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21/09/2012 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
Θέμα: Σχετικά με την πρόσφατη «συλλογική» σύμβαση εργασίας για τους
εργαζόμενους στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της Αττικής
Είναι σε όλους γνωστό ότι ο κλάδος των Κέντρων Ξένων Γλωσσών βρίσκεται επί σειρά
ετών στην πρωτοπορία της παραβίασης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και
της εκδήλωσης κρουσμάτων αντεργατικής και αντισυνδικαλιστικής συμπεριφοράς και
βεβαίως στην κορυφή της πυραμίδας του ελληνικού φαινομένου της φροντιστηριακής και
ξενόγλωσσης ιδιωτικής εκπαίδευσης με τις ευλογίες, μάλιστα, των εναλλασσόμενων
κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης. Αυτό, όμως, που συμβαίνει σήμερα ξεπερνά κάθε όριο!
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών-ΕUROPALSO λειτουργεί
σαν λαγός στην κούρσα της βίαιης μετατροπής της αγοράς εργασίας σε ζούγκλα και της
μετεξέλιξης (κατ’ αρχάς) της Αττικής σε Ειδική μισθολογική και Οικονομική Ζώνη στον
χώρο της ιδιωτικής παιδείας και παραπαιδείας. Καθ’ υπόδειξη, προφανώς, της τρόικας
εσωτερικού και εξωτερικού ο εν λόγω εργοδοτικός σύνδεσμος αναλαμβάνει το έργο της
απόλυτης εξαθλίωσης και φτωχοποίησης των εργαζομένων καθηγητών ξένων γλωσσών και
της οριστικής αποδιάρθρωσης του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Σε μια συγκυρία όπου η τρικομματική κυβέρνηση διαλύει τις δημόσιες υπηρεσίες παιδείας
και η πλειοψηφία των γονέων καταβάλλει αιματηρές προσπάθειες για να εξασφαλίσει τα
δίδακτρα για τον κάθε λογής φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι ιδιοκτήτες των Κέντρων
Ξένων Γλωσσών εξαπολύουν μια ολομέτωπη επίθεση. Ορμώμενοι από το αντισυνταγματικό
και αντεργατικό πραξικόπημα του δεύτερου μνημονίου επιτίθενται απροκάλυπτα ενάντια
στην αξιοπρέπεια, στις αποδοχές και στις εργασιακές συνθήκες του συνόλου των
καθηγητών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.
Με μεθόδους που μας μεταφέρουν στις πιο σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης πολιτικής
ιστορίας του τόπου αναλαμβάνουν ανοιχτά αντισυνδικαλιστικές πρακτικές. Συστήνουν ένα
ψευδο-σωματείο, ένα αυθεντικό εργοδοτικό συνδικάτο με ιδρυτικά μέλη στενά συγγενικά
πρόσωπα των ίδιων των εργοδοτών, το διαβόητο Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα
Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής. Αποκλειστικός σκοπός αυτής της παράνομης ενέργειας
είναι να παρακαμφθεί στις συλλογικές διαπραγματεύσεις το ιστορικό εργατικό σωματείο
του κλάδου, ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ν. Αττικής «ο Βύρων».
Το εργοδοτικό σωματείο διεξάγει εκλογές με την παρουσία «μπράβων», τρομοκρατεί όσους
επιθυμούν να γίνουν μέλη του, αλλά δεν ελέγχονται από την Διοίκησή του και με
αδιαφανείς, απατηλές και παράνομες μεθόδους επιτυγχάνει την δικαστική αναγνώριση του
ως αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης.
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Ο εργοδοτικός σύνδεσμος υπογράφει με το εργοδοτικό συνδικάτο που ο ίδιος δημιούργησε,
δηλαδή με τον εαυτό του, μια κατάπτυστη τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας
στις αρχές του Σεπτέμβρη. Η εν λόγω «συλλογική» σύμβαση εργασίας αποτελεί μνημείο
εργασιακού μεσαίωνα και μεταξύ άλλων προβλέπει για τους ξενόγλωσσους καθηγητές της
Αττικής:
α) δύο βασικούς μισθούς (!), ο ένας μάλιστα εξ αυτών αφορά σε ωρομίσθιο 3,52 ευρώ
μεικτά, στα όρια δηλαδή των προβλεπομένων ελάχιστων αμοιβών της Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, β) πλήρη απελευθέρωση του εκπαιδευτικού-εργάσιμου
ωραρίου, εφόσον απαλείφεται η πρόβλεψη για την πλήρη απασχόληση των 18 ωρών
εβδομαδιαίως, γ) τουλάχιστον διπλασιασμό του απαιτούμενου εργάσιμου χρόνου για την
συμπλήρωση των τριετιών, δ) κατάργηση όλων των επί μακρόν κατοχυρωμένων
επιδομάτων και μάλιστα ακόμη και εκείνων που σχετίζονται άρρηκτα με την ίδια την φύση
του επαγγέλματος (επιδόματα σπουδών κλπ), ε) καθορισμό ως εργάσιμων ακόμη και των
ημερών που ιστορικά αντιστοιχούν στις εκπαιδευτικές διακοπές των Χριστουγέννων και
του Πάσχα, στ) κατάργηση ρυθμίσεων που προστατεύουν την μητρότητα και την
εγκυμοσύνη.
Είναι προφανές ότι ο εργοδοτικός κανιβαλισμός στα ξενόγλωσσα φροντιστήρια απορρέει
σαφώς από την λαίλαπα της απορρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας που οι μνημονικές
κυβερνήσεις επεξεργάζονται από τις αρχές του 2010 μέχρι και σήμερα. Όταν το ίδιο το
Υπουργείο Εργασίας παραβιάζει με νομοθετήματά του συλλήβδην το Σύνταγμα της χώρας,
αλλά και εν γένει την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή εργατική νομοθεσία, είναι αναμενόμενο
τα αρπακτικά της αγοράς να μην σέβονται τα ελάχιστα εναπομείναντα όρια προστασίας
των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
Ο συγκεκριμένος, μάλιστα, κλάδος έχει ένδοξο παρελθόν αντεργατικής συμπεριφοράς.
Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις αφενός, του ομίλου Interlingua, ο οποίος, όπως με
πρόσφατη επίκαιρη ερώτησή του επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ, διατηρούσε τους
εργαζόμενους απλήρωτους για 12 και πλέον μήνες, σήμερα οι εργαζόμενοι
βρίσκονται ξανά σε επίσχεση, και αφετέρου, η εταιρεία Εκπαιδευτικός Όμιλος
AXON η οποία αρνείται πεισματικά μέχρι και σήμερα να συμμορφωθεί με
τελεσίδικη απόφαση που δικαιώνει εργαζόμενό της.
Προφανώς, το βαρέλι της εργασιακής βαρβαρότητας δεν έχει πάτο στην εποχή των
μνημονίων…
Επειδή, η υπογραφή της συγκεκριμένης τοπικής κλαδικής «συλλογικής» σύμβασης εργασίας
έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους εργαζόμενους
καθηγητές των Κέντρων Ξένων Γλωσσών όχι μόνο του Ν. Αττικής, αλλά και όλης της
χώρας,
Επειδή, η εφαρμογή της εν λόγω «συλλογικής» σύμβασης ενδέχεται να προκαλέσει
ολέθριες και δύσκολα αναστρέψιμες συνέπειες, εφόσον αυτή την περίοδο συνάπτονται οι
νέες συμβάσεις εργασίας ανάμεσα στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τους εκπαιδευτικούς,
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Επειδή, το εισόδημα των καθηγητών ξένων γλωσσών έχει ήδη υποστεί δραματική μείωση
λόγω των πολιτικών των μνημονίων και τα ποσοστά ανεργίας των εργαζομένων του κλάδου
είναι ήδη εξαιρετικά υψηλά,
Επειδή, αυτές οι πρακτικές παραβιάζουν ακόμα και διεθνείς συμβάσεις εργασίας, που
δεσμεύουν την χώρα, άρα και τις σχετικές διατάξεις που προστατεύουν τις συνδικαλιστικές
ελευθερίες και τα θεμελιώδη ατομικά και συλλογικά εργατικά δικαιώματα,
Επειδή, το ισχύον απορυθμισμένο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει πλέον την διάρρηξη κάθε
κλαδικής ή άλλης συλλογικής προστασίας και οδηγεί ευθέως εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζόμενους στα όρια αμοιβών της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που
μετατρέπονται ραγδαία από κατώτατα σε καθολικά.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Αυτό είναι το νέο μοντέλο εργασιακών σχέσεων που ονειρεύονται οι
δανειστές και η κυβέρνηση της χώρας για το μέλλον των μισθωτών; Για αυτό
προωθείτε την δυνατότητα ρύθμισης των κατώτατων αμοιβών με Νόμο, για την
μαζική περαιτέρω φτωχοποίηση των εργαζομένων;
2. Είναι τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών πάνω από τον νόμο, το Σύνταγμα και τις
δικαστικές αρχές της χώρας;
3. Εφόσον αυτές τις εργασιακές συνθήκες προωθείτε για τους εργαζόμενους
στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας, τι χειρότερο πρέπει να περιμένουν οι
εργαζόμενοι στους άλλους κλάδους του ιδιωτικού τομέα;
4. Από ποιο ακριβώς κείμενο στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κεκτημένου
προβλέπεται και νομιμοποιείται η ανάμειξη των εργοδοτών στην ζωή των
συνδικάτων με στόχο μάλιστα την παραβίαση της συλλογικής εργατικής
νομοθεσίας;
5. Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε άμεσα απέναντι σε αυτές τις
αντιδημοκρατικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές που πλήττουν τον κόσμο της
μισθωτής εργασίας στον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης;

Οι ερωτώντες βουλευτές Αμανατίδης Γιάννης Καραγιαννίδης Χρήστος Κριτσωτάκης
Μιχάλης
Μπάρκ
ας Κώστας
Μπόλαρη Μαρία
Σταθάς Γιάννης
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Στρατούλης Δημήτρης
Χαραλαμπίδου Δέσποινα
πηγή
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΕΛΕ – Καταιγισμός αντιδράσεων για τους εξευτελιστικούς μισθούς των καθηγητών στα
Κ.Ξ.Γ.

Επιστολή – Καταγγελία ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. για την νέα Σ.Σ.Ε. στα Κ.Ξ.Γ. Αττικής

Έγγραφο – καταγγελία ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΙΤ. για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στα Κ.Ξ.Γ.
Αττικής

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών Π.Κ.
20/07.09.2012 ΣΣΕ (6-9-2012) των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού
Αττικής
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