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21 Νοεμβρίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως. 

Θέμα: «Καταγγελία της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. για το φαινόμενο των παράνομων διπλών 

συμβάσεων.» 

Κυρία Υπουργέ, 

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών 

Ελλάδας προβαίνει στην αποκάλυψη ενός σκανδάλου που αφορά στην πρακτική των 

παράνομων διπλών συμβάσεων η οποία έχει αρχίσει να αποκτά διαστάσεις στο χώρο 

της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης εκδίδουν υποχρεωτικά διοριστήριο του Υπουργείου όπου αναφέρεται 

ρητά ότι ο προσλαμβανόμενος εκπαιδευτικός διατελεί υπό καθεστώς εργασίας 

αορίστου χρόνου. Ορισμένοι εργοδότες στη δεύτερη σύμβαση που (επίσης 

υποχρεωτικά) κατατίθεται στην Εργάνη, δηλώνουν παράνομα τους 

προσλαμβανόμενους ως ορισμένου χρόνου εργασίας. Τοιουτοτρόπως ενημερώνουν τη 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης ότι απέλυσαν τον εκπαιδευτικό, στην Εργάνη ανακοινώνουν 

απλώς «λύση σύμβασης λόγω λήξης του χρόνου της» κι έτσι γλιτώνουν την καταβολή 

αποζημίωσης.  

Στη συνέχεια ακολουθεί η καταγγελία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών 

Λειτουργών Ελλάδας που περιγράφει αναλυτικά το φαινόμενο. 

“Ντροπιαστική είναι, πλέον, η κατάσταση στην ιδιωτική εκπαίδευση. Μετά την 

προχθεσινή μας αποκάλυψη για την αποχώρηση του 30% των ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών μέσα σε μια διετία από τα ιδιωτικά σχολεία, η ΟΙΕΛΕ σήμερα δίνει στη 

δημοσιότητα το σκάνδαλο των «διπλών συμβάσεων» που κοστίζει εκατοντάδες 

χιλιάδες ευρώ σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι  δεν λαμβάνουν ποτέ αποζημίωση 

απόλυσης! 

Ορισμένα ιδιωτικά σχολεία, μεταξύ άλλων και κάποια σχολεία «υπεράνω πάσης 

υποψίας» (στα παρανομούντα σχολεία περιλαμβάνεται ιδιωτικό εκκλησιαστικό 

σχολείο!) φτιάχνουν παράνομα «διπλές» συμβάσεις στους εκπαιδευτικούς, μια για το 

Υπουργείο Παιδείας (το διοριστήριο) και μια για το Υπουργείο Εργασίας (ΠΣ Εργάνη). 

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί από την πρώτη ημέρα της σύμβασής τους πρέπει να 

συνάπτουν συμβάσεις αορίστου χρόνου βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Οι 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υποχρεωτικά εκδίδουν διοριστήριο του Υπουργείου όπου 

αναφέρεται ρητά ότι ο εκπαιδευτικός είναι αορίστου. Κάποιοι «πονηροί» ιδιοκτήτες 

όμως, στη δεύτερη σύμβαση που (επίσης υποχρεωτικά) κατατίθεται στην Εργάνη, τούς 



δηλώνουν παράνομα ως ορισμένου χρόνου. Ο λόγος ευνόητος. Ενώ ενημερώνουν τη 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης ότι απέλυσαν τον εκπαιδευτικό, στην Εργάνη ανακοινώνουν 

απλώς «λύση σύμβασης λόγω λήξης του χρόνου της» κι έτσι γλιτώνουν την καταβολή 

αποζημίωσης. Περιττό να σημειώσουμε ότι με την πρακτική αυτή γλιτώνουν χιλιάδες 

ευρώ τα οποία «ληστεύουν» από τις τσέπες των εκπαιδευτικών. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το φαινόμενο των παράνομων διπλών συμβάσεων 

έχει αρχίσει να αποκτά διαστάσεις στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Με 

κατάπληξη, ωστόσο, διαπιστώσαμε σήμερα από καταγγελίες εκπαιδευτικών ότι την 

άθλια αυτή πρακτική ακολουθεί γνωστό ιδιωτικό σχολείο της Εκκλησίας της Ελλάδας – 

και μάλιστα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα –  στα νότια της Αθήνας. Σε επικοινωνία μας 

με την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όχι μόνο επιβεβαιώθηκε το γεγονός αλλά και 

το ότι το σχολείο, αν και έχουμε φθάσει στα τέλη Νοεμβρίου, δεν έχει ακόμη 

αποστείλει καμιά ενημέρωση για τις απολύσεις των εκπαιδευτικών!! 

Η λύση για να αντιμετωπιστεί η βαρύτατη αυτή παρανομία είναι απλή. Τα ιδιωτικά 

σχολεία να καταθέτουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τις συμβάσεις στο ΠΣ 

Εργάνη των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνουν. Ταυτόχρονα θα αντιμετωπιστούν και 

άλλες παρανομίες (πχ στην Εργάνη συχνά δεν δηλώνονται όλες οι ώρες που υπάρχουν 

στο διοριστήριο, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός να μην παίρνει τις νόμιμες αποδοχές 

για όλες τις ώρες που εργάζεται). Φοβούμαστε, βέβαια, ότι (και) αυτό το απολύτως 

λογικό αίτημα της ΟΙΕΛΕ δεν θα ικανοποιηθεί λόγω των πιέσεων που θα ασκήσουν 

κύκλοι των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων… 

Δυστυχώς, στην ιδιωτική εκπαίδευση το πάρτι αυθαιρεσίας συνεχίζεται…” 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός: 

- Προτίθεστε να αντιμετωπίσετε άμεσα και αποτελεσματικά -σύμφωνα με την 

προτεινόμενη λύση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας-  

το φαινόμενο των παράνομων διπλών συμβάσεων που παρατηρείται συχνά στο χώρο 

της ιδιωτικής εκπαίδευσης; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Ανεξάρτητη Βουλευτής Α΄ Αθηνών 

 


