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Προς  τους  Υπουργούς, 

α) Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση, 

β)Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως 

 

Θέμα: « Μπαράζ απολύσεων στα ιδιωτικά σχολεία σε όλη τη Χώρα »     

  

 

    Σωρεία απολύσεων σε ιδιωτικά σχολεία της χώρας καταγγέλλει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών 

Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, μόλις ένα μήνα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου του 

Υπουργείου Παιδείας για την ιδιωτική εκπαίδευση. 

  Συγκεκριμένα αναφέρουν τα εξής: « Η  θωράκιση των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών μόλις ξεκίνησε. Από προχθές η Ομοσπονδία γίνεται αποδέκτης ενημερώσεων για 

δεκάδες καταγγελίες σύμβασης, πολλές εκ των οποίων λαμβάνουν χώρα σε επώνυμα σχολεία. Οι 

ιδιοκτήτες αποθρασυμένοι από το νόμο Κεραμέως-ΣΙΣ, έχουν ξεκινήσει ένα άγριο ξεκαθάρισμα 

λογαριασμών. Εκπαιδευτικοί με συνδικαλιστική δράση, εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει σοβαρές 

καταγγελίες για βαριές παρανομίες των σχολείων τους (πλαστογράφηση τίτλων σπουδών, 
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αλλοίωση βαθμολογιών, μη καταβολή νόμιμου μισθού και υπερωριών, παράνομη εργασία σε 

αργίες και διακοπές, παράνομες συνοδείες σε σχολικά λεωφορεία), συνάδελφοι με πολλά χρόνια 

υπηρεσίας που κοστίζουν «ακριβά» βλέπουν την πόρτα της εξόδου.» 

   Η μεγάλη «σφαγή», όπως τη χαρακτηρίζει ο γενικός γραμματέας της ΟΙΕΛΕ κ. Γιώργος 

Χριστόπουλος, εντοπίζεται κατά κόρον στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, με εκπαιδευτικούς να 

καταγγέλλουν ότι οι ιδιοκτήτες επιβάλλουν μισθούς ελεύθερης αγοράς 600 ευρώ για 8ωρη 

εργασία, δηλαδή 40 ώρες την εβδομάδα, με υποχρεωτική συνοδεία παιδιών στα λεωφορεία, 

υποχρεωτική παροχή υπηρεσιών τα απογεύματα, ακόμη και τα καλοκαίρια.  

    Μέχρι στιγμής πάνω από 50 ιδιωτικές σχολικές μονάδες έχουν προβεί σε τέτοιου είδους 

καταγγελίες σύμβασης εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα αυτές κατά 

προσέγγιση να ξεπερνούν τις 150, αν προστεθούν οι καταγγελίες της διετίας και αυτές σε ιδιωτικά 

νηπιαγωγεία.    Το γεγονός αφορά σε πληθώρα ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων της χώρας, τα οποία 

έδραξαν την ευκαιρία για να μειώσουν το προσωπικό τους με απαράδεκτο τρόπο, προβαίνοντας  

σε καταγγελίες σύμβασης- όπως για παράδειγμα τα  Εκπαιδευτήρια Ι. Τσιαμούλη, τα 

Εκπαιδευτήρια Γείτονα στην Βάρη, η Neue Schule Athen, η Εράσμειος ελληνογερμανική σχολή, η 

Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών, τα Εκπαιδευτήρια Σ.Αυγουλέα-Λιναρδάτου, το Ιορδανάκειον 

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια, το Πρότυπο Βάρης, η Σύγχρονη Παιδεία Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια 

Μυκόνου, τα Εκπαιδευτήρια Κασσαβήτα, τα Εκπαιδευτήρια Ιόνιος, το  Αρσάκειο Πάτρας, τα 

Εκπαιδευτήρια Πάνου στην Ναύπακτο, τα Εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου και τα Εκπαιδευτήρια 

Γεωργίου Ζώη. 

    Πλήθος απολυμένων εκπαιδευτικών μάλιστα έχει προβεί σε εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες οι 

οποίες αποδεικνύουν ότι με τις νέες ρυθμίσεις για την ιδιωτική εκπαίδευση υπάρχει σοβαρότατος 

κίνδυνος αλλοίωσης του δημόσιου αγαθού της παιδείας. 

 

           Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Οι συγκεκριμένες απολύσεις είναι συνταγματικά νόμιμες; 

2. Με ποιούς ελεγκτικούς μηχανισμούς ελέγχονται τα ιδωτικά εκπαιδευτήρια και η τήρηση της 

νομιμότητας, ως προς τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτά; 



3. Θα υπάρξουν μέτρα προστασίας και θωράκισης των ανέργων εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

ύστερα από πολυετή εργασία βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ανεργία, και εάν ναι ποια θα 

είναι αυτά; 

4.  Με ποιες ρυθμίσεις  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα επαναφέρει τη 

συνταγματική νομιμότητα στην εκπαίδευση, το αρμονικό εκπαιδευτικό κλίμα και θα 

παρέχει την παιδεία πράγματι ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό; 

 

 

 

                                                                                                                    Η ερωτώσα Βουλευτής 

                                                                                         

                                                                                                       Αγγελική  Αδαμοπούλου 

                                                                                                Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 

 

 

                                                                   

 

 

 




