
Πρωτοβουλία Εργαζομένων και Ανέργων στην ιδιωτική εκπαίδευση 

 

Μέσα στον Δεκέμβρη, και με απευθείας αποστολή από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ προς όλες τις 

υπηρεσίες του Οργανισμού που αφορούν στην ασφάλιση μισθωτών εργαζομένων, κοινο-

ποιείται η εγκύκλιος 45/2017, με θέμα τον υπολογισμό των ημερών εργασίας μας σε φρο-

ντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών. 

 

Με φαινομενικά αθώες διατυπώσεις απλών ρυθμίσεων για τα ασφαλιστικά μας ζητήματα, 

η κυβέρνηση, με μια καθαρά πολιτική κίνηση διά μέσου του ΕΦΚΑ, επιχειρεί να μεταβάλει 

όχι μόνο τα ζητήματα της ασφάλισης στον κλάδο αλλά και τις εργασιακές σχέσεις μας. 

 

Σύμφωνα με τον ν. 4415/2016, ο οποίος είναι αποτέλεσμα της δράσης των εργαζομένων 

του κλάδου, και τη σχετική εφαρμοστική εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας: «Διευκρινί-

σεις σχετικά με την παράγραφο 30 του ν. 4415/2016» που προβλέπει 25 ένσημα μηνιαίως 

ανεξαρτήτως ημερών παρουσίας μας στην εργασία αν συμπληρώνουμε 21 ώρες εβδομα-

διαίως σε έναν εργοδότη, με την πρόσφατη εγκύκλιο 45/2017 υπολογίζονται τα ένσημα για 

όσες/ους εργαζόμενες/εργαζομένους δουλεύουν λιγότερες από 21 ώρες με βάση το κλά-

σμα που προκύπτει από τις ώρες εργασίας διά το πλήρες ωράριο επί 25. Η εγκύκλιος του 

διοικητή του ΙΚΑ που, για καθηγητές/καθηγήτριες που εργάζονται λιγότερες από 21 ώρες 

τη βδομάδα, αποσυνδέει τη μέτρηση των ενσήμων από τη φυσική παρουσία στον χώρο ερ-

γασίας και το κατώτατο τεκμαρτό ημερομίσθιο (11,06 €) αποτελεί αποτέλεσμα της απαίτη-

σης των εργοδοτών να μειώσουν τον μισθό μας σε ό,τι αφορά στην καταβολή δώρων Χρι-

στουγέννων και Πάσχα, επιδόματος και αποζημίωσης μη καταβληθείσης αδείας αλλά και 

να υπονομεύσουν τον ν. 4445/2016 που κατοχυρώνει την κυριακάτικη αργία και τις διακο-

πές Χριστουγέννων και Πάσχα.  

 

Ταυτόχρονα αποτελεί μνημονιακή αντεργατική ρύθμιση της κυβέρνησης με σκοπό να μειώ-

σει τη δυνατότητα των περισσότερων εργαζομένων του κλάδου που εργάζονται λίγες ώρες 

να παίρνουν επίδομα ανεργίας αλλά και να μην συγκεντρώνουν τον απαραίτητο αριθμό 

ενσήμων για να πάρουν σύνταξη. Υπενθυμίζουμε ότι με δεδομένο το σημερινό καθεστώς 

υπολογισμού των απαραίτητων ενσήμων, σύμφωνα με τον οποίο δεν προσμετρώνται τα 

ένσημα των δύο τελευταίων μηνών εργασίας πριν την απόλυση, πολλές/οί συνάδελφοι α-

δυνατούν να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων με επίπτωση να μην δικαι-

ούνται επίδομα ανεργίας. Ειδικά, οι εργαζόμενοι/ες στα κέντρα μελέτης και στα ΙΕΚ, των 

οποίων το κατώτατο ωρομίσθιο είναι 3,5 €, με βάση τη συγκεκριμένη εγκύκλιο δεν θα συ-

μπληρώσουν ποτέ τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων για το επίδομα ανεργίας.  

 

Επιπρόσθετα μέσα σε μια υποτίθεται ευνοϊκή ρύθμιση για εμάς, με την πρόβλεψη για προ-

σαυξημένες κατά τον νόμο αποδοχές, επιχειρήθηκε για άλλη μία φορά να νομιμοποιηθεί η 

ασυδοσία των αφεντικών να μας τραβάνε για δουλειά Κυριακές και διακοπές, παραβιάζο-

ντας τον ν. 4445/2016 (άρθρο 80) σύμφωνα με τον οποίο κατά τις ημέρες αργιών και δια-

κοπών, οι οποίες ορίζονται από υπουργική απόφαση του υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ, τ. Β΄, 

4212/27-12-2016), τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών παραμένουν κλειστά. Η 

εκ των υστέρων διόρθωση ενός ακόμη «λάθους» από την κυβέρνηση με την κοινοποίηση 



από τον ΕΦΚΑ διορθωτικής διάταξης (14/2/2018) σύμφωνα με την οποία «οι διδάσκοντες 

καθηγητές δικαιούνται αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται, εκτός από τις η-

μέρες των αργιών και κατά τις ημέρες των διακοπών, […] ενώ προσαυξημένες αποδοχές 

δικαιούνται πλέον μόνο για την απασχόλησή τους κατά τις Κυριακές» καταδεικνύει την επί-

μονη προσπάθεια και τις έντονες πιέσεις της εργοδοσίας ώστε να ανοίξουν οι πόρτες για 

μια χωρίς όριο κλήση για δουλειά, οποιαδήποτε μέρα, πολύ περισσότερο Κυριακές και δια-

κοπές. 

 

Η κυβέρνηση λοιπόν με ένα κλασικού τύπου, φαινομενικά ευνοϊκό μέτρο για κάποιες/ους 

συναδέλφους, προχωρά «βελούδινα» και έμμεσα σε διάσπαση ανάμεσά μας. Αντί να συζη-

τάμε και να παλεύουμε το πώς όλοι/ες μαζί θα δώσουμε τη μάχη για μια πραγματικά ενιαία 

συλλογική σύμβαση εργασίας, για όλες/ους τις/ους συναδέλφους, με πλήρη ασφαλιστικά 

δικαιώματα, θέλουν να μας κάνουν να βγάλουμε ατομικά το μπλοκάκι του υπολογισμού για 

το αν αυτό μας συμφέρει ή όχι. Δεν είναι προς το συμφέρον μας, ο ατομικός υπολογισμός 

ασφάλισης και ημερομισθίου, η ατομική διαπραγμάτευση με το όποιο αφεντικό για να 

μπούμε στην ευνοϊκότερη περίπτωση της εγκυκλίου. Είναι τα ίδια αφεντικά, που και τώρα 

απολύουν και διώκουν συναδέλφους όταν αυτοί/ες ζητούν τα αυτονόητα: πλήρη μισθολο-

γικά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. 

 

Πολλές/οί από εμάς ίσως σκεφτούν, πως η νομική υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, η 

μάχη δηλαδή για την καλύτερη νομική ερμηνεία της εγκυκλίου πρέπει να είναι το βασικό 

όπλο μας. Όμως, η συμμετοχή στον συλλογικό αγώνα, το μέτωπο απέναντι στα αφεντικά 

είναι ο ασφαλέστερος δρόμος για την επιβολή των δικαιωμάτων μας αντί να χρειαστεί να 

φτάσουμε σε κάποια αίθουσα δικαστηρίου. 

 

• Ενιαία μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα για ό-

λους/ες μας. Όχι στις διασπάσεις ηλικίας, ειδικότητας ή σε όποιον άλλο ερ-

γασιακό διαχωρισμό μεταξύ μας.  

 

• Απαιτούμε να προσμετρώνται όλα τα ένσημα όλης της χρονικής περιόδου 

κατά την οποία εργαζόμαστε. Να σταματήσει εδώ και τώρα η κλοπή των 

ενσήμων των δύο τελευταίων μηνών εργασίας πριν την απόλυση σχετικά 

με την προσμέτρησή τους στον υπολογισμό του επιδόματος ανεργίας. 

 

• Απαιτούμε το επίδομα ανεργίας στην περίπτωση περιστασιακής ή εκ πε-

ριτροπής εργασίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 

Παλεύουμε για συμβάσεις αορίστου χρόνου με πλήρη ασφαλιστικά 

δικαιώματα. 
 


