
 
 

 

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ REAL 
ENGLISH ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΤΟΥΣ! 

 
Ο κλάδος μας πλήττεται από αναρίθμητα κρούσματα παράτυπης και καταχρηστικής 

συμπεριφοράς, όμως η εργοδοσία του ομίλου Real Education (πιο γνωστού ως Real English) είναι 
από τους πρωταγωνιστές της τελευταίας περιόδου. 

Πρόκειται για μία επιχείρηση, η οποία άνοιξε πολλά νέα φροντιστήρια τα τελευταία χρόνια 
σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας το καθεστώς άγριας εκμετάλλευσης που επικρατεί στον όμιλο και 
γενικότερα στον κλάδο. Χαμηλά ωρομίσθια, υποδηλωμένη εργασία, καθυστερήσεις πληρωμών, μη 
τήρηση του προσυμφωνημένου μισθού, τρίμηνες συμβάσεις εργασίας είναι μόνο μερικά από τα 
προβλήματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Καμία πρόβλεψη εκπαιδευτικού υλικού δεν υπάρχει και 
κανένας εξοπλισμός δεν παρέχεται για την διεξαγωγή των μαθημάτων, διαδικτυακών και δια ζώσης, 
συνεπώς οι ίδιοι οι καθηγητές καλούνται να δαπανούν επιπλέον ώρες και χρήματα, ώστε να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. 

Η αυθαιρεσία έφτασε στο ζενίθ της τον τελευταίο καιρό, καθώς οι εργαζόμενοι παραμένουν 
απλήρωτοι εδώ και τουλάχιστον 2 με 3 μήνες. Στο διάστημα αυτό δεν έχουν κατατεθεί, επίσης, τα 
νόμιμα επιδόματα για το Πάσχα και την Άδεια. Πολλοί εργαζόμενοι έχουν ήδη προσφύγει στην 
Επιθεώρηση Εργασίας και απαίτησαν συνάντηση με τη διεύθυνση του Ομίλου για τις 29 
Αυγούστου. Οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιηθούν στο ακέραιο και για όλο το προσωπικό, 
άμεσα. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να στερεί τα δεδουλευμένα συναδέλφων μας, ειδικά τη στιγμή 
που οι ανατιμήσεις σε ρεύμα, καύσιμα, ενοίκια, τρόφιμα γίνονται αβάσταχτες.  

Περιστατικά σαν αυτό επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά την αναγκαιότητα υπογραφής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που θα εξασφαλίζει αξιοπρεπές και δηλωμένο ωρομίσθιο, πλήρη 
απασχόληση και ασφάλιση, επίδομα υλικοτεχνικού εξοπλισμού και θα ορίζει με σαφή τρόπο τις 
υποχρεώσεις ιδιοκτητών και εργαζομένων, καθώς και τους όρους εργασίας μας. 

Απαιτούμε την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων όλων των συναδέλφων στον όμιλο 
Real English. Απαιτούμε τη δήλωση όλων των ωρών εργασίας και την παροχή όλου υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού, χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση των εργαζομένων. 

 
Καλούμε: 

• Όλους τους εργαζομένους του ομίλου Real English να έρθουν σε επαφή με το Σωματείο, 
ώστε να προβούμε σε κοινό αγώνα για την άμεση πληρωμή τους. 

• Σε Πανελλαδικό Συντονισμό των εργαζομένων και των αντίστοιχων Πρωτοβάθμιων 
Σωματείων ανά τόπους σε χρόνο που θα οριστεί το επόμενο διάστημα. 

• Σε κοινό αγώνα όλων των εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση για την υπογραφή 
συλλογικής σύμβασης, ώστε να μη γίνουν αυτοί το επόμενο θύμα της εργοδοτικής 
αυθαιρεσίας. 
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