
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
20/4/22 

 
Δεν θα τους περάσει! Η τροπολογία θα μείνει στα χαρτιά! 

Να μην εφαρμοστεί στην πράξη η δουλειά 24 ώρες τη μέρα 7 μέρες τη βδομάδα. 

 
#douleia_247_zoi_pote 

 
Χθες Τρίτη πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας του συλλόγου μας στο Υπουργείο Εργασίας. 
Αντιπροσωπεία του ΔΣ συναντήθηκε με τον διευθυντή του υπουργού, κ. Σωτηρόπουλο. Το σωματείο μας έθεσε 
το ζήτημα της κατάργησης της τροπολογίας που προβλέπει την απασχόληση του προσωπικού των 
φροντιστηρίων την Κυριακή αργία και ανοίγει τον δρόμο για την κατάργηση και των υπόλοιπων αργιών. Η 
απάντηση εκ μέρους του υπουργείου ήταν ότι νομοθέτησε συνειδητά και συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα 
κατάργησης της τροπολογίας. Το υπουργείο θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζει το πλαίσιο για να πατάξει 
την μαύρη εργασία. Ουσιαστικά, παραδέχτηκε την ύπαρξη μαύρης εργασίας χωρίς βέβαια να βγάζει αχνά για 
όλους τους αντεργατικούς νόμους που θέσπισαν οι διάφορες κυβερνήσεις και αφήνουν απροστάτευτους τους 
εργαζομένους. 

Το σωματείο μας, περιγράφοντας την κατάσταση στον κλάδο για την μαύρη εργασία, για την απλήρωτη 
εργασία σε ενημερώσεις γονέων, σε meetings ειδικοτήτων, για την προετοιμασία στο σπίτι, την ανυπαρξία 
κλαδικής σύμβασης απαίτησε να μην εφαρμοστεί η τροπολογία και να μην εκδοθεί οποιαδήποτε τυχόν 
εφαρμοστική εγκύκλιος. Το υπουργείο δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει το αίτημά μας. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να μην εφαρμοστεί στην πράξη η δουλειά στην Κυριακή. Κανείς να μη 
δουλεύει Κυριακή. 

Προχωράμε σε: 
• Συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση την Κυριακή 1η Μάη, στο Σύνταγμα, στις 10.30πμ. 
• Συνάντηση με τον ΣΕΦΑ (εργοδοτικό σύλλογο). 
• Συνάντηση με την εργοδοσία των φροντιστηριακών ομίλων “Πουκαμισάς” και “Διακρότημα”. 

Για την κλαδική σύμβαση, ορίσαμε συσκέψεις εργαζομένων στα γραφεία μας: 
• του Αλιμπινίση την Πέμπτη 28/4 στις 11:00  
• των ομίλων “Πουκαμισάς” και “Διακρότημα” την Παρασκευή 29/4 στις 10:00 

Διεκδικούμε: 
• Κατάργηση της νέας τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας. 
• Κατάργηση όλων των διατάξεων που προβλέπουν τηλεκπαίδευση. 
• Υπογραφή κλαδικής σύμβασης με αυξήσεις μισθών. 
• Επίδομα ανεργίας 600€ χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

 
 

 
Γ΄ Σεπτεμβρίου 48Β, 2ος όροφος, Τ.Κ. 10433, Τηλ./Fax: 210 8218982 

Ηλ. Διεύθυνση: www.vyrwnas.edu.gr, email: vyrwnasedu@gmail.com 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054748395216  
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