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Επίκαιρη Ερώτηση
Προς την κ. Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
Θέμα: Μπαράζ απολύσεων στα ιδιωτικά σχολεία μετά την ψήφιση του νέου νόμου για τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.
“Σήμερα το πρωί βιώσαμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς πήγαμε να αναλάβουμε υπηρεσία στο σχολείο το οποίο υπηρετήσαμε με
όλες μας τις δυνάμεις επί σειρά ετών και προς έκπληξή μας βρήκαμε την πόρτα κλειδωμένη και κανείς δεν μας άνοιγε! Σε λίγο
πληροφορηθήκαμε από τις ειδοποιήσεις του e-banking ότι στους λογαριασμούς μας υπήρχε η πρώτη δόση της αποζημίωσης για την
απόλυσή μας! Χωρίς καμία ειδοποίηση από τον σχολάρχη και τις διευθύντριες του Γυμνασίου και του Λυκείου που δεν καταδέχθηκαν
μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας να μας εξηγήσουν το σκεπτικό της απόφασής τους! Χωρίς την ανάληψη της ελάχιστης –έστω- ηθικής
υποχρέωσης να μας ειδοποιήσουν εγκαίρως ώστε να αναζητήσουμε δουλειά! Μετά από έναν απίστευτο ψυχολογικό πόλεμο του
καλοκαιριού που μαθαίναμε την απόλυσή μας από γονείς και μαθητές, σήμερα οι φήμες επιβεβαιώθηκαν. Σε κάποιους δόθηκαν
ελάχιστες εξηγήσεις στο πεζοδρόμιο σαν σε ανεπιθύμητα πρόσωπα! Δικαστικοί κλητήρες μάς αναζητούσαν στα σπίτια μας και μας
επέδιδαν την απόλυσή μας εντελώς ψυχρά κι απρόσωπα!”. Με αυτό τον τρόπο ξεκινά η δημόσια ανάρτηση των 8 απολυμένων
καθηγητών από τα εκπαιδευτήρια Τσιαμούλη στο Περιστέρι. Ενώ η νηπιαγωγός που πέρασε συνέντευξη σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο στα
νότια προάστια ενημέρωσε την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) “Το πρώτο πράγμα που μου είπαν
είναι ότι έχει αλλάξει ο νόμος, οι συμβάσεις είναι οι συλλογικές συμβάσεις του υπουργείου Εργασίας και ότι: α) Ο μισθός δεν είναι ο
ίδιος με τους συναδέλφους του δημόσιου αλλά είναι 580€ και εκείνοι προσφέρθηκαν να δίνουν 700€ γιατί ήθελαν να είναι
ευχαριστημένο το προσωπικό τους (!), β) Το ωράριο είναι πλέον 40 ώρες/εβδομάδα δηλαδή 8 ώρες/ημέρα και γ) Κάθε καλοκαίρι ο
εργοδότης έχει το δικαίωμα να απολύει τον εκπαιδευτικό και να τον προσλαμβάνει κάθε Σεπτέμβρη”. Σύμφωνα με τις καταγγελίες της
ΟΙΕΛΕ το μπαράζ απολύσεων συνεχίζεται, μετράμε 150 απολύσεις την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, με την πλειονότητα
να είναι συνδικαλιστικές διώξεις ενοχλητικών φωνών.
Οι δηλώσεις σας, κ. Υπουργέ, στις 28 Ιουλίου στο esos, ήταν ενδεικτικές του τι θα ακολουθούσε και ποιων τα συμφέροντα εξυπηρετεί ο
νέος νόμος: “Η ιδιωτική εκπαίδευση λειτουργεί σήμερα σε ένα ασφυκτικό και συγκεντρωτικό πλαίσιο λειτουργίας υπέρμετρου κρατικού
παρεμβατισμού [γι αυτό και η κυβέρνηση στοχεύει] στην ενίσχυση της ευελιξίας όσον αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία της
σχολικής μονάδας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού”.
Δεδομένης της σφοδρής κριτικής που δέχτηκε ο νέος νόμος από τα κόμματα του κοινοβουλίου, δεδομένης της απόρριψης του νέου
νόμου ακόμη και από τους συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ, αλλά και της πικρής επιβεβαίωσης των όσων είχαν εγκαίρως επισημανθεί.
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
1.
2.

Θα πάρετε πίσω το νέο νόμο για τα ιδιωτικά σχολεία πριν αναγκασθείτε να το κάνετε κατόπιν των αποφάσεων που θα
ληφθούν από τα δικαστήρια, στη βάση του Συντάγματος αυτής της χώρας;
Ποιες κυρώσεις θα επιβληθούν στους σχολάρχες και πως σκοπεύετε να αποκαταστήσετε τους απολυμένους/ες
εκπαιδευτικούς;
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