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ΟΛΟΙ ΤΝΣΑΟΜΑΣΔ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 
ΔΡΓΑΙΑ 

 
 
Δίλαη γεγνλόο όηη νη κηζζνί, ηα κεξνθάκαηα, ην σξνκίζζην θαη νη όξνη δνπιεηάο 
θαη ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο δεηήκαηα πνπ 
αθνξνύλ όρη κόλν ηνλ θιάδν ηεο Ιδησηηθήο Δθπαίδεπζεο αιιά όιε ηελ 
εξγαηηθή ηάμε. Σηα ρξόληα πνπ δηαλύνπκε δπλακώλεη ε ηάζε απόιπηεο θαη 
ζρεηηθήο εμαζιίσζεο θη επνκέλσο ην δήηεκα ηεο αύμεζεο ησλ κηζζώλ θαη 
κεξνθάκαησλ απνθηά απόιπηε πξνηεξαηόηεηα. Γη’ απηό ηεξαξρνύκε ηνλ 
αγώλα γηα θάιπςε απσιεηώλ θαη νπζηαζηηθώλ απμήζεσλ πνπ καο θέξλεη 
αληηκέησπνπο κε ηελ εξγνδνζία θαη ην αζηηθό θξάηνο. Τν δήηεκα ησλ ΣΣΔ, 
ηεο έγγξαθεο δειαδή ζπκθσλίαο κεηαμύ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ θαη 
εξγνδνηώλ πνπ θαζνξίδεη ηνπο όξνπο δνπιεηάο είλαη έλα κεγάιν κέησπν 
ηαμηθήο αληηπαξάζεζεο κε ην θεθάιαην θαη κε ηηο δπλάκεηο πνπ ην ππεξεηνύλ. 
Η  ππνγξαθή ηεο απνηεινύζε αληηθείκελν απνθαζηζηηθήο δηεθδίθεζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ, γηαηί ε εξγνδνζία πνηέ δελ εγθαηάιεηςε ηελ πξνζπάζεηα λα  
ζπκπηέδεη πξνο ηα θάησ κηζζνύο θαη δηθαηώκαηα, αθόκε θαη ζε θαηξνύο 
αλάπηπμεο. 
Σηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ην εξγαηηθό θίλεκα βξίζθεηαη αληηκέησπν κε ηηο 
απώιεηεο ησλ θαηαθηήζεώλ ηνπ, κε ηελ επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ππό ην βάξνο 
ησλ ζπλεπεηώλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ ρακεινύ 
βαζκνύ νξγάλσζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ζηνηρείν πνπ θαίλεηαη έληνλα ζηνλ 
θιάδν καο όπνπ κεγάιε κεξίδα ζπλαδέιθσλ καο είλαη εληειώο άπεηξε, ρσξίο 
θακηά ζπκκεηνρή ζε αγώλεο δηεθδίθεζεο ησλ δηθαησκάησλ καο. Η επίζεζε ηεο 
ΔΔ θαη όισλ ησλ κέρξη ζήκεξα θπβεξλήζεσλ, ηδηαίηεξα κεηά θαη ηελ 
εθαξκνγή ησλ ηξηώλ Μλεκνλίσλ, αλέηξεςε όιν ην λνκηθό πιαίζην γηα ηηο 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο πνπ θαηαθηήζεθε ζηαδηαθά από ην εξγαηηθό θίλεκα ζηε 
ρώξα, από ην 1955 σο ην 1990. Καηαξγήζεθαλ ζρεδόλ όιεο νη θιαδηθέο 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη κεηώζεθε κε λόκν ν θαηώηεξνο κηζζόο ζηα 586 
επξώ θαη ζηα 511 γηα ηνπο λένπο θάησ ησλ 24 εηώλ. 
Σήκεξα ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ εξγάδεηαη κε αηνκηθέο 
ζπκβάζεηο. Μέζα ζηνλ ίδην θιάδν, αθόκε θαη ζηνλ ίδην εξγαζηαθό ρώξν, δελ 
ππάξρεη εληαίν θαζεζηώο ζηνπο όξνπο δνπιεηάο, γεγνλόο πνπ απνηειεί 
ζρεδόλ θαλόλα γηα ηα ΦΜΔ θαη ηα ΚΞΓ. Γεθαέμη δηαθνξεηηθέο εξγαζηαθέο 
ζρέζεηο δηαθνξνπνηνύλ όρη κνλάρα ηνπο κηζζνύο, αιιά θαη δεηήκαηα πνπ 
αθνξνύλ ην ρξόλν εξγαζίαο, ή άιινπο ζεζκηθνύο όξνπο ζρεηηθνύο κε ηελ 
πξνζηαζία ηεο κεηξόηεηαο, ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο θαη αηνκηθέο ειεπζεξίεο, ηνλ 
θαζνξηζκό ησλ θαζεθόλησλ θαη άιια δηθαηώκαηα πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίδεη 
κηα ζπιινγηθή ξύζκηζε. 

 
Σην ρώξν ησλ θξνληηζηεξίσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο έρνπλ θαηαξγεζεί νη ΣΣΔ 
από ην 2011. Μέρξη ηόηε ήηαλ ζε ηζρύ ε ζύκβαζε πνπ είρε ππνγξάςεη ν 
ΣΔΦΚ κε ηνλ ΣΔΦΑ θαη πξνέβιεπε 13,57 επξώ κηθηά ηελ ώξαγηα ηελ Αηηηθή, 
ελώ γηα ηελ ππόινηπε Διιάδα ίζρπε ε ζύκβαζε ηνπ ΟΔΦΔ πνπ πξνέβιεπε 
11,40 επξώ. Ο Όκηινο Πνπθακηζά είρε δηθέο ηνπ ζπκβάζεηο κέρξη πέξπζη, πνπ 
πξνέβιεπαλ αθόκα πην ρακειά σξνκίζζηα. Σην ρώξν ησλ ΚΞΓ ε Europalso, 
καδί κε ην ςεπηνζσκαηείν-ζθξαγίδα πνπ είρε ζηήζεη ε ίδηα, είρε ππνγξάςεη ην 
2012 ηελ θαηάπηπζηε ζύκβαζε πνπ πξνέβιεπε 3,52 επξώ ηελ ώξα, γηα λα 
αλαλεώζεηην αίζρνο ζηα ηέιε Ινύιε ηνπ 2015 κε ζύκβαζε πνπ πξνέβιεπε 
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5,40 επξώ ηελ ώξα κηθηά.Δίλαη ην ζσκαηείν πνπ ιεηηνπξγώληαο σο καθξύ 
ρέξη ηεο εξγνδνζίαο ζηνλ θιάδν έζπξε ζηα δηθαζηήξηα ηνλ Βύξσλα γηα λα 
θεξδίζεη ηελ αληηπξνζσπεπηηθόηεηα θαη λα ζέζεη ζε ηζρύ ηνπο θαηάπηπζηνπο 
ζρεδηαζκνύο ηεο εξγνδνζίαο ζηνλ θιάδν. Από ην 2016 θαη ηνλ λόκν 4415 
αλαγλσξίζηεθε σο πιήξεο σξάξην νη 21 ώξεο ηε βδνκάδα, γεγνλόο πνπ 
δηακόξθσζε ην σξνκίζζην ζηα 6,70 επξώ κηθηά (κόιηο 5,62 επξώ θαζαξά). 
Γηα ηα Κέληξα Μειέηεο, γηα ηα νπνία ην ππνπξγείν Παηδείαο εζθεκκέλα 
αξλείηαη λα ηνπνζεηεί, ηα σξνκίζζηα είλαη αθόκα πην εμεπηειηζηηθά, ηεο ηάμεσο 
ησλ 3-4 επξώ. 

 
Δκείο σο εξγαδόκελνη ζε ρώξνπο ηεο Ιδησηηθήο Δθπαίδεπζεο εξρόκαζηε λα 
απνθαζίζνπκε πσο ζα νξγαλώζνπκε ηελ πάιε καο εληαία, παλειιαδηθά. Ο 
βαζκόο νξγάλσζεο ησλ ζπλαδέιθσλ καο ζε απηά δελ μεπεξλά ην 6% θαη 
πνιιέο θνξέο εξρόκαζηε αληηκέησπνη κε κηα ζεηξά ζηνηρεία αλσξηκόηεηαο 
πνπ παξνπζηάδεη κηα κεξίδα ζπλαδέιθσλ, θπξίσο λέσλ ειηθηαθά πνπ 
ζπλαληάκε θαηά βάζε ζε θξνληηζηήξηα θαη θέληξα κειέηεο. Φαηλόκελα 
εμεπηειηζηηθώλ σξνκηζζίσλ, δηαθνξεηηθώλ σξώλ θαη σξνκηζζίσλ από απηά 
πνπ αλαγξάθεη ε ζύκβαζε, κε θαηαβνιήο δώξσλ θη επηδνκάησλ, έθηαθησλ 
σξώλ δηδαζθαιίαο ηα Σαββαηνθύξηαθα, απιήξσηεο επηηεξήζεηο, κε 
ζπκπιήξσζεο απαξαίηεησλ ελζήκσλ γηα επίδνκα αλεξγίαο, ζπγθξνηνύλ 
απηήλ ηελ πεξίνδν ηελ εηθόλα πνπ επηθξαηεί ζηα θξνληηζηήξηα, εθεί όπνπ νη 
ζπλάδειθνί καο απνιύνληαη θάζε ρξόλν θαη θάζε θαινθαίξη δνπλ κε ηελ 
αγσλία γηα ην αλ ζα έρνπλ δνπιεηά κε ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά.  

 
ΚΟΙΝΟ ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΩΝ ΩΜΑΣΔΙΩΝ: 

 

 Πξνηείλνπκε ην παξαθάησ ζρέδην ΣΣΔ θαη κε βάζε απηό λα 
νξγαλσζνύλ νη παξεκβάζεηο καο ζε θάζε λνκό θαη πεξηνρή.  

 Όια ηα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία παλειιαδηθά ππνγξάθνπκε απηή ηελ 
θνηλή αλαθνίλσζε κε ζρέδην θαη θάιεζκα ζηνπο εξγνδόηεο ζε 
δηαπξαγκάηεπζε κέζα ζηνλ Ινύιε. 

 Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζπγθεθξηκέλα ην 
Σαββαηνθύξηαθν ζηηο 1-2 Σεπηέκβξε πξαγκαηνπνηνύκε όια ηα 
ζσκαηεία γεληθέο ζπλειεύζεηο, ώζηε λα μεθηλήζεη έλαο κήλαο δξάζεο 
γηα ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε κε εμνξκήζεηο ζε ρώξνπο δνπιεηάο θαη 
θηλεηνπνηήζεηο ζε εξγνδνηηθνύο θνξείο.   

 Αλαγγέιινπκε από ηώξα ζηα κέιε ησλ ζσκαηείσλ όηη από αξρέο 
Σεπηέκβξε μεθηλά θακπάληα ελεκέξσζεο ζηνπο ρώξνπο ηεο ηδησηηθήο 
εθπαίδεπζεο γηα ην πεξηερόκελν ηεο ζύκβαζεο θαη έλαξμε θακπάληαο 
λέσλ εγγξαθώλ. Σηόρνο καο είλαη κέρξη ηα κέζα Οθηώβξε λα έρνπλ 
ζπλαληεζεί αληηπξνζσπίεο ησλ ζσκαηείσλ καο κε εξγνδνηηθνύο 
θνξείο ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη ε ΟΙΔΛΔ λα έρεη νξίζεη ζπλάληεζε γηα ην 
δήηεκα ησλ ΣΣΔ κε εξγνδνηηθέο ελώζεηο. 

 
 
 
 
  
 

 


