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Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Αριθμός Πρωτοκόλλου  185

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Καθηγητών

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας», που εδρεύει στην Άνοιξη Αττικής (Λεωφόρος Μαραθώνος

αρ. 1) κι’ εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ

Το σωματείο με την επωνυμία «Η εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία», που εδρεύει

στο Ψυχικό Αττικής (οδός Κοκκώνη αρ. 18) κι’ εκπροσωπείται νόμιμα

___________________

Α) Πληροφορηθήκαμε από τα μέλη μας ότι στον καθένα αποστείλατε έγγραφο, με

το οποίο γνωστοποιείται η μείωση των αποδοχών τους και ο βαθμός τους. Ζητήσατε,

μάλιστα, την υπογραφή τους για την απόδειξη της παραλαβής. Δεχθήκαμε τη

διαμαρτυρία τους για την μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας και αμοιβής

τους, την οποία ανακοινώσατε. Δεχθήκαμε, ακόμη, και την βούλησή τους για συλλογική

αντίδραση, αρχή της οποίας είναι το έγγραφο τούτο.

Β) Υπενθυμίζουμε την γραπτή διαμαρτυρία μας για την εμφάνιση στις αποδείξεις

μισθοδοσίας των μελών μας ότι μέρος των αποδοχών τους καταβάλλεται ως

οικειοθελής παροχή. Ρητά δηλώσαμε ότι αποκρούεται από εμάς και τα μέλη μας η

απόπειρα μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων αμοιβής της εργασίας τους.

Υπενθυμίζουμε, ακόμη, την σχετική καταγγελία μας στην Επιθεώρηση Εργασίας και την

απάντηση που δόθηκε.
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Γ) Δηλώνουμε κατηγορηματικά και για λογαριασμό των μελών μας ότι

αποκρούονται όσα στο έγγραφό σας, που αποστέλλετε σε κάθε μέλος μας,

διαλαμβάνονται. Ρητά δηλώνουμε την άρνηση αποδοχής της μονομερούς βλαπτικής

μεταβολής των όρων εργασίας και αμοιβής (μείωση αποδοχών και βαθμός).

Δ) Στην εξοφλητική απόδειξη σημειώνεται ότι συγκεκριμένο ποσό καταβάλλεται

ως «οικειοθελής παροχή». Δεν υπήρξε μέχρι τώρα καμία σημείωση ή με κάποιον άλλον

τρόπο εξωτερίκευση επιφύλαξης να μειώνεται το ποσό που εμφανίσατε ότι καταβάλλεται

ως οικειοθελής παροχή. Όψιμα, βέβαια, με το επίμαχο έγγραφο, που επιδίδεται σε κάθε

μέλος μας, παραδίδεται και σελίδα με κείμενο, το οποίο εμφανίζεται ως «Απόφαση του

Δ.Σ της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (12.12.2011)». Λέγεται με το κείμενο αυτό ότι το

Δ.Σ «αποφασίζει την ένταξη των εργαζομένων εκπαιδευτικών (...) στο ενιαίο μισθολόγιο

– βαθμολόγιο του Ν. 4024/2011 και την καταβολή, ως οικειοθελούς παροχής, της

προσωπικής διαφοράς που προκύπτει από τη μείωση των αποδοχών (...). Η οικειοθελής

αυτή παροχή καταβάλλεται χωρίς πρόθεση νομικής δέσμευσης και με τη ρητή επιφύλαξη

ότι η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μειώνει, να συμψηφίζει με

αυξήσεις (...) ή και να καταργεί πλήρως την παροχή αυτή ...». Το κείμενο, βέβαια, αυτό

δεν υπογράφεται, ούτε καν έχει την ένδειξη ότι είναι απόσπασμα από τα πρακτικά του

Διοικητικού Συμβουλίου σας και πρώτη φορά εξωτερικεύεται τέτοιος λόγος.

Σημειώνουμε ότι ούτε στην Επιθεώρηση Εργασίας εμφανίστηκε, ούτε, βέβαια,

δηλώθηκε από τους εκπροσώπους σας ότι η «οικειοθελής» παροχή μπορεί να μειωθεί,

ακόμα και να καταργηθεί. Όψιμα εξωτερικεύσατε τα αντίθετα, τα οποία δε γνωρίζουμε

εάν πράγματι υπάρχουν. Με την ευκαιρία, ζητούμε να μας χορηγήσετε επίσημο

φωτοαντίγραφο της «απόφασης» από το βιβλίο πρακτικών, που τηρείτε.

Ε) Στο Διοικητικό Συμβούλιό σας δεν μετέχει εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

Δεν είναι, επομένως, αλήθεια αυτό που γράψατε στο κείμενο, που αποστέλλετε στα μέλη

μας, τα οποία καλούνται να υπογράψουν την παραλαβή του. Ο λόγος είναι για το: «Όπως

θα έχετε πληροφορηθεί από τους εκπροσώπους σας στο Διοικητικό Συμβούλιο η

απόφαση αυτή ελήφθη για να μην αναγκασθεί το Δ.Σ στην παρούσα φάση να προχωρήσει

σε δραματική κατάργηση τμημάτων, τάξεων και ολόκληρων σχολικών μονάδων (...) που

θα σήμαινε στην πράξη απολύσεις ...». Γνωρίζετε ότι απλά παρακολουθεί τη συνεδρίαση
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του Διοικητικού Συμβουλίου σας η Πρόεδρός μας. Για όσα λέχθηκαν στη συνεδρίαση

της 4.7.2012, έχουμε τοποθετηθεί με έγγραφό μας, που σας αποστείλαμε. Ποτέ και

πουθενά δεν λέχθηκαν στη συνεδρίαση εκείνη, όσα όψιμα με ανυπόγραφο κείμενο λέτε

ότι αποφασίστηκαν στη συνεδρίαση της 12.12.2011. Και κάτι ακόμη, είναι πασίδηλο, και

γι’ αυτό δε χρειάζεται απόδειξη, ότι οι εργοδότες, για να επιβάλλουν μειώσεις

αποδοχών, κραδαίνουν την απειλή των απολύσεων. Θέτουν ηθικό δίλημμα στον

εργαζόμενο να τον καταστήσουν ένοχο για τις απολύσεις που δήθεν θ’ αποφευχθούν με

τη μείωση αποδοχών. Φευ, και η μείωση αποδοχών συντελείται, και οι απολύσεις, στη

συνέχεια, πραγματοποιούνται. Αποκρούομε, έτσι, αυτά που λέτε για απολύσεις κ.λπ. εάν

δεν στέρξουν οι καθηγητές στη μείωση των αποδοχών τους.

ΣΤ) Τέλος, δεν είναι χωρίς σημασία η επιλογή σας να ανακοινώσετε το βαθμό

και τη μείωση των αποδοχών σε χρόνο που είναι κλειστά τα γυμνάσια και λύκεια και οι

καθηγητές απουσιάζουν. Να είστε, βέβαιοι, ότι θα εισπράξετε την αντίδρασή τους και

πολύ σύντομα, μάλιστα, εάν και εφόσον επιμείνετε στην παράνομη περικοπή αποδοχών.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σ’ αυτό που

απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την στην

έκθεσή του επίδοσης.

Αθήνα 19 Ιουλίου 2012

Για τον Σύλλογο καθηγητών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας


