
 

Αθήνα,  06/04/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

  την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

  τον Υπουργό Οικονομικών 

τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Θέμα: «Αισχροκέρδεια στην ιδιωτική εκπαίδευση» 

 Όλο και πληθαίνουν οι καταγγελίες για αισχροκέρδεια και εκμετάλλευση εργαζομένων από 

ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και φροντιστήρια. Από τη μια, πολλοί γονείς καταγγέλλουν ότι δεν 

τους γίνεται ουδεμία έκπτωση στα δίδακτρα, αφού εξακολουθούν να τους χρεώνουν ακόμα 

και τις μετακινήσεις των παιδιών τους με λεωφορείο, οι οποίες και δεν πραγματοποιούνται 

δεδομένου πως τα σχολεία και όλοι οι χώροι εκπαίδευσης είναι κλειστοί λόγω κορωνοϊού. 

Από την άλλη, εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι, αν και διδάσκουν διαδικτυακά, σε κάποιες 

περιπτώσεις οι εργοδότες τους τούς ζητούν να δεχτούν αναστολή της σύμβασής τους, 

προκειμένου να πάρουν το κρατικό επίδομα των 800€. 

Αναμφισβήτητα, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία, τα 

δημοτικά σχολεία και τα φροντιστήρια έχουν πληγεί από την πανδημία. Όμως, κάποιοι 

ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτήριων, όπως καταγγέλλουν τα συνδικάτα, αν και δεν 

πληρώνουν τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς τους και τους εξαναγκάζουν να υποβάλουν 

αίτηση για το επίδομα των 800 ευρώ, τους επιβάλλουν να διδάσκουν εξ αποστάσεως.  

Από τη μια, δηλαδή, όσοι εκπαιδευτικοί δέχονται (ή υποκύπτουν στις πιέσεις) να 

συναινέσουν, προκειμένου να γίνει αναστολή της σύμβασής τους, θα λάβουν από το κράτος 

το επίδομα των 800€, από την άλλη, όμως, οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να εισπράττουν από 

τους γονείς τα δίδακτρα.  
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Σε κάποιες περιπτώσεις, επισημαίνει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών  (ΟΙΕΛΕ), 

ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και φροντιστήρια «αναστέλλουν τις συμβάσεις, ενώ οι εκπαιδευτικοί 

παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως. Αυτή η κατηγορία σχολείων διαπράττει ποινικό 

αδίκημα, καθώς παραβιάζεται η ΠΝΠ 14/3/2020 που ορίζει σαφώς ότι οι εργαζόμενοι που 

παρέχουν εξ αποστάσεως υπηρεσίες δεν μπορούν να μπουν στο μηχανισμό στήριξης 

εργαζόμενων». 

Και συνεχίζει «η μεγάλη πλειονότητα γονέων έχει προπληρώσει, ή συνεχίζει να καταβάλει 

δίδακτρα, άρα εν γένει τα ιδιωτικά σχολεία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν πληττόμενες 

επιχειρήσεις (τα δίδακτρα καταβάλλονται για 12 μήνες και το σχολικό έτος δεν έχει 

περικοπεί)». 

Με βάση τα παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

1. Τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας κάποιων 

ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και φροντιστηρίων;  

2. Υπάρχει πρόβλεψη για ελέγχους των ιδιωτικών φροντιστηρίων που έχουν αναστείλει 

τις συμβάσεις των εκπαιδευτικών ώστε να επιβεβαιωθεί αν όντως υπάρχει αναστολή 

εργασίας ή αν οι εκπαιδευτικοί, παρά την αναστολή συμβάσεώς τους, εξαναγκάζονται 

να εργάζονται παρανόμως εξ αποστάσεως δίχως αμοιβή, παρά μόνο το επίδομα των 

800€; 

3. Τι έλεγχοι θα γίνουν ώστε να επιβεβαιωθεί ότι τα ιδιωτικά φροντιστήρια ή 

βρεφονηπιακοί σταθμοί που έχουν κάνει χρήση των μέτρων του Υπουργείου 

Οικονομικών για την ελάφρυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων, όντως είναι σύννομα και 

δικαιούνται τις ελαφρύνσεις; 

4. Θα ελεγχθούν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια όσο αναφορά τις χρεώσεις των διδάκτρων 

τους ώστε να εξακριβωθεί αν χρεώνουν και τη μεταφορά μαθητών, η οποία και δεν 

πραγματοποιείται λόγω απαγόρευσης μετακίνησης μαθητών σε εκπαιδευτικούς 

χώρους;  

5. Υπάρχει πρόβλεψη για την προστασία των εκπαιδευτικών που, ενώ έχει ανασταλεί η 

σύμβασή τους και επιδοτούνται με 800€ από το κράτος, υποχρεούνται, χωρίς αμοιβή, 

λόγω αναστολής της συμβάσεώς τους, να εργάζονται εξ αποστάσεως;  



6. Υπάρχει επίσημη καταγραφή των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων που έχουν δηλώσει ότι 

παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι 

σύννομα; 

7. Τι πρόστιμα προβλέπονται είτε για ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που αισχροκερδούν είτε 

χρεώνοντας το σύνολο των διδάκτρων, ακόμα και για υπηρεσίες που δεν παρέχονται 

είτε εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη των εργαζομένων τους να διατηρήσουν τη θέση 

εργασίας τους μετά το πέρας της πανδημίας και εξαναγκάζοντάς τους σε εξ 

αποστάσεως μη αμειβόμενη διδασκαλία, καθώς έχει ανασταλεί η σύμβασή τους;  

8. Τα ιδιωτικά φροντιστήρια υπάγονται στις ΚΑΔ αναφορικά με τις επιχειρήσεις που 

δύνανται να λάβουν το επίδομα των 800€ και αν ναι, πώς διασφαλίζεται πως όντως 

είναι σύννομα και δεν αναγκάζουν τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς να παρέχουν 

εξ αποστάσεως, μη αμειβόμενη εργασία; 

 

        H ερωτώσα βουλευτής 

                 

               

 

                                                    Φωτεινή Μπακαδήμα 
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