
 

 

Αθήνα, 9 Απριλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: ΟΙΕΛΕ: Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί βρίσκονται αποκλεισμένοι από τα 
self tests 

 

Οργισμένη ανακοίνωση εξέδωσε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών 

Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) όπου καταγγέλλει ότι αρκετοί ιδιωτικοί 

εκπαιδευτικοί βρίσκονται αποκλεισμένοι από το σύστημα για τα self tests διότι 

τα ΑΜΚΑ τους είναι «κλειδωμένα». 

Όπως αναφέρει η ΟΙΕΛΕ στην ανακοίνωσή της: «Για μια ακόμη φορά, με 

ευθύνη της  κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας, ορισμένα ιδιωτικά 

σχολεία αντιμετωπίζουν τους συναδέλφους μας ως πολίτες β κατηγορίας και 

μάλιστα για ζήτημα που σχετίζεται με την υγεία και την ασφάλειά τους καθώς 

και με την ασφάλεια χιλιάδων μαθητών, γονέων και της ευρύτερης κοινότητας! 

Εμβρόντητοι δεκάδες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί ενημερώνουν από το πρωί την 

Ομοσπονδία ότι, ενώ έσπευσαν να παραλάβουν τα self tests κορωνοϊού από 

τα φαρμακεία, πληροφορούνταν πως δεν είναι δικαιούχοι, διότι τα ΑΜΚΑ τους 

είναι «κλειδωμένα» και δεν ανήκουν στους εκπαιδευτικούς που μπορούν να 

τα προμηθευτούν! Μετά από έρευνά μας, διαπιστώσαμε ότι η πλατφόρμα των 

self tests αντλεί τα ΑΜΚΑ των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από την πλατφόρμα 

του myschool. Δυστυχώς, όμως, λόγω της συνεννόησης της ηγεσίας του 

Υπουργείου Παιδείας με τους σχολάρχες, υπάρχει «ανοχή» στον έλεγχο της 

ακρίβειας των στοιχείων που τα ιδιωτικά σχολεία καταχωρίζουν στο σύστημα. 

Αυτό, βέβαια, γίνεται για να μπορούν να «κρύψουν» ορισμένοι επιτήδειοι 

σχολάρχες αδήλωτους εκπαιδευτικούς, αδήλωτα τμήματα κ.λπ. για λόγους 

φοροαποφυγής. Θύματα όμως της προκλητικής ανοχής της ηγεσίας του 

Υπουργείου και της παραβατικής δραστηριότητας ορισμένων ιδιωτικών 

σχολείων είναι αυτή τη στιγμή η ζωή, η υγεία και η ασφάλεια χιλιάδων 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

5842

Ημερομ. Κατάθεσης:

9/4/2021



εκπαιδευτικών, μαθητών και των οικογενειών τους και μελών της ευρύτερης 

κοινότητας.» . 

Κατόπιν των παραπάνω,  

 

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε τα ιδιωτικά σχολεία, με ρητή 

εντολή να προχωρήσουν άμεσα σε καταχώριση των ΑΜΚΑ των 

ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο myschool; 

2. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν προκειμένου να ελεγχθούν τα 

στοιχεία καθηγητών που έχουν καταχωρηθεί από τα ιδιωτικά σχολεία; 

3. Ποιες άμεσες νομοθετικές ρυθμίσεις θα γίνουν ώστε να έχουν δικαίωμα 

στα self tests για τη Δευτέρα 12/4/2021 και οι καθηγητές που δεν είναι 

καταχωρημένοι στην πλατφόρμα; 

4. Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος καθηγητής ιδιωτικού σχολείου που 

δεν είναι καταχωρημένος στην πλατφόρμα ώστε να ζητήσει self test και 

με ποια πιστοποίηση θα μπορεί να το λάβει; 

5. Θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στα ιδιωτικά σχολεία από Δευτέρα για 

τυχόν παραβάσεις για τους προαναφερθέντες λόγους, που θα θέσουν 

σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία; 

 

                       Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




