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Έθνος

Την έντονη διαμαρτυρία της ομοσπονδίας εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων και της ΓΣΕΕ
προκάλεσε η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας σε κέντρα ξένων γλωσσών, με την οποία η
ωριαία αποζημίωση διαμορφώνεται στα μόλις 2,90 ευρώ.

Την έντονη αντίδραση της ΟΙΕΛΕ προκαλεί η νέα σύμβαση εργασίας των
εκπαιδευτικών στα κέντρα ξένων γλωσσών

Την έντονη διαμαρτυρία της ομοσπονδίας εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων και της ΓΣΕΕ
προκάλεσε η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας σε κέντρα ξένων γλωσσών, με την οποία η
ωριαία αποζημίωση διαμορφώνεται στα μόλις 2,90 ευρώ.

Η ΟΙΕΛΕ ενημέρωσε τον υπουργό Παιδείας, Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο , για αυτή την
εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι «ο χώρος των κέντρων ξένων γλωσσών μετατρέπεται ραγδαία
σε ζούγκλα ανομίας
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».

Μάλιστα, η ομοσπονδία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών αναφέρει ότι το σωματείο που
υπέγραψε τη σύμβαση με τους ιδιοκτήτες, «συστήθηκε με εμπνευστές και αρχιτέκτονες
ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών».

Σύμφωνα με την ομοσπονδία, οι αμοιβές των εκπαιδευτικών από τα 9 ευρώ συρρικνώνονται
στα 2,90 καθαρά την ώρα, ενώ ένας εκπαιδευτικός με πλήρες ωράριο θα έχει μηνιαίες
αποδοχές που φθάνουν τα 270 ευρώ.

Η ΓΣΕΕ με ανακοίνωσή της ζητά την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας ώστε «να
αποκατασταθεί η νομιμότητα στον κλάδο των ξενόγλωσσων φροντιστηρίων».

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&amp;subid=2&amp;pubid=63712495

...............................................................................................................

Ανακοίνωση/καταγγελία για την απαράδεκτη σύμβαση στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταγγέλλει την απαράδεκτη σύμβαση που υπόγραψαν οι εργοδότες στα
Κέντρα Ξένων Γλωσσών της Αττικής με το απόλυτα ελεγχόμενο από αυτούς εργοδοτικό
σωματείο. Η σύμβαση αυτή ορίζει το ωρομίσθιο στα 3,53 μεικτά την ώρα, λιγότερα και από
τα 4 ευρώ την ώρα που δίνουν οι αλυσίδες φροντιστηρίων σε όσους μοιράζουν τα
διαφημιστικά φυλλάδιά τους. Αυτό σημαίνει ότι πλέον ένας καθηγητής σε κέντρο ξένων
γλωσσών θα παίρνει για 18 ώρες εβδομαδιαία 253 ευρώ μεικτά το μήνα. Την ίδια ώρα η
σύμβαση καταργεί κάθε άλλο δικαίωμα των εργαζομένων στην ξενόγλωσση εκπαίδευση
Είναι προφανές ότι δεν έχουμε να κάνουμε με «σύμβαση» αλλά με κυνική απόφαση των
ίδιων των εργοδοτών. Το κίτρινο «σωματείο» που την υπογράφει είναι αποκλειστικά και
μόνο δημιούργημα των εργοδοτών, που το έστησαν με τις υποδείξεις του ΠΑΣΟΚου
μεγαλοδικηγόρου Βερβεσού, κάνει εκλογές με μπράβους και τους «ψηφοφόρους» να
προσέρχονται υπό καθεστώς εκβιασμού.
Οι έμποροι της γνώσης, αυτοί που για χρόνια θησαύρισαν από τα ελλείμματα του δημόσιου
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σχολείου και έφτιαξαν περιουσίες εκμεταλλευόμενοι την αγωνία της εργαζόμενης
οικογένειας, ενισχυμένοι από τη σαφή βούληση της Τρικομματικής κυβέρνησης
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ να διαλύσει τα εργατικά δικαιώματα και να συμμορφωθεί στις
απαιτήσεις της Τρόικας, σπεύδουν να φέρουν συνθήκη απόλυτου εργασιακού μεσαίωνα. Δεν
θα τους περάσει!
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκφράζει την αλληλεγγύη της στους αγώνες των εργαζόμενων στην
ξενόγλωσση εκπαίδευση και την πάλη του ιστορικού σωματείου τους, του «Βύρωνα». Είναι
γελασμένοι οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, εάν πιστεύουν ότι θα
περάσει ο κυνισμός και η εργασιακή ζούγκλα. Ο αγώνας των εργαζομένων θα τους σαρώσει.
Πηγή: http://www.antarsya.gr/node/739
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Σημερινό (15/9/2012) άρθρο της σαββατιάτικης εφημερίδας
ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
για τα "κατορθώματα" της εργοδοτικής ένωσης "Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων" EUROPALSO και την "σ.σ.ε.-έκτρωμα" με την οποία ο καθηγητής καλείται να διδάξει ξένες
γλώσσες στην Αττική με 3,52 μεικτά…
....................................................................................
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