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10 ΦΛΕΒΑΡΗ: ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Ανατροπή του αντεργατικού «προγράμματος σταθερότητας» Πάλη για τη συλλογική
σύμβαση - αγώνας για την αξιοπρέπειά μας

Ο αγώνας στα χέρια των πρωτοβάθμιων σωματείων

Η νέα χρονιά άνοιξε με νέα επίθεση της κυβέρνησης ενάντια σε ό,τι έχει απομείνει από το
εισόδημα των εργαζομένων, καθώς η καπιταλιστική κρίση συνεχίζεται και η άρχουσα τάξη
αναζητά τρόπους να κατοχυρώσει τα κέρδη της. Το σύμφωνο σταθερότητας της Ε.Ε. είναι η
νέα μέγγενη για τα εργατικά συμφέροντα: τα ελλείμματα, που διογκώθηκαν από τη
χαριστική πολιτική απέναντι στο Κεφάλαιο οφείλουν να μειωθούν στο 3%, πράγμα
αδύνατον, εκτός εάν πέσει κάτω από το όριο της φτώχειας το σύνολο του κόσμου της
εργασίας. Συνεχίζονται οι ιδιωτικοποιήσεις (βλέπε λιμάνι του Πειραιά), οι μειώσεις
προσωπικού στο δημόσιο (μη ανανέωση των stage) και οι κάθε είδους περικοπές. Βιώνουμε
απολύσεις, γιατί τα κέρδη των επιχειρήσεων δεν είναι όσα είχαν υπολογιστεί,
«προειδοποιήσεις» να μη ζητηθούν αυξήσεις, αλλά και τρομοκρατία για να αυξηθεί η
παραγωγικότητα. Ο κρατικός αυταρχισμός εντείνεται: στρατός κατοχής στα Εξάρχεια,
απειλές για δικαστικές διώξεις σε όσους «παρανομούν» σε περίπτωση καταλήψεων,
«παράνομες και καταχρηστικές» οι απεργίες από τα δικαστήρια.
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Ο αγώνας είναι ο μόνος δρόμος για την αξιοπρέπεια και την επιβίωση των εργαζομένων. Η
αδιαφορία και η υποταγή οδηγούν στην επιδείνωση της θέσης μας. Οι ατομικές λύσεις
οδηγούν στη συλλογική απαξίωση.

Στο χώρο των φροντιστηρίων χάρη στη συλλογική δράση του ΣΕΦΚ έχουμε μισθολογικές
αυξήσεις, 6η τριετία, επαναπρόσληψη εγκύων, κατοχύρωση της αμοιβής σε ημέρες αργιών
και διακοπών, ενώ φροντιστήρια που παραβίαζαν την διάρκεια της διδακτικής ώρας που
προβλέπει η σύμβαση υποχρεώθηκαν να αποζημιώσουν τους συναδέλφους και
συμμορφώθηκαν.. Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) αποτελεί τη σημαντικότερη
κατάκτηση του σωματείου. Η ισχύουσα ΣΣΕ, η οποία υπογράφτηκε απευθείας με τους
εργοδότες, που υποχώρησαν από την προηγούμενη προσπάθειά τους να διαλύσουν το
ΣΕΦΚ, και δεν ήταν αποτέλεσμα κρατικής μεσολάβησης, συνέβαλε, σε περίοδο κρίσης, στη
διαφύλαξη του οικονομικού επιπέδου και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων. Για τους
εργοδότες δεν υπάρχει τίποτα πιο ενοχλητικό από τις ΣΣΕ. Σήμερα οι ιδιοκτήτες των
φροντιστηρίων με πρόσχημα την κρίση, αν και στα φροντιστήρια δεν υπάρχει μείωση
μαθητών, προσπαθούν να επιδεινώσουν την εργασιακή συνθήκη των εργαζόμενων
καθηγητών, να εντείνουν την εκμετάλλευση και να απαλλαγούν από τις δεσμεύσεις της
ΣΣΕ. Το δρόμο άνοιξε η Ένωση Τραπεζών που αρνείται να υπογράψει ΣΣΕ δηλώνοντας
αναρμόδια. Στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, η
εργοδοσία έστησε εργοδοτικό σωματείο και κατάφερε να κηρυχθεί υποχρεωτική η ΣΣΕ του
από το Υπουργείο Εργασίας, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι απολαβές των καθηγητών
ξένων γλωσσών μέχρι και 40%!

Η ΣΣΕ στα φροντιστήρια λήγει και καλούμαστε να παλέψουμε για την υπογραφή νέας, που
θα διασφαλίζει τα συμφέροντά μας, σε περίοδο συνολικής επίθεσης στο εισόδημα των
εργαζομένων. Είναι μάχη που αφορά τη ζωή μας. Με συλλογική αγωνιστική δράση μπορούμε
να διεκδικήσουμε συμβάσεις αορίστου χρόνου με πλήρες ωράριο και ασφάλιση, αυξήσεις
αλλά και διεύρυνση των θεσμικών αιτημάτων. Οι εργοδότες θα αρνηθούν αυξήσεις, θα
ζητήσουν -όπως κάθε χρόνο- να προστεθούν στο πρόγραμμά μας απλήρωτες ώρες
εργασίας, θα προσπαθήσουν να απαλλαγούν από τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές
καταργώντας στην ασφάλιση στο ΙΚΑ.

Στο χέρι μας είναι η υπογραφή ΣΣΕ που να μας κατοχυρώνει, στο χέρι μας είναι να μην
υπάρξει ούτε ένα φροντιστήριο που να μην την τηρεί!

Το σωματείο έχει αποδείξει ότι θέτει τα συμφέροντα των εργαζομένων του κλάδου πάνω
από κομματικές ή παραταξιακές επιλογές. Έχει αποδείξει ότι δεν περιορίζει τις
αγωνιστικές διαθέσεις των συναδέλφων στα όρια της διαχείρισης της φτώχειας τους,
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όπως η ΓΣΕΕ, η οποία οργανώνει διάλογο με τον ΣΕΒ για τη «σωτηρία της εθνικής
οικονομίας» και βάζει φραγμό σε οποιαδήποτε διάθεση για κινητοποίηση.

Συμμετέχουμε στην απεργία των πρωτοβάθμιων σωματείων στις 10 Φλεβάρη για να
στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην εργοδοσία αλλά και στην κυβέρνηση ότι η συμπίεση
μισθών και δικαιωμάτων δεν πάει άλλο.

Συμμετέχουμε για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στη ΓΣΕΕ πως δεν μπορεί να
συνδιαλέγεται ερήμην των συμφερόντων των εργαζομένων. Συμμετέχουμε για να στείλουμε
ένα ηχηρό μήνυμα στους εργοδότες ενόψει της υπογραφής της νέας ΣΣΕ. Όσο
περισσότερες/οι συνάδελφισσες/οι απεργήσουν στις 10 Φλεβάρη, όσο περισσότερα
φροντιστήρια μείνουν κλειστά, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η διαπραγματευτική θέση του
σωματείου.

Τετάρτη 10 Φλεβάρη: όλοι/ες στην 24ωρη απεργία στον αγώνα ενάντια στο αποικιοκρατικό
αντεργατικό "πρόγραμμα σταθερότητας" αλλά και στη μάχη για τη νέα Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας (ΣΣΕ). Ο ΣΕΦΚ συμμετέχει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (24/01) Όλοι/ες
την Τετάρτη 10 Φλεβάρη στις 10.30πμ στα Προπύλαια στην απεργιακή συγκέντρωση και
πορεία με τα πρωτοβάθμια σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στις 10 Φλεβάρη ο μαυροπίνακας θα γράφει ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΓΩΝΑΣ - ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ!

Σύλλογος Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών

Ανδρέα Λόντου 6, 10681 Αθήνα 2103820537, 6938-204777, 6974-439203,

6977-652768 www.sefk.gr , sefk@sefk.gr
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