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ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 
ΘΕΜΑ: Η εγκύκλιος Φ.18/93893/Δ5/12-7-2013 και η απόλυση ιδιωτικής εκπαιδευτικού από το Κολλέγιο 
Αθηνών  
 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι σχολάρχες των ιδιωτικών σχολείων όλης της χώρας, 
εκμεταλλευόμενοι το αντεργατικό νομικό οπλοστάσιο Κυβέρνησης-ΕΕ-Τρόικας, έχουν επιδοθεί σε μια 
σφοδρή επίθεση στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων. Αρχικά, κατήγγειλαν τις συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας, επέβαλαν μειώσεις μισθών 30% μέσω του ενιαίου μισθολογίου, τώρα θέλουν μέσα 
και από την εγκύκλιο Φ.18/93893/Δ5/12-7-2013 να επιφέρουν και νέο συντριπτικό χτύπημα σε ό, τι έχει 
απομείνει από δικαιώματα, με την ουσιαστική κατάργηση του Ν. 682/77 για τα ιδιωτικά σχολεία και την 
υπαγωγή των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Εργασίας (έχει ανασταλεί 
η εφαρμογή της από το ΣτΕ). 

Η επίθεση αυτή συνοδεύεται από ένα όργιο αυθαιρεσίας και τρομοκράτησης των εργαζομένων, με 
απολύσεις όποιου εκπαιδευτικού σηκώνει κεφάλι ή δεν είναι αρεστός και δεν πράττει όπως θέλει η 
εργοδοσία. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Οι σχολάρχες απολύουν κατά βούληση εκπαιδευτικούς 
παραβιάζοντας και αγνοώντας επιδεικτικά ακόμα και το υπάρχον καθεστώς του όποιου ελέγχου υπάρχει 
μέσα από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπαίδευσης.  

Ένα από τα τελευταία παραδείγματα είναι και η περίπτωση της απόλυσης της εκπαιδευτικού 
Ευφροσύνης Μπουλούτα από την εργοδοσία του Κολλεγίου Αθηνών. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, 
υπάρχουν καταγγελίες της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) και 
δημοσιεύματα στον Τύπο.  

Σύμφωνα με καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ, το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΚΥΣΔΕ) επικύρωσε την απόλυση, με το επιχείρημα ότι «δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που να 
επιβεβαιώνει ότι η απόλυση είναι καταχρηστική», αρνoύμενο να εξετάσει και αυτή την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την οποία  θα έπρεπε να εξεταστεί η καταχρηστικότητα 
της καταγγελίας της σύμβασης. Η συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ πραγματοποιήθηκε παράτυπα χωρίς την 
παρουσία των αιρετών εκπροσώπων της ΟΙΕΛΕ, που όπως καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ, αποβλήθηκαν.  

Και η συγκεκριμένη περίπτωση είναι αποκαλυπτική για τον τρόπο που λειτουργεί η πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου προκειμένου να διευκολύνει τα εργοδοτικά συμφέροντα στο χώρο και είναι βέβαιο ότι η 
συγκεκριμένη απόφαση θα δώσει  «αέρα στα πανιά» των σχολαρχών για να συνεχίσουν να τρομοκρατούν 
τους εργαζόμενους του κλάδου, να επιτίθενται στα δικαιώματά τους, να κλιμακώσουν τις απολύσεις.  

Συνακόλουθο των παραπάνω γεγονότων έρχεται η απομάκρυνση της Διευθύντριας της Ιδιωτικής 
Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ από τη θέση της (μετακινήθηκε αιφνιδιαστικά στην Διεύθυνση Εφαρμογής 
Προγραμμάτων Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού) και προκαλεί ερωτηματικά. Αφού η 
συγκεκριμένη απομακρύνθηκε αμέσως μετά την εισήγησή της να εξετάσει το ΚΥΣΔΕ την καταχρηστικότητα 
της καταγγελίας της σύμβασης της Ευφροσύνης Μπουλούτα.  

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο  κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει ώστε:  

 Να αποσυρθεί η εγκύκλιος  Φ.18/93893/Δ5/12-7-2013 που ανατρέπει τα εργασιακά δικαιώματα των 
εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση και ανοίγει το δρόμο στην συνέχεια για την γενικευμένη 
διαφοροποίηση του ενιαίου αναλυτικού προγράμματος σε αυτή. 

 Να μην γίνει δεκτή η απόλυση της εκπαιδευτικού Ευφροσύνη Μπουλούτα όντας  καταχρηστική και να 
επιστρέψει στην εργασία της. 
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