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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΕΦΕ
Την Δευτέρα 29/10/18 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΟΙΕΛΕ με την ΟΕΦΕ, παρουσία
των πρωτοβάθμιων σωματείων ΣΕΦΚ και «Βύρωνα» και πολλών εργαζομένων του κλάδου,
στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για πανελλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στα
Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Η εργοδοτική πλευρά προσήλθε, δηλώνοντας
προκαταβολικά «απογοήτευση» για το ύψος του ωρομισθίου που προβλέπει η προτεινόμενη
από τον ΣΕΦΚ και την Ομοσπονδία ΣΣΕ. Η πρόταση που έχει καταθέσει η ΟΙΕΛΕ για την
διαπραγμάτευση για πανελλαδική ΣΣΕ είναι η τελευταία Συλλογική Σύμβαση που είχε
υπογράψει ο ΣΕΦΚ το 2010 με το ΕΣΙΦΜΕΑ (νυν ΣΕΦΑ), επικαιροποιημένη. Μια ΣΣΕ που
αντιστοιχεί στις ανάγκες των εργαζομένων στα φροντιστήρια σήμερα.
Η ΟΕΦΕ και το ΕΣΙΦΜΕΑ (νυν ΣΕΦΑ) ήταν οι πρώτες εργοδοτικές ενώσεις που στην έναρξη
της κρίσης, εκμεταλλευόμενοι τη μνημονιακή νομοθεσία, έσπευσαν να καταγγείλουν τη ΣΣΕ
του ΣΕΦΚ που προστάτευε τους εργαζομένους και που οι ίδιοι είχαν υποχρεωθεί να
υπογράψουν μερικούς μήνες πριν, επιβάλλοντας σε έναν ολόκληρο κλάδο συνθήκες
εργασιακού μεσαίωνα. Υπήρξαν οι βασικοί ενορχηστρωτές της επίθεσης στα εργασιακά μας
δικαιώματα και της σωρείας βλαπτικών μεταβολών που υπέστησαν οι εργαζόμενοι τα
τελευταία 7 χρόνια. Ήταν αυτοί που το 2012 πρότειναν στην ΟΙΕΛΕ την υπογραφή
κατάπτυστης σύμβασης δουλοπαροικίας, που προέβλεπε περίπου 40% μείωση ωρομισθίου σε
σχέση με την τελευταία ΣΣΕ, κατάργηση του επιδόματος γάμου, κατάργηση αποζημίωσης
άδειας και αποζημίωσης σε περίπτωση μη επαναπρόσληψης. Ήταν αυτοί που από το
Σεπτέμβρη του 2012 κυκλοφορούσαν στα φροντιστήρια πρότυπο ατομικής σύμβασης
εργασίας με ωρομίσθιο 6€ μεικτά και αποδοχή ταπεινωτικών όρων εργασίας.
Τα τελευταία 7 χρόνια η μαύρη εργασία, οι αδήλωτες ώρες, η μη καταβολή δεδουλευμένων,
η μη πληρωμή δώρων και επιδομάτων, τα εξευτελιστικά ωρομίσθια των 3,5 ευρώ, οι
εκδικητικές απολύσεις των εργαζομένων που διεκδίκησαν, διαμόρφωσαν το τοπίο στα
φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οι εκπρόσωποι της ΟΕΦΕ ξέρουν πολύ καλά ότι με τα
στοιχεία που, όπως δήλωσαν οι ίδιοι, θα ψάξουν στην ΑΑΔΕ, δεν πρόκειται ποτέ να φανούν
τα πραγματικά κέρδη των φροντιστηριαρχών. Ξέρουν πολύ καλά ότι τα επίσημα στοιχεία που
θα πάρουν από το Υπουργείο Εργασίας δεν πρόκειται να απεικονίσουν την πραγματική εικόνα
του κλάδου, γιατί γνωρίζουν ότι η «μαυρίλα» που επικρατεί δεν αποτυπώνεται στα επίσημα
αρχεία του κράτους. Οι εκπρόσωποι της ΟΕΦΕ κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ότι οι συνθήκες
με τις οποίες εργαζόμαστε και οι ανάγκες μας στη σημερινή εποχή δεν είναι λογιστικό ζήτημα
και δεν εξαρτώνται από τη «βιωσιμότητα» των επιχειρήσεών τους, που κερδοφορούν
συστηματικά εκμεταλλευόμενοι την εργατική μας δύναμη.
Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης θέτουν τον
εργαζόμενο υπό ομηρεία, εξυπηρετούν την δυνατότητα της εργοδοσίας να τον εξαναγκάζει
σε απαράδεκτους όρους εργασίας και αν αυτό δεν γίνεται αποδεκτό, να τον απολύει επειδή
δεν συμμορφώνεται. Τα παραδείγματα αμέτρητα. Το όπλο αυτό των εργοδοτών
αμφισβήτησαν τα προηγούμενα χρόνια πολλοί συνάδελφοι/ισες σε φροντιστήρια, οι οποίοι
διεκδίκησαν τα δικαιώματά τους και πάλεψαν, με τη στήριξη του ΣΕΦΚ, για αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας και φυσικά για την επαναπρόσληψή τους όταν πετάχτηκαν έξω από τους
χώρους δουλειάς. Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης πολέμησαν με λύσσα
οποιαδήποτε φωνή αντίστασης στον εργασιακό μεσαίωνα, έφτιαξαν μαύρες λίστες,

απέλυσαν, τρομοκράτησαν. Στάθηκαν απέναντι στους καθηγητές που διδάσκουν τους
μαθητές τους. Την Δευτέρα ήλθαν με περισσό θράσος στη διαπραγμάτευση για να μας πουν
ότι θέλουν τα φροντιστήριά τους να είναι «μαθητοκεντρικά», ο μαθητής δηλαδή να μπορεί
να αλλάζει όποτε θέλει τον καθηγητή του. Γιατί θέλουν να υποκύψουμε όλοι – δάσκαλοι,
μαθητές, γονείς - στο χυδαίο δόγμα του καπιταλισμού «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο». Σε ένα
εργασιακό καθεστώς που οι εργαζόμενοι συνθλίβονται υπό το άγχος της μη
επαναπρόσληψης, η συνδικαλιστική ηγεσία των φροντιστηριαρχών κρύβεται πίσω από τους
μαθητές και επιχειρεί να κοροϊδέψει την κοινωνία, για να δικαιολογήσει τον αυταρχισμό και
τις απολύσεις. Μάλιστα στην συνάντηση της Δευτέρας, η πολυάριθμη αντιπροσωπεία της
ΟΕΦΕ, δεν προσκόμισε καμία απολύτως πρόταση για ΣΣΕ. Ο ΣΕΦΚ απαίτησε από τους
φροντιστηριάρχες να αποστείλουν στα σωματεία και την Ομοσπονδία γραπτώς την πρότασή
τους πριν να γίνει οποιαδήποτε δεύτερη συνάντηση.
Η ηγεσία της ΟΕΦΕ πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι οι εργαζόμενοι/ες στα φροντιστήρια
δεν θα πάψουμε ποτέ να δείχνουμε μηδενική ανοχή στην κλεψιά και στην ασυδοσία.
Δικαιούμαστε αξιοπρεπές ωρομίσθιο που να αντιστοιχεί στον κόπο της δουλειάς μας και να
καλύπτει τις πραγματικές μας ανάγκες. Δικαιούμαστε αντιμετώπιση καθηγητή και όχι
αναλώσιμου υλικού όπως θέλουν να επιβάλουν κρυβόμενοι πίσω από τους μαθητές.
Δικαιούμαστε μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση, δικαιούμαστε δώρα εορτών και
επιδόματα, ξεκούραση κατά τη διάρκεια των διακοπών με την καταβολή των αντίστοιχων
αποδοχών. Οι εργαζόμενες γυναίκες δικαιούνται προστασία μητρότητας και εξομοίωση των
δικαιωμάτων τους με αυτών που δουλεύουν με συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Οι εργαζόμενοι/ες στα φροντιστήρια δεν θα υποταχθούν στη νέα μεταμνημονιακή
νομιμότητα που διάφοροι σχεδιάζουν, δεν θα υπογράψουν συμβάσεις δουλοπαροικίας που θα
νομιμοποιούν μια νέα κοινωνική συναίνεση μόνιμης φτώχειας και εξαθλίωσης. Θα είμαστε σε
διαρκή σύγκρουση με τους εργοδότες που δεν τηρούν την εργατική νομοθεσία. Θα είμαστε
σε διαρκή σύγκρουση με εργοδοτικές ενώσεις που θέλουν να ζούμε με μισθούς πείνας, χωρίς
δικαιώματα. Υπερασπιζόμαστε τους/τις συναδέλφους/σες που διώκονται επειδή διεκδίκησαν.
Οι εργοδότες θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους.
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ.
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ.
Σήμερα, οργανώνουμε την εργατική αντίσταση και τους αγώνες, μέσα από Γενικές
Συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς, συσπειρωνόμαστε και μαζικοποιούμε τα
ταξικά μας σωματεία, παλεύουμε με κινητοποιήσεις και απεργίες, που θα δώσουν
προοπτική νίκης στους χιλιάδες εργαζόμενους σε όλη την χώρα που ζητούν να πάρουν πίσω
όλα όσα μας έκλεψαν τα προηγούμενα χρόνια οι εργοδοσίες και το κράτος τους.
Ο ΣΕΦΚ καλεί τα όλα πρωτοβάθμια σωματεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης να
συνεργαστούν στενά για να οργανώσουν από κοινού τον αγώνα για τη Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας.

