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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Την Κυριακή 15 Ιούλη συναντήθηκαν στα γραφεία του Σωματείου μας τα ΔΣ του ΣΕΦΚ και του ΣΙΕΛ
Αχαΐας, με απόφασή τους και εργαζόμενοι/ες της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης από όλη την χώρα, μετά από
πανελλαδική πρόσκληση που απηύθυνε ο ΣΕΦΚ προς τα πρωτοβάθμια σωματεία του κλάδου.
Το θέμα της πανελλαδικής σύσκεψης ήταν η επεξεργασία του σχεδίου ΣΣΕ που έχει ήδη καταθέσει ο
ΣΕΦΚ σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία της φροντιστηριακής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και την ΟΙΕΛΕ
και που έχει ως βάση την ιστορική ΣΣΕ που επέβαλλε ο ΣΕΦΚ στους εργοδότες, αλλά και η συζήτηση
επί των άλλων σχεδίων ΣΣΕ που έχουν επίσης κατατεθεί από τον «Βύρωνα» και το «Γ.Καζαντζάκη».
Μετά από πολύωρη συζήτηση και αφού έγινε ουσιαστική επεξεργασία των σχεδίων ΣΣΕ που
έχουν κατατεθεί, αποφασίσαμε να προτείνουμε, αφού συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε σε σχέση
με την αρχική εκδοχή του, το σχέδιο ΣΣΕ του ΣΕΦΚ, ως το πληρέστερο σχέδιο ΣΣΕ στην
συγκυρία, για το οποίο θα καλέσουμε τον κόσμο της δουλειάς να παλέψει για να το επιβάλλουμε
όλοι μαζί σε εργοδοσίες και κράτος.
Παράλληλα στην σύσκεψη έγινε και μια ουσιαστική αλληλοενημέρωση για την κατάσταση στους
χώρους δουλειάς στις πόλεις που παρεμβαίνουν τα σωματεία και κατατέθηκαν απόψεις για το πώς θα
αντιμετωπίσουμε την νέα κατάσταση και το ποιές είναι οι προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική
εργατική αντεπίθεση.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τους εργατικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες. Το
προηγούμενο μνημονιακό αλλά και το υπο διαμόρφωση μεταμνημονιακό θεσμικό πλαίσιο ακυρώνουν
το μεγαλύτερο μέρος των, καταχτημένων με αγώνες και θυσίες δεκαετιών, δικαιωμάτων των
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την επιβολή ΣΣΕ στις
εργοδοσίες. Από την μνημονιακή νομοθεσία του 2011-12 βρίσκονται σε αναστολή δύο βασικές αρχές
που έδιναν σημαντικές δυνατότητες στους εργαζόμενους και τα σωματεία τους. Η αρχή της
επεκτασιμότητας της ΣΣΕ (κήρυξή της ως υποχρεωτικής από το Υπ.Εργ.) και η αρχή της ευνοϊκότερης
ρύθμισης.
Είναι σαφές ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι θα τις επαναφέρει είναι προσχηματικές και
συνειδητά αυτο-υπονομευμένες. Τρανταχτή απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι στην τελευταία εγκύκλιο
που δημοσιεύτηκε από το Υπ. Εργασίας σχετικά με την επεκτασιμότητα, προβλέπεται ότι η εφαρμογή
της εξαρτάται από την βούληση των εργοδοτικών ενώσεων να καταθέσουν το μητρώο μελών τους
προς έλεγχο. Είναι προφανές πως με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεται η πραγματική εφαρμογή της.
Συνολικότερα όμως, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του ΟΜΕΔ και οι διατάξεις για την
διαιτησία (το πλαίσιο προσφυγής στη διαιτησία, ο συνυπολογισμός στην απόφασή της, της
δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, της ανεργίας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η
δυνατότητα των εργοδοτών για εφέσεις επί των αποφάσεων και τα δευτεροβάθμια διαιτητικά όργανα
από αεροπαγίτες, κ.λπ), στην πραγματικότητα έχουν μετατρέψει τον ΟΜΕΔ σε σφαγείο των εργατικών
διεκδικήσεων και δικαιωμάτων.
Αναδεικνύεται λοιπόν ξεκάθαρα κατά την άποψή μας η αναγκαιότητα για έναν συνδικαλισμό, ενάντια
στην ανάθεση και τον συμβιβασμό, κόντρα στις αυταπάτες των υπό διαμόρφωση μεταμνημονιακών
«κοινωνικών συμβολαίων» που στοχεύουν να νομιμοποιήσουν την φτώχεια, την τεράστια ανεργία και
την εξαθλίωσή μας και μακριά από τους εχθρικούς πλέον μηχανισμούς παρέμβασης του κράτουςέκτακτης ανάγκης στο συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα. Η περίοδος που ο ταξικός συσχετισμός
επέτρεπε στα εργατικά σωματεία να προσφεύγουν στον ΟΜΕΔ και να πετυχαίνουν σχετικά

αξιοπρεπείς συμβάσεις εργασίας, χωρίς πραγματική και ολομέτωπη σύγκρουση με τους εργοδότες,
έχει περάσει ανεπιστρεπτί και πάνω από το κουφάρι του αστικοποιημένου συνδικαλισμού.
Σήμερα, ο μόνος τρόπος για να υπάρξει πραγματική προοπτική για νίκες του εργατικού στρατοπέδου
ενάντια στον ταξικό αντίπαλο, είναι η μεθοδική οργάνωση των εργατικών αντιστάσεων και αγώνων,
είναι οι Γ.Σ στους χώρους δουλειάς, είναι η συσπείρωση των εργαζομένων και η μαζικοποίηση των
ταξικών σωματείων τους, είναι οι μαχητικές, εργατικές κινητοποιήσεις και οι απεργίες, που θα
μπλοκάρουν την λειτουργία των φροντιστηρίων και θα εξαναγκάσουν τις εργοδοσίες να υποταχθούν
στα εργατικά αιτήματα και διεκδικήσεις. Σήμερα πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να γίνει συνειδητό σε
όλους τους εργαζόμενους, ότι μόνο ο οργανωμένος, μαζικός και ανυποχώρητος εργατικός αγώνας
μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα για το δικό μας στρατόπεδο.
Ειδικότερα στον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ο οποίος παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από
ελαστικές σχέσεις εργασίας, χαμηλά ωρομίσθια και εργοδοτική ασυδοσία, τα πρωτοβάθμια σωματεία
πρέπει να κινηθούν στην κατεύθυνση της άρσης του κατακερματισμού των εργατικών δυνάμεων, να
χτίσουν σταδιακά τη δυνατότητα συλλογικά οργανωμένων πανελλαδικών παρεμβάσεων και
κινητοποιήσεων και να χαράξουν έναν προσεκτικό βηματισμό σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας. Είναι απαραίτητος ο συντονισμός των πρωτοβάθμιων σωματείων, η ουσιαστική συζήτηση
ως προς το περιεχόμενο της ΣΣΕ που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των εργαζομένων του κλάδου
αλλά και η από κοινού οργάνωση της δράσης τους ώστε να καταφέρουν το επόμενο χρονικό διάστημα
να υποχρεώσουν τις εργοδοσίες σε διαπραγμάτευση και υπογραφή.
Στην βάση όλων των παραπάνω καλούμε για άλλη μια φορά σε ολομελειακή σύσκεψη τα
πρωτοβάθμια σωματεία του κλάδου τον Σεπτέμβρη, στην οποία θα πρέπει να επιδιώξουμε να
συζητηθεί το περιεχόμενο του σχεδίου ΣΣΕ που διεκδικούμε, αλλά και κυρίως, ένα κοινό σχέδιο
δράσης για το επόμενο δύσκολο χρονικό διάστημα.
Προτείνουμε για αυτήν την ολομελειακή σύσκεψη την Κυριακή 23 Σεπτέμβρη, ώστε να υπάρξει
η δυνατότητα να έχει ολοκληρωθεί κι ένας πρώτος κύκλος Γενικών Συνελεύσεων/συσκέψεων/ανοιχτών ΔΣ στο εσωτερικό του κάθε σωματείου, για να μπορούν αυτά να
συμμετέχουν με συλλογικές και επεξεργασμένες αποφάσεις.
Ελπίζουμε ότι αυτή την φορά, με την συνδρομή όλων των σωματείων, θα πετύχουμε αυτό το
οποίο όχι μόνο είναι απαραίτητο για να αποκτήσουν νικηφόρα προοπτική οι εργατικοί αγώνες για
μια ΣΣΕ των σύγχρονων αναγκών μας, αλλά αποτελεί και απαίτηση των χιλιάδων εργαζόμενων
του κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
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