Κ.Ο. ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως
Θέμα: Εκτός ελέγχου η κατάσταση στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, με διαρκείς
παραβιάσεις της εκπαιδευτικής, της εργατικής, της φορολογικής και της
ασφαλιστικής νομοθεσίας - κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των
μαθητών.
Σύμφωνα με καταγγελίες που λαμβάνουμε από φορείς των νομών μας, από
δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και από ανακοινώσεις της
Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ), η κατάσταση στα ιδιωτικά
νηπιαγωγεία είναι εκτός ελέγχου ως αποτέλεσμα κυρίως της ψήφισης και εφαρμογής
του Ν. 4713/2020 που μειώνει στο ελάχιστο την εποπτεία της πολιτείας στο χώρο της
ιδιωτικής εκπαίδευσης και δημιουργεί συνθήκες εκμετάλλευσης των εκπαιδευτικών.
Βάσει των καταγγελιών αυτών, σε πολύ μεγάλο αριθμό ιδιωτικών νηπιαγωγείων
παραβιάζονται συστηματικά η εκπαιδευτική, η εργατική, η ασφαλιστική και η
φορολογική νομοθεσία. Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν, μεταξύ άλλων, ότι υπό την
απειλή της αναιτιώδους απόλυσης:
 Παρέχουν πλήθος άλλων υπηρεσιών, ξένων προς τα καθήκοντά τους, όπως
συνοδεία σχολικών λεωφορείων, γραμματειακή υποστήριξη, καθαρισμό του
χώρου του νηπιαγωγείου και τουαλετών, μαγείρεμα, χωρίς φυσικά να αμείβονται
για αυτές. Το δε εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών φθάνει σε κάποιες
περιπτώσεις ακόμη και τις 12 ώρες ημερησίως.
 Ως αποτέλεσμα των εξαντλητικών αυτών συνθηκών, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι
είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με αποτέλεσμα να
τίθενται σοβαρά ερωτηματικά για την ασφάλεια των μαθητών. Σε περίπτωση
ιδιωτικού σχολείου της Γλυφάδας που εξετάστηκε από την οικεία Διεύθυνση
Εκπαίδευσης, μια εκπαιδευτικός ασκούσε ταυτόχρονα τα καθήκοντα της
νηπιαγωγού, της μαγείρισσας, της τραπεζοκόμου, της καθαρίστριας, με
αποτέλεσμα τα παιδιά να μένουν χωρίς εποπτεία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 Είτε υποχρεώνονται να επιστρέφουν στο χέρι του εργοδότη μέρος του νόμιμου
μισθού που τους καταβάλλεται, είτε δεν λαμβάνουν καν τις νόμιμες αποδοχές. Το
τελευταίο προκαλεί έκπληξη, διότι αποτελεί δέσμια αρμοδιότητα των
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ο μηνιαίος έλεγχος των μισθοδοτικών καταστάσεων
των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων που, ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι επαρκής.
 Σε πολλές περιπτώσεις που έχει υπάρξει προσφυγή εκπαιδευτικών σε Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης, έχει αντιμετωπιστεί με αδιαφορία. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις
υπάλληλοι των Διευθύνσεων «συμβουλεύουν» τους εκπαιδευτικούς να μην
πηγαίνουν εναντίον των εργοδοτών τους, διότι θα «βρουν το μπελά τους».
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Σχετικές καταγγελίες έχει απευθύνει η ΟΙΕΛΕ προς το Υπουργείο Παιδείας,
ζητώντας τον πειθαρχικό έλεγχο συγκεκριμένων υπαλλήλων, όμως δεν έχει γίνει
απολύτως τίποτα.
Πολλοί εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ06 που διδάσκουν στα νηπιαγωγεία το
μάθημα των Αγγλικών, το οποίο έχει πλέον ενταχθεί στο υποχρεωτικό ωρολόγιο
πρόγραμμα κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 53 του Ν. 4807/21, καταγγέλλουν ότι δεν
τους εκδίδεται διοριστήριο με αποτέλεσμα να αμείβονται παρανόμως με
συμβάσεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας κι ότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
αδυνατούν να διευκρινίσουν τι ακριβώς ισχύει. Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάται η Κυρία Υπουργός:
1. Πώς ακριβώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει την ογκούμενη ανομία στο χώρο των
ιδιωτικών νηπιαγωγείων και την ανεπάρκεια κάποιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης;
2. Θεωρεί μήπως, ότι κρίνεται πλέον επιβεβλημένη η αναθεώρηση του νομοθετικού
πλαισίου, μέσω ενός ανοιχτού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και τα
κόμματα της Βουλής, ώστε να διασφαλίζεται η (σχεδόν ανύπαρκτη πλέον)
εποπτεία του κράτους στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η τήρηση της
νομιμότητας, η διαφάνεια, αλλά και η σαφώς διαταραχθείσα εκπαιδευτική ειρήνη,
όχι μόνο στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, αλλά εν συνόλω στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια;
3. Για ποιο λόγο δεν έχει εκδοθεί από την Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής
Εκπαίδευσης συγκεκριμένη οδηγία για το διορισμό των εκπαιδευτικών ΠΕ06 στα
ιδιωτικά νηπιαγωγεία, ιδίως από τη στιγμή που ο μη διορισμός καταστρατηγεί το
νόμο που η ίδια η κυβέρνηση ψήφισε; Μήπως η αδράνεια των εποπτικών αρχών
είναι εσκεμμένη, ώστε να μειώσουν με παράνομες μεθοδεύσεις κάποιοι ιδιώτες το
εργασιακό κόστος εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Τόνια Αντωνίου

Βασίλης Κεγκέρογλου

Δημήτρης Μπιάγκης
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