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Για την ανακοίνωση των εργοδοτικών ενώσεων στα φροντιστήρια
(ΟΕΦΕ–ΣΕΦΑ)
Διαμαρτύρονται οι εργοδοτικές ενώσεις γιατί στις 19/3/2019 ημέρα πανελλαδικής
απεργίας στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών έγινε συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έξω από το φροντιστήριο του προέδρου της ΟΕΦΕ, Βαφειαδάκη.
ΤΟ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ: Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΣΕ) ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΟ. ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΜΕΣΑ
ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΑΣ.
Διαμαρτύρονται οι εργοδοτικές ενώσεις για την αντίδραση των καθηγητών/τριών
στα φροντιστήρια:
1. Όταν με νομικά τερτίπια στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσπαθούν να
καταργήσουν το άρθρο 30 του ν. 4415/2016 που επανέφερε το στοιχειώδες
δικαίωμά μας για εκπαιδευτικό ωράριο (21 ώρες την εβδομάδα κατά αναλογία με το
μέσο ωράριο των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Ένα άρθρο που
βρήκε την υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των κομμάτων της βουλής:
υπέρ πέντε κόμματα (Σύριζα, ΚΚΕ, ΑΝΕΛ, ΔΗΣΥ, Ένωση Κεντρώων), παρών δύο
κόμματα (ΝΔ, ΠΟΤΑΜΙ), κατά ένα (ΧΑ –να χαίρεστε τις συμμαχίες σας–).
2. Όταν διεκδικούν το ιερό τους δικαίωμα να θεωρούν νόμιμο μεικτό ωρομίσθιο τα
3,52 € για τους/ις εργαζόμενους/ες καθηγητές/τριες. Στην πρόσφατη ανακοίνωση
του ΣΕΦΑ φτάνουν στο σημείο να καμαρώνουν ότι η ΟΕΦΕ είναι η μόνη από όλες
τις ομοσπονδίες του κλάδου που παλεύει για τον ευγενή αυτό στόχο.
3. Όταν, ψευδόμενες, προκαλούν εργαζόμενους/ες και κοινωνία δηλώνοντας ότι
επιθυμούν ελεύθερες ΣΣΕ και την ίδια στιγμή στην επίσημη πρότασή τους, που
αποτελεί μνημείο εργοδοτικής τρομοκρατίας, δεσποτισμού, φρονηματικής δίωξης
και η οποία αποτυπώνει την ολοσχερή υποτίμηση της εργασιακής δύναμης,
προτείνουν τον κατώτατο μισθό της ΕΓΣΣΕ χωρίς εκπαιδευτικό ωράριο, χωρίς καν
επίδομα σπουδών (δηλαδή με την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου ωρομισθίου:
3,9 € μεικτά…). Δηλώνουν δηλαδή ότι προσλαμβάνουν ανειδίκευτους/ες για να
κάνουν μάθημα στα παιδιά.
4. Όταν είναι οι ίδιες που πρώτες από όλες τις εργοδοτικές ενώσεις πανελλαδικά και
στον νομό Αττικής κατήγγειλαν τις ΣΣΕ του κλάδου, μόλις τα μνημόνια κατάργησαν
τη δυνατότητα σύναψης νέας ΣΣΕ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν οι απολύσεις

των εργαζομένων που οικοδόμησαν συλλογικές αντιστάσεις στους χώρους δουλειάς,
οι οποίοι/ες από τότε έμειναν άνεργοι/ες.
Μιλούν για στοχοποίηση αυτοί που πεισματικά αρνήθηκαν να καταγγείλουν το
φασιστικό εργοδοτικό ασφαλίτικο site antisefk grosse luge τον Σεπτέμβρη του 2012
που λειτούργησε σαν μαύρη λίστα για όσες/ους πάλεψαν για τη Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας και την αξιοπρέπειά τους μέσα από τις εργατικές αγωνιστικές και
ανυποχώρητες δράσεις του ΣΕΦΚ.
Η ΟΕΦΕ και ο ΣΕΦΑ, για άλλη μια φορά, προσπαθούν να εμφανιστούν σαν θύματα,
επιδιώκοντας να κερδίσουν τη συμπάθεια της κοινωνίας και αποκρύπτοντας το
πραγματικό τους πρόσωπο. Το κάνουν συστηματικά, όταν προσπαθούν να
παρουσιάσουν τα φροντιστήρια ως επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν από την κρίση,
αποκρύπτοντας ότι η μαύρη εργασία, η υπασφάλιση και η αυθαιρεσία κυριαρχούν
στον χώρο. Το κάνουν και τώρα, μετά από πανελλαδική απεργία στο χώρο των
φροντιστηρίων, μετά από τις κινητοποιήσεις του κλάδου ενάντια στη βούλησή
τους να δουλεύουν οι εργαζόμενοι/ες στα φροντιστήρια σε συνθήκες εργασιακού
μεσαίωνα. Η ΟΕΦΕ και ο ΣΕΦΑ, για άλλη μια φορά, στοχοποιούν τα αγωνιστικά
σωματεία, επειδή παλεύουν για τα δικαιώματα των εργαζομένων!
ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ:
Στο ΠΡΙΣΜΑ για τα δεδουλευμένα και την παράνομη και καταχρηστική απόλυση.
Στο ΕΝΕΚΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ για την υπεράσπιση της ΣΣΕ και ενάντια στις εκδικητικές
απολύσεις.
Στην ΑΝΕΛΙΞΗ για την υπεράσπιση της ΣΣΕ και ενάντια στις εκδικητικές απολύσεις.
Στη ΔΙΑΚΡΙΣΗ για τις άδικες απολύσεις.
Στο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ για τα δεδουλευμένα.
Δίπλα σε κάθε εργαζόμενη/ο που θα αντιστέκεται στον ρόλο που της/του δίνουν
και θα παλεύει γιατί συνειδητοποιεί ότι: ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ αλλά και ότι:
Η ΟΕΦΕ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΜΕΙΣ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ.

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.

