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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τους Υπουργούς: α) Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως, β) Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, και γ) Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια. 

Θέμα: «Υγειονομικός κίνδυνος και αδήλωτη εργασία στην ιδιωτική δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση.» 

Κυρία και Κύριοι Υπουργοί, 

Καταγγελίες εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων κάνουν λόγο για «υγειονομικό τρόμο» λόγω 

του μεγάλου πλήθους αδήλωτων συναδέλφων τους, οι οποίοι ως εκ τούτου δεν έχουν 

πρόσβαση στα δωρεάν τεστ κορονοϊού από τα φαρμακεία. 

Σε ανακοίνωσή της η ΟΙΕΛΕ μιλά για «τεράστιο υγειονομικό θέμα» και αναφέρει σχετικά: 

«εκατοντάδες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί αλλά και βοηθητικό προσωπικό (οδηγοί, συνοδοί, 

καθαρίστριες, εργαζόμενοι στην εστίαση των σχολείων, γραμματείς κ.λπ.) δεν μπορούν να 

υποβληθούν σε self-tests. Οι μεν εκπαιδευτικοί, διότι δεν έχουν δηλωθεί στο myschool (είναι 

απαραίτητη η δήλωση του ΑΦΜ για να αναγνωριστεί το ΑΜΚΑ), οι δε υπόλοιποι εργαζόμενοι 

γιατί κανείς από τους φωστήρες της κυβέρνησης δεν σκέφτηκε ότι οι άνθρωποι αυτοί που 

αποτελούν μεγάλο τμήμα του προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων έρχονται σε καθημερινή 

επαφή με μαθητές και γονείς, ώστε να ληφθεί σχετική πρόνοια». Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι 

«η κατάσταση θα είναι δραματική τη Δευτέρα σε ιδιωτικά σχολεία με τμήματα ΙΒ και σε ξένα 

σχολεία με ξένο πρόγραμμα, σε μονάδες δηλαδή όπου ανθεί η μαύρη εργασία και όπου λίγοι 

εκπαιδευτικοί έχουν διοριστήριο και είναι δηλωμένοι στο myschool.» Τέλος, σημειώνουν ότι 

«μεγάλο τμήμα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (το είχαμε υπολογίσει κοντά στο ένα τρίτο του 

διδακτικού προσωπικού), δεν είναι δηλωμένοι στο myschool, επομένως η πλατφόρμα των self-

tests δεν μπορούσε να αντλήσει στοιχεία για αυτούς. Έτσι πολλοί ανυποψίαστοι συνάδελφοί 

μας που πήγαν σε φαρμακεία να παραλάβουν τα τεστ έκπληκτοι μάθαιναν ότι …δεν είναι 

εκπαιδευτικοί, καθώς η πλατφόρμα δεν έβρισκε τα ΑΦΜ τους στο myschool!». 

Το πιο ανησυχητικό σύμφωνα με τις καταγγελίες είναι ότι «συγκεκριμένοι σχολάρχες 

"κρύβουν" εκπαιδευτικούς και τμήματα για να φοροδιαφύγουν και να μην καταβάλλουν 

νόμιμες αποδοχές.», με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι σχεδόν 7.000 από τους άνω των 

11.000 εκπαιδευτικών δεν δηλώνεται στην πλατφόρμα «διότι συγκεκριμένοι σχολάρχες 

«κρύβουν» εκπαιδευτικούς και τμήματα για να φοροδιαφύγουν και να μην καταβάλλουν 
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νόμιμες αποδοχές. Το πρόβλημα είναι οξύτατο στα τμήματα ΙΒ (οι πιο ακριβοπληρωμένες 

μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης), στα ξένα σχολεία με ξένο πρόγραμμα και στα ιδιωτικά 

νηπιαγωγεία όπου η κατάσταση είναι ολοκληρωτικά εκτός ελέγχου.» 

Όπως καταλήγει η ΟΙΕΛΕ «… το ερώτημα παραμένει; Τι θα γίνει τη Δευτέρα σε ιδιωτικά Λύκεια 

όπου: Υπάρχουν αδήλωτοι εκπαιδευτικοί που δεν μπορούν να λάβουν tests, ιδίως στα τμήματα 

ΙΒ και σε ξένα σχολεία με ξένο πρόγραμμα; Υπάρχουν κατηγορίες εργαζόμενων που έρχονται 

σε επαφή με μαθητές και υπάρχει κίνδυνος υπερμετάδοσης, όπως π.χ. μέσα στα σχολικά 

λεωφορεία;» 

Αντιλαμβάνεστε ότι η περιγραφόμενη κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε υγειονομική βόμβα 

πρώτου μεγέθους, δεδομένου ότι οι μαθητές οι οποίοι θα εκτεθούν με τη διά ζώσης φοίτηση 

σε επαφή με πολλούς (συμμαθητές, καθηγητές, λοιπό προσωπικό), επιστρέφοντας κατόπιν 

στα σπίτια τους θα συναναστρέφονται τις οικογένειές τους και έτσι θα αυξάνει εκ των 

πραγμάτων ο κίνδυνος μετάδοσης, πλείστα δε μάλλον όταν ο έλεγχος δεν είναι επαρκής. 

Πέραν τούτου, οι δημόσιες επώνυμες καταγγελίες περί «μαύρης εργασίας» πρέπει να 

κινητοποιήσουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες σας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κατά λόγο αρμοδιότητάς σας: 

1. Πώς και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε προκειμένου να καλυφθεί το άκρως επικίνδυνο 

κενό πρόσβασης εκπαιδευτικών σε δωρεάν αυτοεξέταση; Υπάρχει εκ μέρους ΥΠΑΙΘ και ΥΥ 

πρόθεση για διενέργεια συχνότερων δωρεάν ελέγχων σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και 

λοιπό προσωπικό; 

2. Πώς και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε προκειμένου να δηλωθούν με ακρίβεια και 

ορθότητα τα στοιχεία των πραγματικά εργαζόμενων εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα 

myschool και να διερευνηθούν τυχόν μέχρι τώρα ευθύνες της εργοδοσίας; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 

Μαρία Απατζίδη 
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