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Θεςςαλονίκθ, 18/3/2016. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Όχι άλλο κάρβουνο… 

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί τθσ Βόρειασ Ελλάδασ αναμζνοντασ εδϊ και πολλοφσ μινεσ, ιδθ 

από τθν άνοιξθ του 2015, τθν νομοκετικι παρζμβαςθ τθσ κυβζρνθςθσ που κα ςταματοφςε 

το κακεςτϊσ ανομίασ, μαφρθσ εργαςίασ και εκμετάλλευςθσ ςτα ιδιωτικά ςχολεία, βρζκθκε 

ςιμερα μπροςτά ςε δθμοςιεφματα τφπου που διαςτρεβλϊνουν τθν αλικεια και υπθρετοφν 

τουσ «παλιοφσ αφεντάδεσ».  

Τι κζλουν τζλοσ πάντων; Σχολεία μόνο κατϋόνομα, που δεν κα τα ελζγχει θ Πολιτεία για τθν 

ποιότθτα των υπθρεςιϊν που παρζχουν; Σχολεία που κα πουλάνε τίτλουσ και κα ςτζλνουν 

«από το παράκυρο» ςτον επαγγελματικό ςτίβο «αριςτοφχουσ»; Σχολεία που κα 

παραβιάηουν τθν εκπαιδευτικι και εργαςιακι νομοκεςία και κα ςτεροφν από τα 

αςφαλιςτικά ταμεία και το Κράτοσ πολφτιμα ζςοδα; Σχολεία που κα παραβιάηουν το 

Ευρωπαϊκό Σφςτθμα πιςτοποίθςθσ προςόντων για χάρθ κάποιων «επιχειρθματιϊν» τθσ 

εκπαίδευςθσ; Αν κζλουν τζτοια ιδιωτικά ςχολεία, ασ μάκουν ότι οι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί 

κα παλζψουμε με κάκε νόμιμο μζςο για τα αντίκετα: για ςχολεία κζντρα γνϊςθσ και 

πολιτιςμοφ που κα υπθρετοφν το κοινωνικό και το δθμόςιο ςυμφζρον. 

Και για τθν αποκατάςταςθ τθσ αλικειασ, θ επιχειροφμενθ νομοκετικι παρζμβαςθ δεν κάνει 

τίποτε περιςςότερο από τθν επαναφορά ςε ιςχφ τθσ Συνταγματικισ νομιμότθτασ που είχε 

διαςαλευκεί επί υπουργίασ Αρβανιτόπουλου. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί επαναφζρονται 

από το Υπουργείο Εργαςίασ ςτο Υπουργείο Παιδείασ που ελζγχει πλζον τουσ όρουσ και τισ 

ςυνκικεσ του λειτουργιματοσ που προςφζρουν. Αποκτοφν ξανά αξιοπρζπεια και 

εκπαιδευτικι υπόςταςθ. Από ποφ προκφπτουν οι «ριτρεσ μονιμότθτασ» που αναφζρουν οι  

ςυντάκτεσ των ςθμερινϊν δθμοςιευμάτων, όταν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μποροφν να 

απολφονται (και όχι να «απομακρφνονται») ελεφκερα και αναιτιολόγθτα κακϋ όλθ τθ 

διάρκεια του πρϊτου ζτουσ πρόςλθψισ τουσ, κατά τθν λιξθ του δεφτερου ζτουσ εργαςίασ 

και ςε ποςοςτό 33% ςτα ζξι χρόνια, αλλά και αιτιολογθμζνα, κατά τθ διάρκεια τθσ αορίςτου 

χρόνου ςφμβαςισ τουσ; Από ποφ προκφπτει ο περιοριςμόσ των εκπαιδευτικϊν και άλλων 

προγραμμάτων πζραν του βαςικοφ ωρολογίου προγράμματοσ που παρζχουν ςιμερα τα 

ιδιωτικά ςχολεία, όταν, αντικζτωσ, παρακάμπτεται θ γραφειοκρατία που υπιρχε μζχρι 

ςιμερα για τθν ζγκριςι τουσ; Το μζγεκοσ τθσ παραπλθροφόρθςθσ είναι εξοργιςτικό και 

καταδεικνφει τον τρόμο των εντολζων των άρκρων, όταν ιςχυρίηονται ότι οι επικείμενεσ 

αλλαγζσ αφαιροφν τθν δυνατότθτα προςφυγισ ςτθν δικαιοςφνθ ! 

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί τθσ Βόρειασ Ελλάδασ και τθσ Θεςςαλίασ κα ςυγκεντρωκοφν 

τθν Κυριακι 20 Μαρτίου ςτθν Θεςςαλονίκθ για να ςυηθτιςουν τισ εξελίξεισ επί του 

κζματοσ και κα εκδώςουν για αυτό νζα ανακοίνωςθ. 
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