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Κυριακή 5 Ιουλίου 2020 
Αρ. πρωτ. 297 

Προς: Τους Καθηγητές των Σχολείων της Φ.Ε. 

Θέμα: Ραγδαίες εξελίξεις - Αιφνίδια πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας προς την Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. 

σε διάλογο για fast track νόμο για την Ιδιωτική Εκπαίδευση 

Συνάδελφοι, 

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 η Υπουργός Παιδείας κάλεσε αιφνιδιαστικά την Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. να 

προσέλθει εντός 24 ωρών σε διάλογο για σχέδιο νόμου, που θα κατατεθεί στον 

Πρωθυπουργό την Τρίτη, χωρίς να αναφέρει τις διατάξεις, οι οποίες θα συμπεριληφθούν 

στο νομοσχέδιο (https://www.oiele.gr/ragdaies-ekselikseis-ektakto-d-s-oiele-avrio-stis-

1230-meta-tin-aifnidia-prosklisi-tis-ypourgou-se-dialogo-sta-tyfla-gia-fast-track-nomo-gia-

tin-idiotiki-ekpaidefsi/). Κατόπιν αυτής της εξέλιξης συνεκλήθη εκτάκτως συνεδρίαση του ΔΣ 

της ΟΙΕΛΕ. Ομόφωνα αποφασίστηκε να ζητηθεί από την Υπουργό να αποστείλει άμεσα στην 

Ομοσπονδία σημεία διαβούλευσης, έτσι ώστε να προσέλθει την Τρίτη 7 Ιουλίου και ώρα 

12:00 σε διάλογο, αφού προηγηθεί επεξεργασία θέσεων και προτάσεων 

https://www.esos.gr/arthra/68458/, https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/326676_fast-track-

nomoshedio-gia-tin-idiotiki-ekpaideysi. Υπενθυμίζεται ότι ήδη μια εισαγωγική συζήτηση με 

την Υπουργό για την Ιδιωτική Εκπαίδευση έχει γίνει από το Δεκέμβριο του 2019 (βλέπε το 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 195/08-01-2020 έγγραφο του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.). Μπορείτε να διαβάσετε 

την απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. στο σύνδεσμο https://www.oiele.gr/omofoni-apofasi-

ektaktou-d-s-oiele-se-proschimatiko-dialogo. 

Μετά την εσπευσμένη κλήση της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. σε διάλογο από την Υπουργό Παιδείας και με 

δεδομένο ότι επίκειται αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την Ιδιωτική, αλλά και 

τη Δημόσια Εκπαίδευση, το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. συνεδρίασε εκτάκτως εχθές (04/07/2020) και 

ομόφωνα αποφάσισε: 

Ο διάλογος για τα θέματα της εκπαίδευσης: 

 είναι επιθυμητός και επιβεβλημένος και 

 πρέπει να γίνεται ουσιαστικά, όχι μόνο για επικοινωνιακούς λόγους.  

https://www.oiele.gr/ragdaies-ekselikseis-ektakto-d-s-oiele-avrio-stis-1230-meta-tin-aifnidia-prosklisi-tis-ypourgou-se-dialogo-sta-tyfla-gia-fast-track-nomo-gia-tin-idiotiki-ekpaidefsi/
https://www.oiele.gr/ragdaies-ekselikseis-ektakto-d-s-oiele-avrio-stis-1230-meta-tin-aifnidia-prosklisi-tis-ypourgou-se-dialogo-sta-tyfla-gia-fast-track-nomo-gia-tin-idiotiki-ekpaidefsi/
https://www.oiele.gr/ragdaies-ekselikseis-ektakto-d-s-oiele-avrio-stis-1230-meta-tin-aifnidia-prosklisi-tis-ypourgou-se-dialogo-sta-tyfla-gia-fast-track-nomo-gia-tin-idiotiki-ekpaidefsi/
https://www.esos.gr/arthra/68458/me-enan-oro-i-oiele-tha-proselthei-ston-dialogo-kerameos-gia-shedio-nomoy-gia-tin
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/326676_fast-track-nomoshedio-gia-tin-idiotiki-ekpaideysi-tin-erhomeni-ebdomada
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/326676_fast-track-nomoshedio-gia-tin-idiotiki-ekpaideysi-tin-erhomeni-ebdomada
https://drive.google.com/file/d/1m_ra4uxw-fZH1pnTKu85Erlocg862h8_/view?usp=sharing
https://www.oiele.gr/omofoni-apofasi-ektaktou-d-s-oiele-se-proschimatiko-dialogo-kai-entos-24-oron-kalei-i-ypourgos-choris-i-omospondia-na-echei-kan-gnosi-ton-apopseon-tou-ypourgeiou-paideias-kindynos-armaged/
https://www.oiele.gr/omofoni-apofasi-ektaktou-d-s-oiele-se-proschimatiko-dialogo-kai-entos-24-oron-kalei-i-ypourgos-choris-i-omospondia-na-echei-kan-gnosi-ton-apopseon-tou-ypourgeiou-paideias-kindynos-armaged/
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Η αιφνιδιαστική πρόσκληση της Υπουργού προς την Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. για συζήτηση(;;;) δεν τιμά τα 

δημοκρατικά ήθη, καθώς: 

 Γίνεται εν μέσω θέρους, με τα σχολεία κλειστά1 και με τους εκπαιδευτικούς στις 

άδειές τους.  

 Οι θέσεις του Υπουργείου Παιδείας για τις επικείμενες αλλαγές δεν είναι γνωστές 

και συγκεκριμένες, ώστε να μπορεί να γίνει ειλικρινής και γόνιμος διάλογος επί των 

προτάσεων με τις συλλογικότητες της εκπαίδευσης. 

 Το αυστηρό περιθώριο των 24 ωρών που τέθηκε από την Υπουργό Παιδείας στην 

πρόσκλησή της προς την Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., πριν οι προτάσεις του Υπουργείου 

παρουσιαστούν στον Πρωθυπουργό, είναι προφανές ότι δεν επαρκεί για ουσιαστική 

τοποθέτηση των θεσμικών συνομιλητών επί συγκεκριμένων προτάσεων και 

αποκλείει την επιβεβλημένη δημόσια διαβούλευση. 

Καλούμε την Υπουργό Παιδείας να έλθει σε ουσιαστικό, γόνιμο και όχι προσχηματικό 

διάλογο με τους Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού 

αγαθού της Εκπαίδευσης και να μεταθέσει την όποια νομοθετική πρωτοβουλία για το 

φθινόπωρο. 

 

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

                                              
1 Η ένταξη των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών στο Ενιαίο Μισθολόγιο, που μείωσε έως και 40% τους μισθούς μας 

έγινε το καλοκαίρι του 2012.  

Η μεταφορά της εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολείων από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Εργασίας, που 

απελευθέρωσε τις απολύσεις, έγινε το καλοκαίρι του 2013. 


