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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΕΦΕ
Την Παρασκευή 30 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της ΟΙΕΛΕ με την ΟΕΦΕ, παρουσία
των πρωτοβάθμιων σωματείων ΣΕΦΚ και «Βύρωνα», στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για πανελλαδική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο χώρο των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης. Στην πρώτη συνάντηση της
29ης Οκτωβρίου η εργοδοτική πλευρά είχε εκφράσει την «απογοήτευσή» της για το ύψος των αμοιβών που
προβλέπονται από την κατατεθημένη πρόταση της εργατικής πλευράς ως βάση συζήτησης χωρίς όμως να
τοποθετηθεί συγκεκριμένα ούτε ως προς το ύψος του ωρομισθίου ούτε ως προς τα θεσμικά ζητήματα. Μετά
από πίεση της εργατικής πλευράς, η ΟΕΦΕ είχε δεσμευτεί ότι στην επόμενη συνάντηση θα προσέλθει με
γραπτή αποτύπωση της θέσης της.
Τελικά και στη δεύτερη συνάντηση η ΟΕΦΕ δεν προσκόμισε καμία γραπτή πρόταση. Αυτή τη φορά
όμως, με απύθμενο θράσος απέναντι στους χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου που συνθλίβονται καθημερινά
από τις συνθήκες εργασικού μεσαίωνα που επικρατούν στον κλάδο, η ΟΕΦΕ, διά του εκπροσώπου της Γ.
Βαφειαδάκη, αποκάλυψε το πραγματικό σχέδιο της εργοδοτικής ένωσης των ιδιοκτητών φροντιστηρίων της
χώρας που είναι η χειροτέρευση των όρων εργασίας μας. Έγινε για άλλη μια φορά απόλυτα σαφές ότι έχουν
ως στόχο να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τους μνημονιακούς νόμους και την κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί στη χώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να προσπαθήσουν να επιβάλουν και τυπικά την
πλήρη υποταγή και εξαθλίωση των εργαζομένων.
Η τοποθέτηση της ΟΕΦΕ περιελάμβανε αμφισβήτηση των 21 ωρών ως πλήρους ωραρίου των
καθηγητών στα φροντιστήρια, αμφισβήτηση των επιδομάτων που προβλέπονται από τη
γενικότερη εργατική νομοθεσία, αμφισβήτηση στοιχειωδών εργατικών δικαιωμάτων και ένα
σύνολο από «προτεινόμενες αλλαγές» που μπορούμε να τις συμπυκνώσουμε στα εξής: δηλώσεις υποταγής
του εργαζόμενου στο αφεντικό του, περαιτέρω ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας,
κορύφωση της ομηρείας των καθηγητών – πλήρης απελευθέρωση της ασυδοσίας των
εργοδοτών και των εκδικητικών απολύσεων.
Ο Γ.Βαφειαδάκης είπε στα εργατικά σωματεία ότι η ΟΕΦΕ προτείνει να υπογραφεί ΣΣΕ που θα επιτρέπει ο
καθηγητής να απολύεται αν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του εργοδότη του και αν η συνδικαλιστική του
δραστηριότητα δυσχεραίνει τη λειτουργία του φροντιστηρίου! Ζητούν ΣΣΕ που να δίνει στους
φροντιστηριάρχες την πλήρη ελευθερία να μην επαναπροσλαμβάνουν τον εργαζόμενο την επόμενη χρονιά.
Θέλουν να αποσυρθεί η διάταξη για την προστασία των εγκύων εργαζομένων. Πρότειναν ακόμη και να μην
υπάρχει πρόβλεψη για διάλειμμα μεταξύ των διδακτικών ωρών.
Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών στα ΦΜΕ θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι τους είναι δουλοπάροικοι, χωρίς
δικαιώματα και χωρίς αξιοπρέπεια. Ταυτόχρονα όμως, σε αυτούς τους εργαζόμενους στηρίζουν τα κέρδη των
επιχειρήσεών τους. Ιδιαίτερα τα τελευταία μνημονιακά χρόνια, με την κατάργηση της Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας και τη θεσμική απορρύθμιση, οι επιχειρήσεις αυτές είχαν το ελεύθερο να κερδοφορήσουν
ανεξέλεγκτα, να καταπατήσουν εργασιακά δικαιώματα και να διαμορφώσουν ένα μεσαιωνικού τύπου
εργασιακό τοπίο. Τα προνόμια αυτά, που τους χάρισαν οι τρόικες και οι κυβερνήσεις με τα μνημόνια
φτωχοποίησης του λαού, οι ιδιοκτήτες των ΦΜΕ όχι απλά δεν θέλουν να τα χάσουν αλλά πιστεύουν ότι είναι
τώρα η κατάλληλη συγκυρία τα σωματεία να πιεστούν για να συναινέσουν. Πρόκειται για μια από τις πιο
σκληρές εκφράσεις ενός καπιταλισμού σε βαθιά κρίση, που θέλει εργαζόμενους – δούλους, όχι απλά φτηνούς
και χωρίς δικαιώματα, αλλά και χωρίς καμία δυνατότητα αντίστασης στην βαθιά εκμετάλλευση και καταπίεση.

Οι κορώνες Βαφειαδάκη ότι «η μαύρη εργασία ναρκοθετεί τον ελεύθερο ανταγωνισμό» περισσεύουν για
όλους εμάς που γνωρίζουμε ότι η υπασφάλιση και η μαύρη εργασία ήταν πάντα και είναι και σήμερα το
κυρίαρχο καθεστώς στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Το «άγχος» τους για την εκπαιδευτική επάρκεια
των καθηγητών τους είναι ψευδεπίγραφο και το χρησιμοποιούν για να δικαιολογήσουν τις εκδικητικές
απολύσεις εργαζομένων που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Στην πραγματικότητα ξέρουν ότι οι «τάξεις
καταστρέφονται» όταν το μοναδικό κριτήριο στην οργάνωση του φροντιστηρίου είναι η διαφήμιση και το
κέρδος, όταν επιλέγουν να μην πληρώνουν ικανοποιητικά τους καθηγητές τους και κυρίως να μην τους
σέβονται.
Η τοποθέτηση που έκανε η ΟΕΦΕ μέσω των εκπροσώπων της στη συνάντηση της Παρασκευής
ήταν συνολικά απαράδεκτη και προσβλητική για όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες στα
φροντιστήρια και για τα σωματεία που τους εκπροσωπούν και ακραία επιθετική.
Οι εργαζόμενοι/ες στα φροντιστήρια δεν θα υποταχθούμε στη νέα μεταμνημονιακή νομιμότητα που διάφοροι
σχεδιάζουν, δεν θα υπογράψουμε 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.
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.
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.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ. ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΧΕΤΙΣΜΟΥΣ.
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 οργανώσουμε από κοινού τον αγώνα για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

