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Την ώρα που το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας στα κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες, η ραγδαία άνοδος του 

πληθωρισμού, η ενεργειακή φτώχεια και οι καθηλωμένοι μισθοί διαμορφώνουν μια πολύ πιεστική 

συνθήκη για τα λαϊκά στρώματα, την ώρα που η νοσοκομειακή περίθαλψη με το ν. Γκάγκα μετατρέπεται 

σε εμπόρευμα και εργαζόμενοι κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους λόγω της απελευθέρωσης των 

πλειστηριασμών Α΄ κατοικίας, την ώρα που δολοφονείται ένας 16χρονος για 20 ευρώ βενζίνη και την 

ίδια μέρα δίνεται επίδομα 600 ευρώ στα σώματα ασφαλείας, γίνεται πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι όσο και 

αν αυξάνονται τα κέρδη των εργοδοτών, τα προβλήματα στη ζωή των εργαζομένων παραμένουν και 

εντείνονται. Η κυβέρνηση της Ν∆  με την καθοδήγηση και στήριξη της ΕΕ εξαγγέλλει την αύξηση του 

κατώτερου μισθού στον ιδιωτικό τομέα στα 751 €, ο ΣΥΡΙΖΑ τάζει 800 €, η ΓΣΕΕ μιλά για αυξήσεις 

γενικώς και αορίστως, τη στιγμή που οι μεγάλες επιχειρήσεις καταγράφουν τεράστιες αυξήσεις στα 

κέρδη τους. 

 

Η κατάσταση στον χώρο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 

 

Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον κλάδο με την επέλαση μίας σειράς αντεργατικών νόμων και 

μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης ΝΔ και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων μέσα στα χρόνια, -

όπως είναι το πρόσφατο παράδειγμα ψήφισης τροπολογίας για την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας 

τον Απρίλιο του 2022- είναι δώρα στα κέρδη των εργοδοτών και ταυτόχρονα ταφόπλακα στα εργασιακά 

μας δικαιώματα και ελευθερίες. Οι αμοιβές βρίσκονται καθηλωμένες σε ένα προ δεκαπενταετίας επίπεδο, 

οι απαιτήσεις μεταφέρονται στις πλάτες μας και μεταφράζονται με περισσότερη δουλειά, περισσότερα 

διαγωνίσματα (άρα προετοιμασία και διόρθωση), συσκέψεις που υποτίθεται ότι μας κάνουν καλύτερους, 

πιο συχνές ενημερώσεις γονέων. Όλα τα παραπάνω, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, είναι απλήρωτες ώρες 

εργασίας. Στην πλειοψηφία των φροντιστηρίων, η ανομία καλπάζει: ανασφάλιστες ώρες, μη απόδοση 

των νόμιμων δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και αποζημιώσεων απόλυσης και αδείας, ενώ 

ταυτόχρονα, τα κέρδη των ιδιοκτητών των φροντιστηρίων αυξάνονται. Φροντιστήρια και παραρτήματα 

ξεφυτρώνουν παντού και ιδιαίτερα φέτος, όλοι βλέπουμε τον πολλαπλασιασμό των μαθητών ακόμα και 

στις μικρές τάξεις. 

 

Η απουσία ΣΣΕ στον κλάδο έχει απογειώσει τα παραδείγματα εργοδοτικής αυθαιρεσίας και ασυδοσίας, 

αφού επιτρέπεται στον εκάστοτε εργοδότη να δρα ανεξέλεγκτα. Μία τέτοια περίπτωση ήταν ξεκάθαρα 

και η απόλυση της συναδέλφου και Προέδρου του επίσης κλαδικού σωματείου στην ιδιωτική εκπαίδευση, 

Βύρωνας. Η απόλυση της συναδέλφου με αιτιολογία ότι μίλησε στους μαθητές της για την αργία της 

17ης Νοέμβρη και μάλιστα, 1 μήνα πριν λήξει η σύμβασή της, συνιστά απροκάλυπτη φίμωση της 

ελεύθερης έκφρασης των εκπαιδευτικών και θέτει τον καθηγητή υπόλογο για τις ιδέες και τα φρονήματά 

του. Το σωματείο μας  από την πρώτη στιγμή εξέφρασε τη στήριξή του στη συνάδελφο και τις 

κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν για την ανάκληση της απόλυσης, επιδιώκοντας την κοινή δράση των 

δύο σωματείων, ώστε να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα στη συγκεκριμένη εργοδοσία, αλλά και συνολικά τον 

χώρο της ιδιωτική εκπαίδευσης ότι δεν θα δεν θα επιτρέψουμε το καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα με 

εκπαιδευτικούς φιμωμένους και αναλώσιμους. 

 

Αγωνιστική κλιμάκωση για την υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

 

Σε αυτές τις συνθήκες, το σωματείο έχει ξεκινήσει τη συζήτηση για υπογραφή κλαδικής συλλογικής 

σύμβασης εργασίας που θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, με δραστικές αυξήσεις στους 

μισθούς ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ζουν αποκλειστικά από τον μισθό τους, κόντρα στα ψίχουλα 



των επιδομάτων και των voucher. Θεωρούμε ότι ο αγώνας αυτός, μπορεί να ανοίξει δρόμο ελπίδας σε 

ένα κλάδο που οι εργαζόμενοι τα τελευταία χρόνια έχουν χτυπηθεί σε μεγάλο βαθμό. 

 

Σε αυτήν τη διαδικασία, το σωματείο έχει μετρήσει βήματα, ξεκινώντας από την απεύθυνση και 

διεκδίκηση ΣΣΕ σε χώρους, οι οποίοι απορροφούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, όπως είναι ο Όμιλος 

Πουκαμισά. Μετά από την πρώτη συνάντηση με τον εκπρόσωπο του Ομίλου η οποία ανέδειξε 

δυνατότητες να συνεχιστεί η κουβέντα, διαμορφώθηκε η ψηφισμένη από τη Γενική Συνέλευση του 

Σωματείου σύμβαση ως πρόταση διαπραγμάτευσης, με αιτήματα που καλύπτουν ένα συνολικό πλαίσιο 

εργασίας, αλλά και επιμέρους αιτήματα που απασχολούν κυρίως τους εργαζόμενους στον συγκεκριμένο 

Όμιλο (πχ. ωρομίσθιο, ώρες απασχόλησης για εξωδιδακτικές διαδικασίες άνευ πληρωμής) και την 

αποστείλαμε για επεξεργασία. Η απάντηση της διοίκησης του Ομίλου ήταν γενική και χωρίς ξεκάθαρη 

τοποθέτηση για τα ζητήματα που εκθέτουμε στη σχέδιο ΣΣΕ, ενώ μία μέρα μετά τη συγκρότηση 

σωματειακής επιτροπής εργαζομένων στον συγκεκριμένο Όμιλο, όπως αποφασίστηκε στην τελευταία 

ΓΣ του σωματείου, βγήκε ανακοίνωση για μείωση των εξωδιδακτικών ωρών των συναδέλφων. Ωστόσο, 

η ρύθμιση αυτή, δεν βελτιώνει τις εργασιακές συνθήκες του συνόλου των εργαζομένων, καθώς 

εξαιρούνται οι νεοπροσληφθέντες καθηγητές. Γι΄αυτόν τον λόγο, η επιτροπή εργαζομένων θέλουμε να 

αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά για την επεξεργασία των επιμέρους προβλημάτων του κλάδου και να 

συνεδριάσει εκ νέου μετά τη Γενική Συνέλευση. Προχωράμε σε κάλεσμα της διοίκησης για νέα 

συζήτηση και διαπραγμάτευση της ΣΣΕ. 

 

Το σωματείο δέχτηκε καταγγελία από εργαζόμενους στο Φροντιστήριο Ηράκλειτος, σύμφωνα με την 

οποία η διοίκηση αποφάσισε να ανοίξει το φροντιστήριο την Κυριακή 4/12 για αναπλήρωση μαθημάτων 

της ημέρας της απεργίας, μέρα που έμεινε κλειστό με πρωτοβουλία της εργοδοσίας “για τη διευκόλυνση 

μαθητών-καθηγητών λόγω της απουσίας ΜΜΜ”. Μετά από επικοινωνία του Δ.Σ. του σωματείου με τη 

διοίκηση για την παραβίαση της νομοθεσίας, το φροντιστήριο παρέμεινε κλειστό. Στην ίδια επικοινωνία, 

με βάση και τη λογική που περιγράφηκε παραπάνω, ζητήσαμε συνάντηση για το ζήτημα της ΣΣΕ και 

παρά τις αρχικές αντιρρήσεις, εν τέλει πραγματοποιήθηκε. Ωστόσο, δεν φάνηκε να υπάρχει διάθεση από 

την πλευρά του φροντιστηρίου για την υπογραφή ΣΣΕ. Επόμενος στόχος, είναι  η δημιουργία 

σωματειακής επιτροπής εργαζομένων και στον Ηράκλειτο. 

 

Τέλος, σε μία σειρά εξορμήσεων που πραγματοποίησε το σωματείο μας το τελευταίο διάστημα, 

δεχτήκαμε καταγγελίες για παραβιάσεις σε χώρους της ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως η μη καταβολή 

δώρου Χριστουγέννων. Μάλιστα, το σωματείο οργάνωσε ειδική καμπάνια για το συγκεκριμένο θέμα, 

καθώς είναι γνωστές οι πρακτικές των εργοδοτών για μη καταβολή, επιστροφή ή περικοπή του. 

 

Η πρόσφατη εμπειρία αποδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως μόνο η συνολική αγωνιστική 

αντιπαράθεση με το κεφάλαιο και την εργοδοσία μπορεί να φέρει νίκες για τους εργαζόμενους στην 

ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη μαζικοποίηση του σωματείου και την 

κινητοποίηση των εργαζομένων για σύμβαση στον κλάδο, τη συνολική αντιπαράθεση με εργοδοσία, 

ΣΕΦΑ, ΟΕΦΕ για μισθούς και ζωή με αξιοπρέπεια. Με την οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς και τον 

συντονισμό των εργαζομένων σε κατεύθυνση της υπογραφής σύμβασης με βάση τις ανάγκες τους και 

όχι τις επιταγές κυβερνήσεων και εργοδοσίας. 

 

 

Μέσα από ένα αγωνιστικό και μαζικό σωματείο διεκδικούμε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

 

Η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας προς όφελος των εργαζομένων θα προκύψει μέσα από τη 

διαρκή και μαζική συμμετοχή και τον ανυποχώρητο αγώνα των ίδιων των εργαζομένων στην ιδιωτική 



εκπαίδευση. Οι διεκδικήσεις και οι μάχες του επόμενου διαστήματος είναι που θα κάνουν εφικτή αυτή 

μας την προσπάθεια. 

 

Η μαζική συμμετοχή των εργαζόμενων του κλάδου, όπως και άλλων κλάδων, στην πανεργατική απεργία 

της 9ης Νοέμβρη, όπου οι απεργιακές συγκεντρώσεις και πορείες ήταν από τις μεγαλύτερες των 

τελευταίων ετών, αλλά και άλλες κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος – 17η Νοέμβρη, 6η 

Δεκέμβρη, κινητοποιήσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς- κατέδειξαν την άρνηση της εργατικής τάξης 

και των λαϊκών στρωμάτων να συναινέσει στην πολιτική φτωχοποίησης. Παρόλο που η τάση αυτή 

υπονομεύεται από την επιλογή της ΓΣΕΕ και λοιπής γραφειοκρατίας να αποσυνδεθεί η απεργία της 9ης 

Νοέμβρη από οποιαδήποτε συζήτηση κλιμάκωσης του αγώνα κόντρα στην «εκλογική αναμονή», το 

αμέσως επόμενο διάστημα είναι αναγκαίο να δοθεί αγωνιστική συνέχεια, ώστε οι εκδηλώσεις του λαϊκού 

και εργατικού κινήματος να μην καταλήξουν ως απλή διαμαρτυρία που θα υποταχθεί σε αυτήν την 

αναμονή. 

 

Χρειάζεται ένα συνεκτικό αγωνιστικό σχέδιο του εργατικού κινήματος που να συμβάλει αποφασιστικά 

στον αγώνα για την ανατροπή της επίθεσης, ώστε να σπάσει το κλίμα εκλογικής αναμονής που ευνοούν 

συγκεκριμένες συνδικαλιστικές παρατάξεις και πολιτικές δυνάμεις του αστικού μπλοκ εξουσίας και να 

συνεισφέρει στην ορμητική επανεμφάνιση του λαϊκού παράγοντα που αποτελεί όρο για τη νίκη των 

διεκδικήσεων των εργαζομένων. 

 

Διεκδικούμε: 

• Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

• Ουσιαστικές αυξήσεις στα ωρομίσθιά μας 

• Κατάργηση της νομολογίας που επιτρέπει την κυριακάτικη εργασία στον κλάδο 

• Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη 

 

Προχωρούμε σε: 

• Συγκρότηση επιτροπών εργαζομένων, όπου κρίνεται δυνατό για την προώθηση της ΣΣΕ στον 

κλάδο 

• Κινητοποίηση την ημέρα συνάντησης με ΣΕΦΑ 

• Κινητοποίηση την ημέρα συνάντησης με τη διοίκηση του Ομίλου Πουκαμισά 

• Οργάνωση της παρέμβασης του σωματείου στα ΚΞΓ και ΙΕΚ 

• Οργάνωση εξορμήσεων τη Δευτέρα 30/1 σε ΦΜΕ και ΚΞΓ για τη διασφάλιση τήρησης της 

αργίας. 

• Εκδήλωση για το ζήτημα της ΣΣΕ στον κλάδο στο τέλος του μήνα 

 


