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«Νόµος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για 
την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο 

Κράτος, τα σχετικά µε την εποπτεία που ασκείται πάνω σ' αυτά, καθώς 
και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους» 

(Σύνταγµα της Ελλάδος, άρθρο 16, παρ. 8) 
 
Κύριοι βουλευτές, 
 
Η κατάθεση του πολυνοµοσχεδίου προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων 
περιέχει ρύθµιση για την ιδιωτική εκπαίδευση µε ιδιαίτερα δυσµενείς 
επιπτώσεις όχι µόνο στις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, 
αλλά κυρίως  στη διατήρηση του δηµόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα 
της εκπαίδευσης που, σύµφωνα µε το Σύνταγµα, παρέχουν (ακόµη) τα 
ιδιωτικά σχολεία. 

 
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 
• Πλέον οι καταγγελίες σύµβασης θα γίνονται αναιτιολόγητα και µαζικά 

και καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, µε µόνο όριο τα όσα 
προβλέπονται για τον ευρύτερο ιδιωτικό τοµέα (6 εργαζόµενοι το µήνα 
για επιχειρήσεις έως 150 απασχολούµενων, το 5% των εργαζόµενων 
για µεγαλύτερες επιχειρήσεις). Υπολογίζεται ότι ένα ιδιωτικό σχολείο θα 
µπορέσει να ανανεώσει το σύνολο σχεδόν του προσωπικού του σε 
λιγότερο από 18 µήνες. Σε µεγάλο κίνδυνο βρίσκονται οι παλιοί 
εκπαιδευτικοί που στοιχίζουν «ακριβά» στους σχολάρχες. 

• Ελαχιστοποιείται το ποσό της αποζηµίωσης 
• Οι καταγγελίες σύµβασης δεν θα ελέγχονται, πλέον, από τα 

υπηρεσιακά συµβούλια (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣ∆Ε/ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣ∆Ε), ως προς τη 
νοµιµότητα και την καταχρηστικότητά τους, όπως ίσχυε ως σήµερα.   

• Όλες οι πτυχές της σχολικής ζωής και της εργασιακής κατάστασης των 
ιδιωτικών εκπαιδευτικών παύουν ουσιαστικά να εποπτεύονται από το 
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κράτος. Ωρολόγια προγράµµατα, βαθµοί, εξετάσεις, µισθολογικές 
καταστάσεις των εκπαιδευτικών, καταγγελίες σύµβασης δεν θα 
ελέγχονται πια από κανέναν, παρά µόνο από το σχολάρχη, γεγονός 
που θα προκαλέσει γιγάντωση της ανοµίας στα ιδιωτικά σχολεία. 

 
ΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΞΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
1. Το πολυνοµοσχέδιο περιέχει διατάξεις οικονοµικής φύσεως. Ωστόσο, 

η συγκεκριµένη ρύθµιση περιέχει διατάξεις που αφορούν θεσµικά-
εργασιακά θέµατα µε µόνη οικονοµική διάσταση την πριµοδότηση των 
ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων µε δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ.   

2. Η ρύθµιση αποτελεί ουσιαστικά αντιγραφή της εγκυκλίου Φ.18/ 
93893/∆5/12-7-2013 του Υ.ΠΑΙ.Θ., η εφαρµογή της οποίας έχει 
ανασταλεί µε την απόφαση  380/2013 της Επιτροπής Αναστολών 
του ΣτΕ και ενώ αναµένεται η απόφαση του ΣτΕ για τη 
συνταγµατικότητα ή µη της εν λόγω εγκυκλίου. Πώς είναι δυνατόν να 
κατατίθεται νοµοθετική ρύθµιση της οποίας το περιεχόµενο ακόµη 
βρίσκεται υπό κρίση στο συνταγµατικό δικαστήριο; 

 
Η ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΞΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Το τελευταίο διάστηµα η ανοµία στα ιδιωτικά σχολεία έχει γιγαντωθεί. 
Συνοπτικά αναφέρουµε τα σοβαρότερα ζητήµατα νοµιµότητας στην ιδιωτική 
εκπαίδευση: 

• ∆εκάδες ιδιωτικά σχολεία (τουλάχιστον 70) λειτουργούν χωρίς άδεια 
λειτουργίας, χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, χωρίς 
νόµιµο και πιστοποιηµένο εκπαιδευτικό προσωπικό. 

• Σε πολλά ιδιωτικά σχολεία χαλκεύονται τίτλοι σπουδών, 
παραχαράσσονται ωρολόγια προγράµµατα και αλλοιώνονται 
βαθµολογίες. Κάποια, µάλιστα, µετατρέπονται σε φροντιστήρια 
καταργώντας, ειδικά στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου τα µαθήµατα 
Γενικής Παιδείας. 

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της ανοµίας για την εκπαίδευση και την κοινωνία 
ευρύτερα; 

- Καταστρατηγείται η συνταγµατικά κατοχυρωµένη ισότητα ανάµεσα σε 
µαθητές που φοιτούν σε τέτοιου τύπου ιδιωτικά σχολεία και σε νόµιµα 
ιδιωτικά και σε δηµόσια σχολεία. Οι µαθητές µε πλαστούς τίτλους, µε 
ψεύτικες βαθµολογίες και µε το πλήρες φροντιστηριοποιηµένο 
πρόγραµµα του σχολείου τους αποκτούν ένα τεράστιο αβαντάζ για την 
πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και την πριµοδότησή τους σε 
µελλοντικούς διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ. 

- Η υπογραφή βαθµολογιών και η διεξαγωγή ενδοσχολικών εξετάσεων 
από παράνοµο προσωπικό αποτελεί λόγο ακύρωσης των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς καταδολιεύεται ο θεσµός. 
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- Το δηµόσιο χάνει εκατοµµύρια ευρώ από τη φοροδιαφυγή και την 
εισφοροδιαφυγή. 

 
ΟΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

Η ΟΙΕΛΕ εκτιµά ότι πίσω από την υπογραφή της εγκυκλίου βρίσκονται ισχυρά 
επιχειρηµατικά συµφέροντα στο χώρο της εκπαίδευσης που επιδιώκουν: 
Α) Την αποµάκρυνση της εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας από τα ιδιωτικά 
σχολεία, ώστε να απεξαρτηθεί πλήρως ο τίτλος σπουδών από τον κόπο του 
µαθητή και τον έλεγχο του εκπαιδευτικού, αλλά να είναι πλέον εµπορικό 
προϊόν που θα πωλείται σε όποιον δίνει αρκετά χρήµατα. 
Β) Την αποµάκρυνση κάθε κρατικής εποπτείας από τα ιδιωτικά σχολεία, µε 
στόχο να λειτουργούν ανενόχλητα σχολεία που σήµερα δεν έχουν άδεια 
λειτουργίας, έχουν παράνοµο προσωπικό κ.λπ. 
Γ) Τη φίµωση των «ενοχλητικών» εκπαιδευτικών, οι οποίοι µέχρι σήµερα ήταν 
αξιοπρεπείς λειτουργοί και κατήγγειλαν τις παρανοµίες της νοµοθεσίας που 
λάµβαναν χώρα στα σχολεία τους. 

 
ΓΙΑΤΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΑΡΧΩΝ; 

 
∆εν είναι η πρώτη φορά. Μέχρι σήµερα και από το Μάιο του 2010 οι 
σχολάρχες έχουν κερδίσει ό, τι ζήτησαν, µε αποτέλεσµα νοµοθετικές 
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης (νέο µισθολόγιο µε 35% µειώσεις στους 
µισθούς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, αύξηση ωραρίου) να τους 
επιχορηγήσουν µε 50 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, εις βάρος των 
εργαζόµενων. Όµως η συγκεκριµένη ρύθµιση είναι προδήλως 
αντισυνταγµατική και δεν σέβεται καν το γεγονός ότι εκκρεµεί απόφαση του 
ΣτΕ για όσα σήµερα επιχειρεί να περάσει στη Βουλή. Γιατί τότε; 

1. ∆ιότι ανάµεσα στην κυβέρνηση και τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών 
σχολείων υπάρχουν εκλεκτικές συγγένειες. Ο Πρόεδρος του Κολλεγίου 
Αθηνών είναι αδελφός του πρωθυπουργού και ο επικεφαλής των 
Αρσακείων Σχολείων είναι ο πρώην Υπουργός Παιδείας, µε τη στήριξη 
των κοµµάτων της συγκυβέρνησης, Γ. Μπαµπινιώτης. Και οι δύο 
ισχυροί σχολάρχες ζητούν εδώ και καιρό κατεδάφιση των εργασιακών 
σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. 

2. Για λόγους αντεκδίκησης στην ΟΙΕΛΕ και στους ιδιωτικούς 
εκπαιδευτικούς που µε σηµαντικές αποκαλύψεις για ανοµίες σε 
συγκεκριµένα ιδιωτικά σχολεία ισχυρών σχολαρχών ενόχλησαν το 
Μέγαρο Μαξίµου και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. 
Είναι νωπή, άλλωστε, η µηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε η ΟΙΕΛΕ 
κατά του Υπουργού Παιδείας και στελεχών του Υ.ΠΑΙ.Θ. για λόγους 
εξυπηρέτησης συµφερόντων τρίτων.  

 
 

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙ∆Ι 
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Θα ανέµενε κανείς µια κυβέρνηση που είναι αντιµέτωπη µε φαινόµενα 
οξύτατης ανοµίας σε ένα χώρο που παρέχει – σύµφωνα µε το Σύνταγµα – 
δηµόσιο αγαθό, να νοµοθετήσει µε σκοπό να βελτιώσει την κατάσταση. 
Αντιθέτως, η ρύθµιση για την ιδιωτική εκπαίδευση θα επιφέρει χάος 
παρανοµίας και εργασιακό Μεσαίωνα στα σχολεία.  

Θυµίζουµε ότι τα ιδιωτικά σχολεία εκδίδουν τίτλους σπουδών 
ισότιµους µε τα δηµόσια. Πώς µπορούν, πλέον, όµως τα ιδιωτικά 
σχολεία µε παράνοµο προσωπικό, µε εκπαιδευτικούς άµεσα 
εκβιαζόµενους και απειλούµενους, χωρίς κανένα πια έλεγχο των 
ωρολόγιων προγραµµάτων και των ενδοσχολικών διαδικασιών, να 
παρέχουν δηµόσιους τίτλους, την ώρα που καταστρατηγείται η 
ισονοµία ανάµεσα στους µαθητές των ιδιωτικών και των δηµόσιων 
σχολείων; Πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τη διαδικασία 
της ενοποιηµένης πια πιστοποίησης προσόντων, να αποδεχτεί 
απολυτήριο ∆ηµοτικού, Γυµνασίου ή Λυκείου από ιδιωτικό σχολείο ως 
προσόν, όταν ο τίτλος είναι προϊόν χάλκευσης;  

Τέλος, πώς είναι δυνατόν να αποδεχτεί η κοινωνία που µαστίζεται από 
την υπερφορολόγηση και τη δραµατική συρρίκνωση των εισοδηµάτων της να 
ανεχτεί σχολάρχες που λειτουργούν σχολεία χωρίς άδεια, χωρίς να 
πληρώνουν φόρους και εισφορές, µόνο και µόνο επειδή µια επιχειρηµατική 
συντεχνία έχει προνοµιακές σχέσεις µε την ηγεσία της κυβέρνησης και την 
Τρόικα; 

Ζητούµε από εσάς να καταψηφίσετε, αφού µελετήσετε όλα τα 
στοιχεία, τη συγκεκριµένη ρύθµιση που είναι προδήλως 
αντισυνταγµατική, ισοπεδώνει τα εργασιακά δικαιώµατα ενός κλάδου 
15.000 ανθρώπων και, κυρίως, αλλοιώνει καταφανώς το δηµόσιο και 
κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης. 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 

 


