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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Big Quit ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, κέξνο 3: Υπνρξεσηηθή δνπιεηά ρσξίο 

ακνηβή απνγεύκαηα, Σαββαηνθύξηαθα, αξγίεο θαη δηαθνπέο! 

Σήκεξα παξνπζηάδνπκε ην ηξίην (θαη ηειεπηαίν) ηκήκα ηεο απνηύπσζεο ησλ αηηηώλ 

ηνπ Big Quit ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ησλ ιόγσλ δειαδή πνπ ζήκεξα ηα 2/3 ησλ 

ζπλαδέιθσλ καο ζέινπλ λα απνρσξήζνπλ από ηα ηδησηηθά ζρνιεία. Τα πξνεγνύκελα 

κέξε αθνξνύζαλ α) ζηελ αλαγθαζηηθή κεηαηξνπή ησλ ηδησηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ζε 

…ζπγγξαθείο (!) θαη β) ζηε δηπιή εξγαζία πνπ ππνρξεώλνληαη πνιινί ζπλάδειθνη 

εληόο ηνπ σξνιόγηνπ πξνγξάκκαηνο ιόγσ ησλ δηπιώλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη ιόγσ 

ηεο non stop παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ ζα έπξεπε λα παξέρνληαη εληόο ηνπ ζρνιηθνύ 

πξνγξάκκαηνο, σζηόζν παξέρνληαη όιε ηελ εκέξα (κέρξη αξγά ην βξάδπ…) θαη θάζε 

εκέξα ηεο εβδνκάδαο (ηειεθπαίδεπζε, ζπλαληήζεηο κε γνλείο, ελεκεξώζεηο 

ηειεθσληθέο ή κέζσ e-mail θ.ιπ.). Κνηλόο ηόπνο ησλ παξαπάλσ πεξηπηώζεσλ, όπσο 

θαη ηεο θαηεγνξίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζήκεξα, ε δηα ηεο ςπρνινγηθήο βίαο (κε 

απεηιέο γηα απνιύζεηο, κε αθξαίν bullying θαη mobbing) ππνρξέσζε ησλ 

https://www.oiele.gr/big-quit-stin-idiotiki-ekpaidefsi-meros-1-syngrafeis-dia-tis-vias-kai-choris-pnevmatika-dikaiomata/
https://www.oiele.gr/big-quit-stin-idiotiki-ekpaidefsi-meros-2-dipli-douleia-entos-orariou-kai-apeires-yperories-choris-amoivi/


ηδησηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ζε εξγαζία πέξαλ όζσλ νξίδεη ε ζύκβαζή ηνπο, 

ζπλήζσο ρσξίο ακνηβή, εξγαζηαθή θαη αζθαιηζηηθή θάιπςε. Όπσο πξνέθπςε θαη 

από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο γηα ην Big Quit ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ην 

86% ηνπ ζπλόινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξέρνπλ εθηόο ζρνιηθνύ 

πξνγξάκκαηνο νη ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί δελ ακείβεηαη (είλαη απνξίαο άμηνλ έλαο 

εξγαζηαθόο ηνκέαο πνπ κάιηζηα επνπηεύεηαη – ηνπιάρηζηνλ ζεσξεηηθά – από δύν 

Υπνπξγεία, Παηδείαο θαη Δξγαζίαο, λα εκθαλίδεη ηέηνηα πνζνζηά 

παξαβαηηθόηεηαο…). 

 

Η κεγαιύηεξε θαη πην ζπλεζηζκέλε (ηόζν πνιύ, πνπ δπζηπρώο κεγάινο αξηζκόο 

ζπλαδέιθσλ ηε ζεσξεί …δεδνκέλε) θαηεγνξία παξαβηάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο πνπ 

πξνθαιεί αηηηνινγεκέλα αηζζήκαηα νξγήο θαη αγαλάθηεζεο ζηνπο ηδησηηθνύο 

εθπαηδεπηηθνύο, είλαη ν εμαλαγθαζκόο ζε δσξεάλ εξγαζία ηα απνγεύκαηα, ηα 

Σαββαηνθύξηαθα, ηηο αξγίεο θαη ηηο δηαθνπέο. Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, νη εμηξά απηέο 

δξαζηεξηόηεηεο ακείβνληαη, όκσο νη ζπλάδειθνη ζπάληα παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ηε 

βνύιεζή ηνπο… 

Απνγεπκαηηλέο δξάζεηο: αθξαία παξαλνκία (θαη ηα θπβεξλεηηθά ςεύδε κε ηε 

δήζελ …αύμεζε απνδνρώλ καο - πνπ απνδείρζεθε θαηά 50% κείσζε)! 

Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο πνπ νη γνλείο ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε έλα 

ηδησηηθό ζρνιείν είλαη ε νινήκεξε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ 

πνπ είηε ππνζηεξίδνπλ ην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ (κειέηε, εληζρπηηθή δηδαζθαιία), 

είηε πξνρσξνύλ πέξα από ην ηππηθό πξόγξακκα (καζεηηθνί όκηινη, πνιηηηζηηθέο θαη 

αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, πξνγξάκκαηα κε έκθαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θ.ιπ.). Τα 

ηδησηηθά ζρνιεία έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνζιάβνπλ γηα ηηο δξάζεηο απηέο είηε ην 

πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ (αλ νη ζπλάδειθνη ην επηζπκνύλ) είηε δηδάζθνληεο από ηελ 

ειεύζεξε αγνξά, ηδίσο γηα αληηθείκελα πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ζρνιηθό 

πξόγξακκα. 

 Τι ςυνζβαινε μζχρι τον Ιοφλιο του 2020 με δράςεισ και παρεκκλίςεισ 



Η δπλαηόηεηα ησλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ λα παξέρνπλ παξεθθιίζεηο  κέρξη θαη ην 2016 

πξνβιεπόηαλ κελ, αιιά κε εμαηξεηηθά πνιύπινθεο, γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ελώ 

δελ ππήξρε θακηά απνιύησο πξόβιεςε γηα ηηο δξάζεηο. Τν γεγνλόο όηη κέρξη ην 

2016 δελ ππήξρε ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή πξόβιεςε γηα ηηο δξάζεηο «βόιεπε» 

ηδηαίηεξα ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ πνπ ηηο παξείραλ ζε πςειέο ηηκέο, 

ρσξίο (ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ) λα θαηαβάιινπλ απνδνρέο ζε 

όζνπο παξείραλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζε ζρεηηθή έξεπλα ηνπ 

Κιαδηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηεο ΟΙΔΛΔ ην 2012, ην 97% πεξίπνπ ησλ 478 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ απάληεζε όηη δελ πιεξώλεηαη θαζόινπ ζηηο 

δξάζεηο, κε απνηέιεζκα ηα ρξήκαηα ησλ γνλέσλ λα θαηαιήγνπλ αηόθηα ζηα ηακεία 

ηνπ ηδηνθηήηε. 

Μεηά ην 2016 ππήξμε ζεκαληηθή ραιάξσζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο 

παξεθθιίζεηο, ελώ  ζεζπίζηεθε ε δπλαηόηεηα ησλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ λα 

παξέρνπλ δξάζεηο απνιύησο ειεύζεξα κε κνλαδηθό πεξηνξηζκό ηε δήισζε ησλ 

δηδαζθόλησλ θαη ησλ καζεηώλ (άξζξν 28 ηνπ Ν. 4415/2016). Τν πην ζεκαληηθό γηα 

ηνπο ηδησηηθνύο εθπαηδεπηηθνύο, σζηόζν, είλαη πσο βάζεη ηνπ λόκνπ απηνύ νη ώξεο 

απαζρόιεζεο ζηηο απνγεπκαηηλέο δξάζεηο ζεσξνύληαλ δηδαθηηθέο ώξεο, 

ακείβνληαλ κε βάζε ην εθπαηδεπηηθό κηζζνιόγην θαη πξνζκεηξώληαλ ζηελ 

πξνϋπεξεζία καο!  

Η πιήξεο απειεπζέξσζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο  ησλ δξάζεσλ κε ην Ν. 4415/2016 

(γλσζηνύ θαη σο «λόκνπ Φίιε») είρε ην ζεηηθό ηνπ εκπινπηηζκνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ησλ ζρνιείσλ, είρε όκσο θαη ηελ αξλεηηθή πιεπξά ηεο θαηαζηξαηήγεζεο ηεο 

λνκνζεζίαο από ην ζεκαληηθά κεγαιύηεξν ηκήκα ησλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ (πεξίπνπ 

ην 80-85% δελ δήισλαλ ηα ζηνηρεία πνπ πξνέβιεπε ε λνκνζεζία ζύκθσλα κε 

ζηνηρεία ησλ Γηεπζύλζεσλ ηνπ Υπ. Παηδείαο) κε απνηέιεζκα λα πθίζηαηαη ζνβαξό 

δήηεκα αδήισηεο εξγαζίαο θαη θνξνδηαθπγήο. Σηελ πιεηνλόηεηα ησλ ηδηνθηεηώλ 

είλαη θπζηθό πσο δελ άξεζε θαζόινπ ε ππνρξέσζε λα δειώλνπλ ηηο δξάζεηο, θαζώο 

θνβνύληαλ όηη ην πάξηη ηνπ καύξνπ ρξήκαηνο ζα ζηακαηνύζε. Ήηαλ όκσο θαη 

ζεκαληηθή ε επζύλε ηεο πξνεγνύκελεο θπβέξλεζεο πνπ δελ επέβαιε θαλέλα 

πεηζαξρηθό/πνηληθό κέηξν ζηνπο «αληάξηεο» επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη έγξαςαλ 

ηνλ ςεθηζκέλν από ηε Βνπιή λόκν ζηα παιαηόηεξα ησλ ππνδεκάησλ ηνπο.  

 Μετά το Νόμο Κεραμζωσ (και τη δήθεν …αφξηςη του ειςοδήματοσ των 

ιδιωτικών εκπαιδευτικών) 

Η πίεζε ηνπ ιόκπη ησλ ηδηνθηεηώλ ζε θπβέξλεζε θαη Υπνπξγείν Παηδείαο έθεξε 

θαξπνύο ηνλ Ινύιην ηνπ 2020 κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4713/2020 πνπ ςεπδώο 

δηαθεκίζηεθε σο ν λόκνο «απειεπζέξσζεο ησλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ» θαη δήζελ 

«…αύμεζεο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο κέζσ ησλ δξάζεσλ» (πνπ ήδε ππήξραλ!).  
Σηελ παξνπζίαζε ηνπ λόκνπ απηνύ είρακε ηελ παγθόζκηα πξσηνηππία λα 

εμαγγέιινληαη ξπζκίζεηο πνπ ίζρπαλ, όπσο ε δπλαηόηεηα ελόο ηδησηηθνύ ζρνιείνπ 

λα θάλεη …δξάζεηο! Πνηα είλαη όκσο πιένλ ε δηαθνξά γηα ηνπο …παλεπηπρείο 

ηδησηηθνύο εθπαηδεπηηθνύο (πνπ ηάρα ζα «πινύηηδαλ» κε ην λόκν). Δλώ κε ην 

πξνεγνύκελν θαζεζηώο νη ώξεο πνπ παξείραλ νη ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί ζηηο 

απνγεπκαηηλέο δξάζεηο ακείβνληαλ κε βάζε ην εθπαηδεπηηθό κηζζνιόγην θαη 

αλαγλσξίδνληαλ σο ώξεο πξνϋπεξεζίαο, κε ην λόκν Κεξακέσο νη δξάζεηο 

απνραξαθηεξίδνληαη από εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη έηζη όζνη (ηπρεξνί…) 



πιεξώλνληαη, ζα ακείβνληαη σο αλεηδίθεπηνη εξγάηεο θαη ρσξίο θακηά 

αλαγλώξηζε ηεο πξνϋπεξεζίαο ηνπο. Απνηέιεζκα: ε πεξηβόεηε αύμεζε ησλ 

απνδνρώλ καο έγηλε κείσζε πνπ ζπρλά θηάλεη ή θαη μεπεξλά ην 50% 
(επαλαιακβάλνπκε, γηα όζνπο πιεξώλνληαη ζηηο δξάζεηο). 

Η εηθόλα, βάζεη ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζίαζε ην Κιαδηθό Ιλζηηηνύην ηεο ΟΙΔΛΔ ηνλ 

Απξίιην είλαη πσο ζηηο δξάζεηο απαζρνιείηαη πεξίπνπ ην 1/3 ησλ ηδησηηθώλ 

εθπαηδεπηηθώλ (ζπρλά ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπο) θαη κόιηο ην 45% παίξλνπλ ην 

πινπζηνπάξνρν πνζό ησλ …6 επξώ ηελ ώξα (γηα δξάζεηο πνπ νη γνλείο 

θαηαβάιινπλ θάζε ρξόλν ρηιηάδεο επξώ). Οη ππόινηπνη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

«εζεινληηθά», κε ην «πηζηόιη» ηεο ειεύζεξεο απόιπζεο ζηνλ θξόηαθν. 

Bazaar, open days, ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο θαη summer camps. Η θόιαζε ηνπ 

ηδησηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ 

Η θαηάζηαζε είλαη πνιύ ρεηξόηεξε ζηηο ινηπέο εθδειώζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα 

εθηόο δηδαθηηθνύ σξαξίνπ. Πξόθεηηαη γηα εκεξήζηεο εθδειώζεηο όπσο γηα 

παξάδεηγκα: 

 Οι εορταςτικζσ εκδηλώςεισ, κυρίωσ Χριςτουγζννων και λήξησ του ςχολικοφ 

ζτουσ 

 Οι open days που κάποια ιδιωτικά ςχολεία πραγματοποιοφν για 

διαφημιςτική προςζλκυςη γονζων 

 Τα περίφημα Bazaars (κυρίωσ την περίοδο των Χριςτουγζννων) 

Όιεο απηέο νη εθδειώζεηο γίλνληαη είηε απόγεπκα, είηε ην Σαββαηνθύξηαθν, ζε ώξεο 

δειαδή εθηόο δηδαθηηθνύ σξαξίνπ, επνκέλσο ζα έπξεπε νη ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί λα 

ακείβνληαη ππεξσξηαθά. Πνηα είλαη, όκσο, ε εηθόλα; 

  
Όζν γηα ην πνζνζηό ησλ ακεηβόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ, ε θαηάζηαζε είλαη ζιηβεξή, κε 

ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα λα κελ πιεξώλνληαη γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο… 



 
 

Η θύιαμε ησλ παηδηώλ ζε πεξηόδνπο δηαθνπώλ: Φάνο απιήξσηεο θαη αδήισηεο 

εξγαζίαο θαη ηεξάζηηνη θίλδπλνη πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ καζεηώλ 

Ξερσξηζηά ζα αλαθεξζνύκε ζην θνκκάηη ηεο θύιαμεο παηδηώλ ηηο πεξηόδνπο 

δηαθνπώλ (Φξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη θαινθαηξηνύ). Όρη κόλν, δηόηη εθεί νη άηπρνη 

ζπλάδειθνη ζπάληα ακείβνληαη, αιιά θπξίσο δηόηη ε αδήισηε θαη απιήξσηε εξγαζία 

εγθπκνλεί ζνβαξόηαηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

καζεηώλ.  
Τε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζε απηό ην ηκήκα δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζρνιείσλ θαηέρνπλ ηα 

πεξίθεκα summer camps, ζηα νπνία αλαθεξζήθακε ζε πξόζθαηε αλαθνίλσζή καο. 

Με βάζε θαηαγγειίεο θεηηλέο αιιά θαη ζε πξνεγνύκελα ρξόληα, πνιινί εθπαηδεπηηθνί 

(θπξίσο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ππνρξεώλνληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ρσξίο ακνηβή θαη ρσξίο αζθάιηζε κε ηελ απεηιή είηε ηεο απόιπζεο 

είηε ηεο κε θαηαβνιήο ησλ θαινθαηξηλώλ κηζζώλ! 

 Όπσο όιεο θαη όινη γλσξίδνπλ, ε θύιαμε ζηα summer camps δελ είλαη εύθνιε 

ππόζεζε, δηόηη δελ πξόθεηηαη γηα κηα απνιύησο δνκεκέλε εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε, 

αιιά γηα κηα πην «ειεύζεξε» δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παηδηώλ. Η θύζε ησλ summer 

camps εγθπκνλεί πάληνηε θηλδύλνπο θαη εύινγα αλαξσηηέηαη θάπνηνο: πνηνο ζα 

αλαιάβεη ηε λνκηθή επζύλε, αλ θάπνην παηδί ρηππήζεη; Ο αλύπαξθηνο ηδηνθηήηεο ή 

ν ζθηώδεο ππάιιεινο-εθπαηδεπηηθόο πνπ δελ έρεη ιάβεη ηελ αλαγθαία άδεηα άζθεζεο 

ηδησηηθνύ έξγνπ από ηε Γηεύζπλζε Ιδησηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη δελ έρεη δεισζεί ζηελ 

Δξγάλε κε άιιε ζύκβαζε; Σε πνηνλ ζα απεπζπλζεί ν γνλέαο πνπ πιεξώλεη 

ρξπζάθη θάζε εβδνκάδα γηα ηε θύιαμε ησλ παηδηώλ ηνπ; 

Η ΟΙΔΛΔ δήηεζε από ηα Υπνπξγεία Παηδείαο θαη Δξγαζίαο έιεγρν ζε όιεο απηέο ηηο 

δνκέο, όκσο δελ είκαζηε θαζόινπ αηζηόδνμνη. Φαίλεηαη πσο θάπνηνη πνιηηηθνί 

ζέηνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο θηιίεο θαη ζπκκαρίεο πάλσ από ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ, ηε δσή θαη ηελ πγεία αθόκε θαη κηθξώλ παηδηώλ. 

Δλ θαηαθιείδη 

Από όζα θαηεγξάθεζαλ ζηελ Έξεπλα ηεο ΟΙΔΛΔ γηα ην Big Quit θαη ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ αηηηώλ κέζσ ηνπ αθηεξώκαηνο ζε 3 κέξε πνπ ζήκεξα 

νινθιεξώλνπκε, δελ πξνθαιεί θακηά εληύπσζε όηη πεξίπνπ ην 70% ησλ 

ηδησηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ζέινπλ λα θύγνπλ από ηα ηδησηηθά ζρνιεία. Κη εδώ ζα 

πξέπεη λα επαλαιάβνπκε έλαλ ζεκαληηθό πεξηνξηζκό ηεο έξεπλάο καο.  Από ην κ.ν. 

ηεο πξνϋπεξεζίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ (16 ρξόληα), δηαπηζηώλεηαη όηη πνιινί από 
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ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνέξρνληαη από ηδησηηθά ζρνιεία κε ζηαζεξέο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο. Δπνκέλσο, είλαη πηζαλό ην πνζνζηό απηό λα είλαη αθόκε κεγαιύηεξν. 

Η δηαρξνληθή αηηκσξεζία ζην ρώξν ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηνπο πνιηηηθνύο 

παξάγνληεο πνιιώλ θπβεξλήζεσλ λα θνβνύληαη λα ζπγθξνπζηνύλ κε ηνπο ηδηνθηήηεο 

ησλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ, έρεη γελλήζεη έλα ηδηόκνξθν θαζεζηώο αζπδνζίαο θαη 

ηξόκνπ γηα κεγάιν ηκήκα ησλ ζπλαδέιθσλ καο. Ο (γξακκέλνο από ρέξη 

ηδηνθηεηώλ) Νόκνο 4713/2020, γλσζηόο ζηνλ θιάδν σο Νόκνο Κεξακέσο, έρεη 

επηδεηλώζεη ηελ θαηάζηαζε θαη έρεη ζεκαληηθό κεξίδην επζύλεο ζην θύκα θπγήο 

πνπ πξνβιέπνπκε όηη ζα εληαζεί ζε πνιιά ηδησηηθά ζρνιεία ηελ επόκελε πεξίνδν 

(ζε βαζκό αδπλακίαο εύξεζεο εθπαηδεπηηθώλ θάπνησλ εηδηθνηήησλ ηα επόκελα 

ρξόληα). Γηόηη είλαη δηαθνξεηηθό λα είζαη κηα θπβέξλεζε πνπ ζηεξίδεηο ηνλ 

επηρεηξεκαηηθό θόζκν θαη ιακβάλεηο κνλόπιεπξεο θαη κνλνκεξείο ελαληίνλ ησλ 

εξγαδόκελσλ απνθάζεηο (είλαη κηα ηδενινγηθή ζηάζε) θαη δηαθνξεηηθό λα επηηξέπεηο 

ηελ παξαβίαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο, ηεο εξγαηηθήο θαη ηεο αζθαιηζηηθήο 

λνκνζεζίαο, κόλν θαη κόλν γηα λα ηθαλνπνηήζεηο ηηο απαηηήζεηο ησλ ππνζηεξηθηώλ-

ρξεκαηνδνηώλ ζνπ.  

Γηα ην ιόγν απηό εκείο έρνπκε σο Οκνζπνλδία θξνύζεη ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ 

ζε θπβέξλεζε θαη εξγνδόηεο. Θεσξνύκε όηη ε εγθαζίδξπζε ελόο θαζεζηώηνο 

εξγαζηαθήο εμόλησζεο ζηηο λέεο παγθόζκηεο ζπλζήθεο ηνπ Big Quit δελ κπνξεί πιένλ 

λα σθειήζεη νύηε θαλ θνληόθζαικα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θάπνησλ «πεηξαηώλ» πνπ 

δξνπλ ζην ρώξν ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο. Δθηηκνύκε πσο είλαη ώξηκεο νη 

ζπλζήθεο γηα έλαλ ζνβαξό θνηλσληθό δηάινγν, ώζηε λα εμνξζνινγηζηεί θαη λα 

απζηεξνπνηεζεί ην λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Πηζηεύνπκε 

πσο ζην κέιινλ ζα επηβηώζνπλ κόλν νη κνλάδεο απηέο πνπ παξέρνπλ πνηνηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο θαη θαιέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο κε έλα πιέγκα εζηθώλ θαη 

νηθνλνκηθώλ θηλήηξσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Όπσο, άιισζηε, είρακε παξαηεξήζεη 

θαη ζηελ έξεπλά καο, δελ είλαη όια ηα ηδησηηθά ζρνιεία ηα ίδηα. Γξάθακε ζην 

ζρνιηαζκό ηεο έξεπλαο: 

«ένα ποζοζηό εκπαιδεσηικών (περίποσ ένα 30-40%, όπως προκύπηει από απανηήζεις ζε διάθορα 

ερωηήμαηα) ποσ δηλώνοσν ζτεηικά ικανοποιημένοι ζηο ζτολείο όποσ σπηρεηούν (παραπέμποσμε εδώ 

ζηοσς περιοριζμούς ηης έρεσνας, ενδετομένως ηο ποζοζηό ζηο ζύνολο ηοσ κλάδοσ να είναι μικρόηερο). 

Ππόκειηαι πποθανώρ για ιδιυηικά ζσολεία πος εξακολοςθούν να διαηηπούν ηο σαπακηήπα θοπέυν 

Παιδείαρ και δεν έσοςν ςποηασθεί πλήπυρ ζε ένα μονηέλο λειηοςπγίαρ με αμιγείρ κανόνερ αγοπάρ. Η 

πρόκληζη ηοσ μέλλονηος για ηην ιδιωηική εκπαίδεσζη είναι, με ηην ηασηότρονη ενίζτσζη ηης εποπηείας 

ηης πολιηείας, να κσριαρτήζει η κοςληούπα ενόρ ζσολείος με ελκςζηικό επγαζιακό πλαίζιο 

(αξιοππέπεια, παιδαγυγική αςηονομία, ηθικά και οικονομικά κίνηηπα) πος πποηεπαιόηηηά ηος θα 

έσει ηην παποσή ςτηλού επιπέδος εκπαιδεςηικών ςπηπεζιών και ότι ηην ικανοποίηζη ηοσ «γονέα-

πελάηη». 

Η Έξεπλα ηεο ΟΙΔΛΔ κε ηα 3 κέξε ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο ζα θπθινθνξήζεη σο 

εληαίν πόλεκα κε ηίηιν «Η Μαύξε Βίβινο ηνπ Big Quit ζηελ Ιδησηηθή 

Δθπαίδεπζε» θαη ζα απνζηαιεί ζην Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ, ζηα Υπνπξγεία 

Παηδείαο θαη Δξγαζίαο, ζηνπο Βνπιεπηέο όισλ ησλ θνκκάησλ, ζηνπο Τνκείο 



Παηδείαο ησλ θνκκάησλ, ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη ζπιινγηθνύο θνξείο. Σηόρνο καο λα 

αλνίμεη, επηηέινπο, έλαο δηάινγνο γηα ηα θαθώο θείκελα ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, 

ώζηε λα επσθειεζνύλ όινη νη εκπιεθόκελνη, θπξίσο όκσο νη καζεηέο καο πνπ 

είλαη βέβαην πσο ζέινπλ λα έρνπλ ηθαλνπνηεκέλνπο εξγαζηαθά θαη θαιά 

ακεηβόκελνπο δαζθάινπο. 
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