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Σχεδόν 3,5 ευρώ μεικτά την ώρα θα πληρώνεται ο νεοπροσλαμβανόμενος καθηγητής
ιδιωτικής εκπαίδευσης σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών.

Οι καθηγητές που θα διδάσκουν 18 ώρες την εβδομάδα προβλέπεται να δουν τις απολαβές
τους να μειώνονται κατά 63,5%, που σημαίνει μεικτές μηνιαίες απολαβές στα 253 ευρώ.
Συνυπολογίζοντας την κατάργηση των επιδομάτων προϋπηρεσίας, μεταπτυχιακών, δώρων
Χριστουγέννων και Πάσχα η μισθολογική μείωση αγγίζει το 90%.

Όλα αυτά εξαιτίας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ξένων Γλωσσών – Europalso,
που σε συνεργασία με ένα αμφίβολης νομιμότητας σωματείο εργαζομένων στα Κέντρα
Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής υπέγραψαν στις 6 Σεπτεμβρίου παρασυμβάσεις εργασίας
μειώνοντας τις απολαβές των καθηγητών καταστρατηγώντας προηγούμενες Διαιτητικές
Αποφάσεις και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ιδιωτικών εκπαιδευτικών καταγγέλλει πως η εν λόγω συμφωνία έχει
κυβερνητικές πλάτες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ενώ οι
παρασυμβάσεις εργασίας υπεγράφησαν με παρόντες συνδικαλιστές δικηγόρους
προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ. Η Ενωτική Πρωτοβουλία του Συλλόγου Καθηγητών Ξένων
Γλωσσών “Βύρων”
καταγγέλλει πως και στο παρελθόν
υπήρξαν αντίστοιχης σημασίας περιστατικά, με κατάργηση της κατοχυρωμένης πληρωμής
για τις αργίες και τις μέρες διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα και με αναίρεση
ρυθμίσεων οι οποίες προστάτευαν στοιχειωδώς τη μητρότητα και την εγκυμοσύνη.
Ταυτόχρονα η Europalso έχει ήδη προχωρήσει σε αγωγές και προσφυγές στα δικαστήρια
εναντίον του Συλλόγου Καθηγητών, επιχειρώντας να ποινικοποιήσει τους αγώνες τους,
όπως καταγγέλλουν οι δεύτεροι.

Αυγή, ΣΥΡΙΖΑ, alfavita.gr
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ «Σύμβαση» 3,52 ευρώ την ώρα!
Ανακοίνωση – καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού
Αττικής «Ο Βύρων»

Την απαράδεκτη «σύμβαση» 3,52 ευρώ μεικτά την ώρα (!!!) που υπέγραψε το Σωματείο
Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής με την οργάνωση των εργοδοτών
EUROPALSO (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών) καταγγέλλει
οΣύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής «Ο Βύρων». Η
προηγούμενη «σύμβαση» είχε υπογραφεί το 2010 και ήταν 8,80 ευρώ μεικτά την ώρα (ήδη
ελάχιστα!), δηλαδή μείωση 60%! Η «σύμβαση» του 2010 είχε καταγγελθεί το Μάη και η νέα
«σύμβαση» – αίσχος υπογράφτηκε την Πέμπτη 7/9.

Στην ανακοίνωσή του το σωματείο «Βύρων» απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς στα
φροντιστήρια και συνολικά στην ιδιωτική εκπαίδευση και τονίζει: «Συναγερμός! Δεν πάει
άλλο! Πάρε την κατάσταση στα χέρια σου! Σε απελπιστική κατάσταση βρισκόμαστε
χιλιάδες εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, η εργοδοτική οργάνωση EUROPALSO (Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών) κατήγγειλε τη Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών στην Αττική και μάλιστα μετά από μία εξαετία
εξευτελιστικών ωρομισθίων, αφού ο συγκεκριμένος εργοδοτικός σύνδεσμος έχει “στήσει”
ψευδοσωματείο αποτελούμενο κατ’ αρχήν από συγγενείς των εργοδοτών και έχει επιβάλει
μεσαιωνικούς όρους στους εργαζόμενους υπογράφοντας συμβάσεις-μαϊμού, με
συμβουλάτορες μεγαλοδικηγόρους – συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ!

Προχωρώντας τώρα ένα βήμα παραπέρα υπέγραψαν πάλι μεταξύ τους “σύμβαση”- μίασμα,
ντροπή και αίσχος για όλους τους εργαζόμενους, που μας επιβάλλει να δουλεύουμε με 3,52
ευρώ μεικτά (μείωση πάνω από 60%!), όσα δηλαδή προβλέπει η ΕΓΣΣΕ για τον ανειδίκευτο
εργάτη, με το επιχείρημα ότι …δε βγαίνουν! Φυσικά ούτε λόγος να γίνεται για δώρα, άδειες,
αργίες και επιδόματα που στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών τα έχουν από χρόνια
καταργήσει οι εργοδότες».

Ο «Βύρων» καλεί τους εκπαιδευτικούς να μην ανεχτούν τη σύμβαση, σημειώνοντας: «Είναι
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υποχρεωτική μόνο για τα μέρη που την υπογράφουν, τους εργοδότες και το
ψευτο-σωματείο τους»! Υπογραμμίζει πως «η λογική του “μικρότερου κακού” μόνο τα
χειρότερα έχει φέρει για μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι! Με 18 ώρες δουλειά την
εβδομάδα, δηλαδή την πλήρη απασχόληση στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, ο “μισθός”
μας θα είναι μεικτά 243 ευρώ και καθαρά 211 ευρώ!! Κανένας δεν μπορεί να ζήσει έτσι»!

Ο «Βύρων» καλεί: «Να μην εφαρμοστεί πουθενά η επαίσχυντη, εργοδοτική σύμβαση –
μαϊμού! Αγώνας τώρα σε όλους τους χώρους δουλειάς! Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές
Συμβάσεις! Ούτε ένα ευρώ μείωση των αποδοχών μας. Καμία κατάργηση δώρων και
επιδομάτων».

Ριζοσπάστης
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