
 
 

 

 

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

 

 

Θέμα: Αντιδεοντολογική και υποκριτική στάση της πολιτικής ηγεσίας 

Υπουργείου Παιδείας, προς τους εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. 

 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Όπως ενημερωνόμαστε από καταγγελία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών 

Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), δεκάδες  εκπαιδευτικοί δεν 

κατάφεραν να γραφτούν στην πλατφόρμα εμβολιασμού, ανησυχώντας ότι θα 

αποκλειστούν από τη συγκεκριμένη υπηρεσία αυτή, καθώς σε καμιά οδηγία, δεν 

αναφέρεται ξεκάθαρα, η συμμετοχή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. 

Όπως αναδεικνύεται καταγγελτικά, με αποφάσεις της παρούσας πολιτικής 

ηγεσίας, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν μετατραπεί σε απλούς υπάλληλους 

εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας, όταν αφενός, αποκλείονται από τα 

προγράμματα επιμόρφωσης κι αφετέρου, όταν το εκπαιδευτικό τους έργο και οι 

διαδικασίες βαθμολόγησης και απονομής τίτλων σπουδών, βρίσκονται κάτω από την 

απειλή της άμεσης και χωρίς αιτιολογία, απόλυσης. 

Κυρία Υπουργέ, με αφορμή την ιδιαίτερη συγκυρία που βιώνει συνολικά και 

συλλογικά η ελληνική κοινωνία, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΙΕΛΕ, θέτει πέντε 

σοβαρά ζητήματα και ερωτήματα προς προβληματισμό και απάντηση: 

 

 Γιατί δεν επιβαρύνονται με την πληρωμή των tests του COVID-19, οι 

ιδιοκτήτες των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και κοστολογούνται στον 

κρατικό προϋπολογισμό;  

 Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη της συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών δεν θα έπρεπε να υπάρξει εγκύκλιος οδηγία για τη 

συμμετοχή τους στην πλατφόρμα εμβολιασμού; 
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 Τι πρόβλεψη υπάρχει για τους 4.000 εκπαιδευτικούς, που δεν έχουν 

δηλωθεί στο myschool και συνεπώς, δεν είναι εφικτό να δηλωθούν στο 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ώστε να κάνουν τα tests COVID; Γίνεται 

αντιληπτό ότι η έμμεση συγκάλυψη της μαύρης εργασίας και της 

φοροδιαφυγής των σχολαρχών, συντηρεί και αναπαράγει μια 

υγειονομική «βόμβα» στα ιδιωτικά σχολεία; 

 Πότε επιτέλους θα απαντήσει επίσημα η πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας, αναφορικά με τον πρωτοφανή αποκλεισμό των 

ιδιωτικών εκπαιδευτικών, από την επιμόρφωση για την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση; 

 Πότε επιτέλους θα απαντήσει επίσημα η πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας, αναφορικά με τα συνεχή ερωτήματα και την 

εξώδικη διαμαρτυρία, για τις επί μηνών απλήρωτες μητέρες, οι οποίες 

βρίσκονται σε άδεια ανατροφής τέκνου; 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

 

 

 

 Τι απαντάτε και πώς προτίθεστε να επιλύσετε, τα ηθικής και πολιτικής αξίας, 

σημαίνοντα ερωτήματα, που εναγωνίως θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ); 

 

 

 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

    Μαρία Απατζίδη, 

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   

                   ΜέΡΑ25 
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