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Ανδρέα Λόντου 6, 106 81 Αθήνα, τηλ. 210 3820537 & 6932414994, sefk@sefk.gr, www.sefk.gr
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, εργαζόμενοι/ες στα φροντιστήρια,
Δουλεύουμε σε ένα χώρο που ανέκαθεν χαρακτηριζόταν από ελαστικές σχέσεις εργασίας, σκληρές εργασιακές
συνθήκες και από κάθε είδους εργοδοτική αυθαιρεσία. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που υποχρεωνόμαστε να
υπογράφουμε, μας καθιστούν ευάλωτους και αναλώσιμους, μας θέτουν υπό διαρκή ομηρεία των απαιτήσεων των
εργοδοτών.
ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ – ΜΗΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΟΥΣ.


Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν κάθε διδακτική ώρα που εργαζόμαστε.



Το κατώτατο δυνατό δηλωμένο ωρομίσθιο είναι, πλέον, μετά τη θεσμοθέτηση του νέου κατώτατου
μισθού, 7,43 € μεικτά ανά διδακτική ώρα συν 10% προσαύξηση για κάθε τριετία δουλειάς και μέχρι
και τρεις τριετίες έως το 2012. Η προϋπηρεσία αυτή δεν ισχύει μόνο για εργασία στα φροντιστήρια
αλλά για εργασία σε οποιονδήποτε κλάδο.



Η διδακτική ώρα στα φροντιστήρια ορίζεται στα 45 λεπτά.



Κατά τη διάρκεια των αργιών και των διακοπών τα φροντιστήρια πρέπει να διακόπτουν κάθε εκπαιδευτική
διαδικασία και να αμειβόμαστε με το αντίστοιχο ημερομίσθιο χωρίς να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας,
σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχουμε συμφωνήσει στο πλαίσιο της ατομικής σύμβασης
εργασίας.



Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, επίδομα και
αποζημίωση άδειας. Η μη καταβολή των δώρων αποτελεί αυτόφωρο αδίκημα.



Με 21 διδακτικές ώρες σε έναν εργοδότη δικαιούμαστε 25 ένσημα το μήνα, ανεξάρτητα με την
εβδομαδιαία κατανομή των ωρών . Κάθε παραπάνω ώρα από τις 21 (στον ίδιο εργοδότη) πρέπει να
αμείβεται, σύμφωνα με την συνολικότερη εργατική νομοθεσία με 40% προσαύξηση.

Αν και τα παραπάνω αποτελούν στοιχειώδη μόνο εργασιακά δικαιώματα και απέχουν ακόμη αρκετά από τη
διασφάλιση ενός πλαισίου σταθερής και ασφαλούς εργασίας στα φροντιστήρια που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
μας, πολλοί εργοδότες κάνουν ότι μπορούν για να τα καταστρατηγήσουν. Οι εργαζόμενοι/ες στα φροντιστήρια,
εδώ και 8 χρόνια, δουλεύουν χωρίς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, διαπραγματευόμενοι ατομικά τους όρους
εργασίας τους. Η αντεργατική-μνημονιακή νομοθεσία υπονόμευσε πλήρως και στην ουσία κατάργησε τις
συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμβάσεις σε επίπεδο κλάδου και επαγγέλματος.
Η ΟΕΦΕ και το ΕΣΙΦΜΕΑ (νυν ΣΕΦΑ) ήταν οι πρώτες εργοδοτικές ενώσεις που στην έναρξη της κρίσης,
έσπευσαν να καταγγείλουν τη ΣΣΕ του ΣΕΦΚ το 2011, που οι ίδιοι είχαν υποχρεωθεί να υπογράψουν μερικούς
μήνες πριν, γιατί ήξεραν πολύ καλά ότι η πλήρης απουσία θεσμικού ελέγχου των όρων εργασίας στα φροντιστήρια
που επιβλήθηκε μνημονιακά εξυπηρετούσε αποκλειστικά τα οικονομικά τους συμφέροντα σε βάρος των
δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η ΟΕΦΕ και ο ΣΕΦΑ υπήρξαν οι βασικοί ενορχηστρωτές της επίθεσης στα
εργασιακά μας δικαιώματα και της σωρείας βλαπτικών μεταβολών που υπέστησαν οι εργαζόμενοι όλα
τα προηγούμενα χρόνια.
Το 2016, όταν ψηφίστηκε ο Νόμος 4415 και εκδόθηκε η σχετική εφαρμοστική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας,
προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, επικαλούμενοι τους μνημονιακούς νόμους, τα επιχειρηματικά τους
συμφέροντα και το διευθυντικό τους δικαίωμα, επιδιώκοντας την αναίρεσή του και επιχειρώντας να καταδικάσουν
χιλιάδες εργαζόμενους σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα. Αρνούνται για τους εργαζόμενους των φροντιστηρίων

τους, να τους αναγνωρίζεται ωράριο εκπαιδευτικού, να αμείβονται με αξιοπρεπή ωρομίσθια, να προστατεύονται
από την αυθαιρεσία. Οι προθέσεις τους αποτυπώνονται και στο σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που
κατέθεσαν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για πανελλαδική ΣΣΕ με την ΟΙΕΛΕ. Ένα κατάπτυστο σχέδιο ΣΣΕ που
στόχο έχει να εμπεδωθεί το δόγμα: «θα είστε φτηνοί, υποταγμένοι και χωρίς δικαιώματα για να έχετε
δουλειά».
Η ΟΕΦΕ και ο ΣΕΦΑ, με την προσφυγή τους στο ΣτΕ και με την κατάπτυστη πρόταση ΣΣΕ βρίσκονται
απέναντι στους χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου και επιχειρούν να τους στερήσουν στοιχειώδη
εργασιακά δικαιώματα, να πλήξουν την αξιοπρέπειά τους και να τους καταδικάσουν σε μόνιμη
συνθήκη εργασιακής ανασφάλειας.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Οι καθηγητές και οι καθηγήτριες στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης καθημερινά καταθέτουν το χρόνο και τον
κόπο τους για την προετοιμασία των μαθητών τους, αγωνιούν για την καθημερινή τους επιβίωση αλλά και για το
μέλλον τους, για το αν θα ανταποκριθούν στις πολυποίκιλες απαιτήσεις των εργοδοτών, για την προσαρμογή τους
στα διαρκώς μεταβαλλόμενα συστήματα εξετάσεων και στις νέες συνθήκες που αυτά διαμορφώνουν. Ζουν υπό
ένα μόνιμο καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας.
Έχει έρθει η ώρα να μπει ένα τέλος στην κατάσταση ασυδοσίας που επικρατεί στον κλάδο. Οι εργαζόμενοι/ες στα
φροντιστήρια έχουμε δικαίωμα στην πλήρη ασφάλιση και σε μισθό που να αντιστοιχεί στην αξία της
δουλειάς μας, σε όρους εργασίας που θα μας προστατεύουν και δεν θα μας καθιστούν έρμαια των ορέξεων των
εργοδοτών. Δικαίωμα να προστατεύεται η μητρότητα για τις γυναίκες εργαζόμενες, δικαίωμα να
αμειβόμαστε για οποιεσδήποτε επιπλέον ώρες παρουσίας μας στο φροντιστήριο, δικαίωμα να
επαναπροσλαμβανόμαστε από το φροντιστήριο στο οποίο δουλεύουμε.
Έχει έρθει η ώρα να δοθεί τέλος στις ατομικές συμβάσεις δουλοπαροικίας, στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Είναι η
στιγμή να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας, να αντεπιτεθούμε και να επιβάλουμε στους εργοδότες του κλάδου
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας.
ΈΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, κέντρα ξένων γλωσσών, ιδιωτικά ΙΕΚ, κέντρα διά βίου
μάθησης, κέντρα μελέτης και γενικά ο κλάδος της ιδιωτικής εκπαίδευσης αποτελεί σήμερα ένα τεράστιο πεδίο
κερδοφορίας του κεφαλαίου. Σήμερα, στον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης εργάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι/ες,
καταθέτοντας καθημερινά την αγωνία τους για το εργασιακό τους παρόν και μέλλον, συνθλιβόμενοι από τις
συμβάσεις ορισμένου χρόνου που κυριαρχούν, από τις ελαστικές συνθήκες εργασίας και την εργοδοτική ασυδοσία.
Ταυτόχρονα, η κινητικότητα των εργαζομένων σε διαφορετικής φύσης δομές της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι
γεγονός. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση, ακόμη και οι μη
εκπαιδευτικοί (γραμματείς, καθαριστές, επιτηρητές κλπ) είναι κοινά.
Για το λόγο αυτό, κοινός πρέπει να είναι και ο συνδικαλιστικός χώρος στον οποίο αυτοί οργανώνονται, συζητούν,
αποφασίζουν και παλεύουν για τη βελτίωση των όρων εργασίας τους. Σήμερα, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός
ενιαίου, μαζικού, ενωτικού και μαχητικού συνδικάτου στην ιδιωτική εκπαίδευση που θα συνενώνει τις
φωνές, τις δυνάμεις και τις διεκδικήσεις όλων των εργαζομένων με κοινά προβλήματα και που, από καλύτερες
θέσεις θα μπορεί να δώσει τις μάχες της εποχής μας.

Ο ΣΕΦΚ παλεύει εδώ και χρόνια για τη διαμόρφωση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας στα φροντιστήρια, και όλα
τα προηγούμενα χρόνια κατάφερε να αποτελέσει ανάχωμα στη λυσσαλέα επίθεση των αφεντικών.
Είναι το σωματείο που από το 1996 υπέγραφε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στα φροντιστήρια μέσης
εκπαίδευσης μέχρι το 2011, και πάλευε ουσιαστικά και με πραγματικούς όρους για την επιβολή της.
Είναι το σωματείο που με τη δράση του και τους αγώνες του κατέκτησε στην πράξη την τήρηση των αργιών και
των διακοπών στα περισσότερα φροντιστήρια.
Είναι το σωματείο, του οποίου μέλη, μετά την κατάργηση των συμβάσεων και την σκληρή επίθεση των
αφεντικών, συγκρούστηκαν δυναμικά με την εργοδοσία και έδωσαν σκληρές μάχες που αποτελούν παρακαταθήκη
για τον κλάδο αλλά και για ολόκληρο το εργατικό κίνημα.
Είναι το σωματείο που υπηρετεί την ταξική ενότητα στον κλάδο των εργαζομένων στην ιδιωτική εκπαίδευση,
συγκρουόμενο με κάθε τύπου, διασπαστικές και μικροκομματικές λογικές.
Είναι το σωματείο που στέκεται αλληλέγγυο στους εργαζομένους σε άλλους κλάδους και βρίσκεται μέσα στους
πολιτικούς αγώνες της κάθε περιόδου, σπάζοντας στην πράξη τη λογική της συντεχνίας και του στείρου οικονομικού
αγώνα, ο οποίος είναι αδιέξοδος.
Ο ΣΕΦΚ παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια χτυπήθηκε από κράτος και εργοδοσία, συνεχίζει να μάχεται και
να χτίζει αντιστάσεις σε χώρους δουλειάς και συνολικά στον κλάδο και στο εργατικό κίνημα. Σήμερα, ο ΣΕΦΚ,
αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για ενοποίηση των αγωνιστικών διεκδικήσεων όλων των
εργαζομένων στην ιδιωτική εκπαίδευση και για άρση του κατακερματισμού των εργατικών δυνάμεων
προχωρά στη δημιουργία κλαδικού συνδικάτου που θα επιχειρήσει να εκπροσωπήσει το σύνολο του εργαζόμενου
κόσμου στην ιδιωτική εκπαίδευση που χτυπιέται ανελέητα από τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που επιβάλουν
εργοδοσίες και κυβερνήσεις.
Στην προσπάθεια αυτή χρειαζόμαστε όλους και όλες τους/τις εργαζόμενους/ες για να ακουστούν οι φωνές μας, να
οργανώσουμε τη δράση μας σε όλους τους χώρους δουλειάς, να κατακτήσουμε όρους εργασίας που να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας.
Σήμερα, προχωράμε μπροστά, με το νέο κλαδικό συνδικάτο, στο οποίο θα μετεξελιχθεί ο ΣΕΦΚ:
Παλεύουμε για αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς και ζωής για όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες στην ιδιωτική
εκπαίδευση.
Παλεύουμε ενάντια στην αντεργατική μνημονιακή πολιτική της κυβέρνησης που διαμόρφωσε θεσμικό πλαίσιο
σφαγείο για τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Υπερασπιζόμαστε τα καταχτημένα δικαιώματά μας και διεκδικούμε την διεύρυνσή τους, που μόνο εμείς με το
συλλογικό μας αγώνα μπορούμε να επιτύχουμε.
Παλεύουμε στους χώρους δουλειάς να διαμορφώσουμε όρους συντροφικότητας και αλληλεγγύης με τους
συναδέλφους μας, που είναι αυτοί που έχουν τα ίδια προβλήματα με εμάς. Στηρίζουμε τη συλλογική μας δύναμη.
Παλεύουμε ενάντια σε ΟΕΦΕ και ΣΕΦΑ που θέλουν να δουλεύουμε με ταπεινωτικούς όρους, δουλοπαροικίας.
Αντιστεκόμαστε σε κάθε εργοδότη/τρια που επιτίθεται στα δικαιώματά μας.
Οργανωνόμαστε στο σωματείο για να επιβάλουμε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον κλάδο που θα
κατοχυρώνει αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες δουλειάς και θα υποχρεώνει όλους τους εργοδότες στην τήρησή
της.
Παλεύουμε για συμβάσεις αορίστου χρόνου, ώστε να μπει ένα φρένο στην ασυδοσία των συνδικαλιστικών
και εκδικητικών απολύσεων.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Κανένα από τα δικαιώματα που έχουμε σήμερα δεν μας χαρίστηκε, όλα κερδήθηκαν μέσα από τους
σκληρούς αγώνες των εργαζομένων. Ποτέ στην ιστορία, η ιδιώτευση και η υποταγή δεν έφεραν την
πρόοδο, αντιθέτως, καταδίκασαν σε χρόνια σιωπής και τελμάτωσης τους ανθρώπους και τις ζωές
τους.
Μην αφήνεις να καταπατώνται τα δικαιώματά σου – μας αξίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
Μη μένεις μόνος/μόνη απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία – οργανώσου στο σωματείο σου, εκεί όπου
συναντιόμαστε όλοι όσοι έχουμε κοινά προβλήματα και διεκδικήσεις στο χώρο δουλειάς.
Πάλεψε μαζί μας ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα που θέλουν να επιβάλουν ΟΕΦΕ και ΣΕΦΑ.

Το σωματείο μας είναι η δύναμή μας. Ο ΣΕΦΚ σε χρειάζεται για να γίνει πιο μαζικός, πιο
αποτελεσματικός στον αγώνα για ΣΣΕ. Ο ΣΕΦΚ θέλει τη συμβολή σου για να χτίσουμε ένα ενιαίο, κλαδικό, μαχητικό
σωματείο που θα είναι τομή στην ιστορία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που θα ενοποιεί και θα δίνει δύναμη σε όλους
τους εργαζομένους, που θα χτίσει μια νέα κατάσταση συλλογικού αγώνα, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης στον
κλάδο.

ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ!
Εκλογοαπολογιστική ΓΣ : Κυριακή 17 Μαρτίου 2019
ΌΛΟΙ/ ΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΕΦΚ
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

5 Απρίλη
6 Απρίλη
7 Απρίλη

2019
2019
2019

11:00-16:00
11:00-19:00
11:00-19:00

στα γραφεία του σωματείου μας, Ανδρέα Λόντου 6, β΄ όροφος

