
Πρωτοβουλία Εργαζομένων & Ανέργων στην ιδιωτική εκπαίδευση

Aντίσταση στη λεηλασία των εργασιακών δικαιωμάτων 

Σε μια περίοδο στην οποία εντείνεται η καπιταλιστική αναδιάρθρωση και ο πόλεμος επανέρχεται ως 
φονικό εργαλείο της, η ακροδεξιά κυβέρνηση με πρόσχημα τον φονικό ιό SARS–CoV–2 μεθόδευσε, με 
ιδιώνυμα, την κατάργηση θεμελιωδών εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, την απαγόρευση δι-
αδηλώσεων, την εγκληματοποίηση των εργατικών αγώνων και τον κρατικό έλεγχο των σωματείων, τα 
αφεντικά δεν αρκούνται σε αυτό, αλλά επιβάλλουν ως όρους εργασίας την πειθάρχηση και τον έλεγχο, 
την υπογραφή φρονηματικών δηλώσεων υποταγής και απεμπόλησης των εργασιακών δικαιωμάτων ως 
προϋπόθεση. Για την αλυσίδα Διακρότημα με τα 85 παραρτήματα εργαζόμενοι/ες καταγγέλλουν την 
επιβολή φρονηματικής δήλωσης υποταγής σχετικά με τη μη συμμετοχή σε σωματείο και την ενημέρω-
ση του αφεντικού αν αυτό συμβεί:

Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι δεν υπογράφουν φρονηματικές δηλώσεις υποταγής

Επίσης υποχρεώνουν τις/τους συναδέλφους να υπογράψουν φρονηματική δήλωση με τον τίτλο «σύμ-
βαση εμπιστευτικότητας» με την οποία απεμπολούν τα εργασιακά τους δικαιώματα σε ό,τι αφορά τις 
συνθήκες και τους όρους εργασίας, εξαναγκαζόμενες/οι να αποδεχτούν ότι, αν παραβούν το... «καθή-
κον εχεμύθειας» τα επόμενα 3 χρόνια από την απόλυσή τους, θα διωχθούν ποινικά σύμφωνα με το 
άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα, για παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας, αλλά και θα καταβάλουν 
10.000 ευρώ στα αφεντικά, για κάθε παράβαση:
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Όλες/οι στην πανεργατική απεργία την Τετάρτη 6 του Απρίλη. Όλες/οι την ίδια μέρα 
μετά την απεργιακή πορεία, στις 5.00 το απόγευμα στην κινητοποίηση έξω από τα 
κεντρικά γραφεία του Διακροτήματος στον Πειραιά (Κουντουριώτου 146–148) 

Α
πρίλης του 2022

Σε παραρτήματα της αλυσίδας αλλά και στο κεντρικό φροντιστήριο στον Πειραιά παραβιάζεται το 45λε-
πτο της διδακτικής ώρας. Οι εργαζόμενοι/ες εργάζονται δύο συνεχόμενα 60λεπτα, ενώ πληρώνονται 
μόνο για δύο 45λεπτα! Επίσης, στην καθολική αργία λόγω των χιονοπτώσεων στις 25 και στις 26 του 
Γενάρη η κεντρική διοίκηση των φροντιστηρίων επέβαλε τηλεργασία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κλάδος των εργαζομένων και των ανέργων στα φροντιστήρια καταγγέλ-
λει την παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων από την αλυσίδα φροντιστηρίων Διακρότημα. 20 χρόνια 
τώρα έχουν δοθεί νικηφόρες μάχες ενάντια στην παραβίαση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και 
της εργατικής νομοθεσίας με την καταστρατήγηση των χρονικών ορίων εργασίας (επιβολή διδακτικής 
ώρας 60 λεπτών αντί για 45 λεπτά, με απλήρωτο το τέταρτο). Με τις κινητοποιήσεις τον Ιούλη και 
Οκτώβρη του 2021 έξω από το φροντιστήριο Διακρότημα στην Αργυρούπολη και στο Περιστέρι, αλλά 
και στην πανεργατική απεργία την Τετάρτη 6 του Απρίλη στις 5.00 το απόγευμα στην κινητοποίηση έξω 
από τα κεντρικά γραφεία της αλυσίδας στον Πειραιά (Κουντουριώτου 146–148) υπενθυμίζουμε στην 
επιχείρηση πως, ό,τι και να υποχρεώσει τις/τους εργαζόμενες/ους να υπογράψουν, θα αναγκαστεί να 
το πάρει πίσω. Πιάνουμε το νήμα από τις εργατικές διεκδικήσεις των τελευταίων 20 χρόνων στις επιθε-
ωρήσεις εργασίας με τις οποίες επιβλήθηκε στην αλυσίδα να σταματήσει το 60λεπτο. Συνεχίζουμε την 
άμεση δράση, όπως στην απεργία της 1ης Νοέμβρη του 2018, όταν μετά από απεργιακό αποκλεισμό 
στο Διακρότημα Ζωγράφου, αλλά και κινητοποίηση στα κεντρικά γραφεία της αλυσίδας, τα αφεντικά 
κατέβαλαν τα δεδουλευμένα σε δύο απολυμένες συναδέλφους.
 
Σε μια περίοδο απλήρωτης μαύρης εργασίας με πρόσχημα τη λοίμωξη Covid–19 σε όλη την ιδιωτική εκ-
παίδευση. Σε μια περίοδο που τα αφεντικά απαιτούν από τις/τους συναδέλφους να βάλουν πλάτη για 
να συνεχίσουν την κερδοφορία τους στην οικονομική κρίση, συνεχίζουμε να βάζουμε κόκκινες γραμ-
μές, επιμένοντας πως δεν είμαστε συνεργάτες, για να σιωπούμε και να υπακούμε. Σήμερα όσο ποτέ 
άλλοτε με τα σωματεία βάσης, τις ακηδεμόνευτες εργατικές συλλογικότητες, τις αυτοοργανωμένες συ-
νελεύσεις γειτονιάς εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες συνεχίζουμε τη μάχη ενάντια στην καπιταλιστική 
αναδιάρθρωση χωρίς να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω.

Αντίσταση Αυτοοργάνωση Ταξική αλληλεγγύη

Υποχρεώνεται λοιπόν ο εργαζόμενος, ο οποίος χαρακτηρίζεται σαν συνεργάτης, να αποδεχτεί ψευδώς 
ότι έχει πρόσβαση στα αρχεία της επιχείρησης και ότι δήθεν «γίνεται γνώστης άκρως εμπιστευτικών 
πληροφοριών, τεχνογνωσίας και απορρήτων στοιχείων που αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας».
 
Κατασκευάζεται μια απίστευτη αναπαράσταση και προσδίδεται ένας φαντασιακός ρόλος ενός στελέ-
χους πολυεθνικής που γνωρίζει τη χημική σύσταση ενός ευπώλητου αναψυκτικού. Στην πραγματικό-
τητα ένα πράγμα γνωρίζει και βιώνει μία/ένας εργαζόμενη/ος στους χώρους εργασίας: συνθήκες εκ-
μετάλλευσης και καθημερινή ανασφάλεια σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες ανανεώνονται 
από το αφεντικό κάθε Σεπτέμβρη. Αν διεκδικήσει τα εργασιακά της/του δικαιώματα, αν απεργήσει, η 
σύμβαση δεν θα ανανεωθεί. Αν καταγγείλει, έχει υπογράψει ρήτρα απεμπόλησης των εργασιακών δι-
καιωμάτων της/του...


