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Ανακοίνωση για τα μέτρα προστασίας του πληθυσμού από τον κορονοϊό.
Με την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ783/10-3-2020) απαγορεύθηκε η λειτουργία όλων των δημόσιων
και ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών για δεκατέσσερις ημέρες, ως και την 24η Μάρτη 2020. Το κλείσιμο των
φροντιστηρίων έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη μη εξάπλωση του νέου κορονοϊού, συνεπώς
αποτελεί αναστολή του εκπαιδευτικού έργου για λόγους ανωτέρας βίας. Είναι προφανές ότι δεν
υπάρχει καμιά υπαιτιότητα των εργαζομένων. Όπως όμως έχει ήδη αρχίσει να ανακοινώνεται σε πολλούς
συναδέλφους μας από τους εργοδότες τους, είναι άγνωστο αν θα τους καταβληθούν μισθοί και ασφαλιστικές
εισφορές για αυτό το χρονικό διάστημα. Σε έναν κλάδο όπως ο δικός μας, όπου η απληρωσιά, οι μισθοί
πείνας και η παραβίαση κάθε άρθρου της εργατικής νομοθεσίας είναι καθεστώς, όπου ο κάθε εργαζόμενος
αγωνιά να μαζέψει τα απαραίτητα ένσημα προκειμένου να γραφτεί στο ταμείο ανεργίας το καλοκαίρι και ο
πενιχρός μισθός που του δίνεται ίσα ίσα του φτάνει για να ζήσει, μια τέτοια εξέλιξη θα μας οδηγήσει σε μια
κατάσταση πραγματικής οικονομικής ασφυξίας και δεν θα την αποδεχτούμε. Τα Υπ. Παιδείας και Εργασίας
δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε καμία ανακοίνωση για το τι μέλει γενέσθαι με την καταβολή των
δεδουλευμένων και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στα φροντιστήρια. Αντίθετα έχουν ήδη
αρχίσει να ανακοινώνονται διάφορες φοροελαφρύνσεις για τους εργοδότες και μέτρα στήριξης των
επιχειρήσεων. Οι ευθύνες των δύο υπουργείων απέναντι στους εργαζόμενους είναι πολύ μεγάλες. Δεκάδες
χιλιάδες εκπαιδευτικοί στα φροντιστήρια βρίσκονται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής και οι
αρμόδιοι σιωπούν.
Απαιτούμε, να υπάρξει, άμεσα, νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση που θα εγγυάται την κανονική
καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών για όσο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι θα είναι
υποχρεωμένοι να μένουν εκτός χώρου εργασίας και να μην προσφέρουν υπηρεσίες.
Ούτε μια σκέψη για δήλωση των ημερών αυτών ως ημερών αδείας. Δεν ζητήσαμε άδεια, έκλεισε ο
χώρος εργασίας μας για λόγους ανωτέρας βίας.
Ούτε μια σκέψη για εικονικές απολύσεις. Είμαστε εργαζόμενοι τώρα και θα είμαστε εργαζόμενοι και μετά
το πέρας των μέτρων κατά της επιδημίας. Τυχόν εικονικές απολύσεις από πλευράς εργοδοτών θα βρουν
απέναντι τους την ηχηρή απάντηση των εργαζομένων.
Σε περίπτωση ασθένειας του εργαζομένου ή των παιδιών του από τον κορονοϊό ή από την εποχική
γρίπη, απαιτούμε αναρρωτική άδεια ή γονική άδεια με πλήρης αποδοχές.

