
 

 

 

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς: κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

Θέμα: Καταγγελία για περικοπή μισθών εκπαιδευτικών σε Ιδιωτικά 

Σχολεία. 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών 

Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), ορισμένα Ιδιωτικά Σχολεία, 

προσπαθούν να περικόψουν τους μισθούς των εκπαιδευτικών τους, παρατύπως, 

επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό, να προβούν σε διαδικασίες απολύσεων, τον 

Ιούνιο του 2021. 

Όπως επισημαίνεται, αρκετοί ιδιοκτήτες σχολείων, επιχειρούν, 

παρερμηνεύοντας εσκεμμένα τη διάταξη του νόμου της Νέας Δημοκρατίας για 

το διευρυμένο πρόγραμμα, να μειώσουν το μισθό των εκπαιδευτικών, 

ανακοινώνοντάς τους, ότι οι ώρες πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (ώρες 

παρέκκλισης), δεν θα αμείβονται το καλοκαίρι, καθώς η διάρκειά τους αφορά 

στο διδακτικό έτος. 

Με τον τρόπο αυτό, επιχειρούν και κάτι ακόμη πιο επικίνδυνο. Να ανοίξουν 

ευθέως ζήτημα απολύσεων τον Ιούνιο (και ενδεχόμενων επαναπροσλήψεων το 

Σεπτέμβριο), όπως συμβαίνει σε φροντιστήρια και σε κέντρα ξένων γλωσσών, 

γεγονός το οποίο δεν είναι μόνο παράνομο, αλλά και καταστροφικό για την 

προϋπηρεσία, κυρίως των νεότερων εκπαιδευτικών. Χρήζει αναφοράς η 

υπενθύμιση ότι για να προσμετρηθεί η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αναφορικά με 
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την ένταξη σε πίνακα, θα πρέπει να είναι συνεχής και ελάχιστης διάρκειας δύο 

ετών. 

Πρόκειται για μια απολύτως παράνομη ενέργεια, αφού θεωρείται μονομερής 

βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των εκπαιδευτικών εκ μέρους του 

εργοδότη, καθώς όλες οι ώρες του διευρυμένου προγράμματος, τόσο του 

υποχρεωτικού όσο και των πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών-

παρεκκλίσεων, παρέχονται στο διδακτικό έτος. Επιπλέον, οι ώρες διοριστηρίου 

αμείβονται με τον ίδιο τρόπο και δεν μπορεί να υπάρξει αμοιβή δύο ταχυτήτων 

στη σύμβαση αορίστου χρόνου ούτε, βεβαίως, δύο διοριστήρια. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

 

 Τι απαντάτε αναφορικά με τις καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ, περί συνειδητής 

περικοπής μισθών σε εκπαιδευτικούς ιδιωτικών Σχολείων από τους 

ιδιοκτήτες τους, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος απολύσεων στο τέλος 

της σχολικής χρονιάς; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των 

Ιδιωτικών Σχολείων, στην παύση αυτής της παράνομης και μη ηθικής 

διαδικασίας; 

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΜέΡΑ25 




