2016 ισχύει ο νόμος 4415/2016 (άρθρο 30), σύμφωνα με
τον οποίο καθορίζεται το εβδομαδιαίο πλήρες ωράριο των καθηγητριών/τών στα
φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και στα κέντρα ξένων γλωσσών στις 21 ώρες.
Σύμφωνα με την εφαρμοστική εγκύκλιο του ν. 4415/2016 του υπουργείου Εργασίας
41919/909/ 4/11/2016, καθορίζεται ως διάρκεια διδακτικής ώρας τα 45 λεπτά και το
κατώτατο ωρομίσθιο για τα 45΄ διδακτικής ώρας τα 6,70 ευρώ μεικτά (5,66 καθαρά).
Έχουν περάσει 2 χρόνια που σε φροντιστήρια της αλυσίδας Διακρότημα το 60λεπτο δεν
αποτελεί διαφημιστικό τέχνασμα, αλλά στην πράξη παραβιάζονται τα εργασιακά
δικαιώματά μας, ενώ δεν έχει καταβληθεί ούτε καταβάλλεται η διαφορά των 15 λεπτών
εργασίας. Το σωματείο πήρε την πρωτοβουλία να συγκρουστεί με την εργοδοσία και να
παλέψει για να σταματήσει στην πράξη τη μη καταβολή των πραγματικών
δεδουλευμένων.Ο αγώνας αυτός δεν βασίστηκε απλώς στην ανάγνωση
διαφημιστικών φυλλαδίων.
Με την απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας Αγ. Παρασκευής (ΣΕΠΕ) σχετικά με
την εργατική διαφορά που συζητήθηκε στις 26/9/2018, το ΣΕΠΕ, μετά από
διεξοδική τεκμηρίωση, υπέδειξε στην επιχείρηση Διακρότημα που βρίσκεται στον
δήμο Ζωγράφου, την υποχρέωση τήρησης της εργατικής νομοθεσίας: “...την
τήρηση της 45λεπτης ώρας διδασκαλίας, την καταβολή δώρων Χριστουγέννων–
Πάσχα και επιδομάτων αδείας, την υποχρέωση χορήγησης επιδόματος
προϋπηρεσίας...”. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στα στοιχεία που προσκόμισαν
απολυμένες συναδέλφισσες με την πλήρη στήριξη του σωματείου μας, το οποίο
και έκανε παρέμβαση στη διαδικασία της εργατικής διαφοράς.

Οι συναδέλφισσές μας δεν κάθησαν με σταυρωμένα τα χέρια! Απευθύνθηκαν στο
σωματείο τους, διεκδίκησαν τα δεδουλευμένα τους, συγκρούστηκαν με την
εργοδοσία, πάλεψαν για την αξιοπρέπειά τους.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
για τις νέες και τους νέους εργαζομένους, ακόμα και τα τυπικά κατοχυρωμένα δικαιώματά
μας όπως: 45΄ διδακτική ώρα, επίδομα γάμου 10%, επίδομα προϋπηρεσίας, επίδομα και
αποζημίωση αδείας, δώρα Χριστουγέννων–Πάσχα, αργίες, διακοπές Χριστουγέννων
από 24/12 έως και 2/1, διακοπές Πάσχα από Μ. Πέμπτη έως και Τρίτη του Πάσχα,
φαντάζουν εξωτικές ουτοπικές άγνωστες έννοιες μιας... έκθεσης ιδεών μιας άλλης
εποχής. Είναι έξω από τα βιώματά τους λέξεις όπως εργασιακά δικαιώματα, σωματείο,
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Το σωματείο είναι σήμερα εδώ, για να αποτελέσουν αυτά τα εργατικά δικαιώματα, εδώ
και τώρα, πραγματικότητα, όπου αυτά παραβιάζονται. Για να παλέψουμε μαζί με τα
πρωτοβάθμια σωματεία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας των αναγκών μας.
Για να πιάσουμε ξανά το νήμα των νικηφόρων αγώνων που δόθηκαν. Για να
μπορέσουμε να συνδιαμορφώσουμε από τα κάτω, να βρούμε το μονοπάτι της
συλλογικότητας, της συντροφικότητας και της αλληλεγγύης. Ενάντια στις εργοδοσίες των
φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και τους εκπροσώπους τους (ΟΕΦΕ, ΣΕΦΑ) που
πλουτίζουν στις πλάτες μας, στερώντας μας στοιχειώδη δικαιώματα, που θέλουν να
υποτασσόμαστε στις ορέξεις τους και να δουλεύουμε σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα.
Με δεδομένο ότι η εργοδοσία του Διακροτήματος Ζωγράφου αρχικά αρνήθηκε, παρά την
απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας να καταβάλει τα δεδουλευμένα στις
συναδέλφισσες, ο ΣΕΦΚ αποφάσισε και πραγματοποίησε την 1η Νοέμβρη, στην απεργία
από τα κάτω των οκτώ πρωτοβάθμιων σωματείων, κινητοποίηση και απεργιακό
αποκλεισμό στο Διακρότημα Ζωγράφου.
Το Διακρότημα Ζωγράφου σε τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας στις
25/1/2019, κατέβαλε τα δεδουλευμένα στις απολυμένες συναδέλφισσες. Η δικαίωση
των συναδελφισσών αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως τα δικαιώματά μας μπορούμε
να τα κατακτήσουμε όταν αγωνιζόμαστε και όχι όταν παραιτούμαστε από αυτά, μέσα από
τη συλλογική δύναμη της οργανωμένης δράσης των εργαζομένων στο σωματείο τους.
Τζάμπα δεν δουλέψαμε ποτέ και για κανέναν!
Νίκη σε όλους/όλες τους/τις συναδέλφους/σες που παλεύουν για τα δικαιώματά
τους!
Παλεύουμε όλοι και όλες μαζί για ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στον κλάδο,
που θα κατοχυρώνει τα δικαιώματά μας και θα μας διασφαλίζει αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας.
ΟΠΛΟ ΜΑΣ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΉ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ, ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ!

