
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 
Αρ. πρωτ. 101 

Προς:  Τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων 
 της Φ.Ε., κ. Ι. Καλλιβρούση 

Κοινοποίηση:  1. Μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 
     των Σχολείων της Φ.Ε. 
2. Καθηγητές των Σχολείων της Φ.Ε. 
3. Μέλη του Δ.Σ. και εκπαιδευτικοί του Σ.Δ.Ν.Φ.Ε. 
4. Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. 

Θέμα:  Απόψεις του κ. Ι. Καλλιβρούση με αφορμή το άρθρο για την Ιδιωτική Εκπαίδευση του 
σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας 

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 

Στις 4 Απριλίου 2016 και ώρα 9.04 π.μ. αποστείλατε εγγράφως στα Διοικητικά 
Συμβούλια των Καθηγητών και των Δασκάλων & Νηπιαγωγών των Αρσακείων & Τοσιτσείων 
Σχολείων με δική σας πρωτοβουλία το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της «Συντονιστικής Επιτροπής 
Συλλόγων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων», προς ενημέρωσή μας όπως δηλώσατε (σημειωτέον 
χωρίς να υπάρχει κάποιο αίτημα από τους εκπαιδευτικούς). 

Στο Δελτίο Τύπου αυτό τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, άρα και εσείς ως 
Πρόεδρός της, ισχυρίζεστε ότι «παρακολουθείτε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη δημόσια 
συζήτηση που πραγματοποιείται σχετικά με το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του Υπουργείου 
Παιδείας, που αφορά ρυθμίσεις στο χώρο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης». Επιπλέον 
διατυπώσατε εγγράφως τις θέσεις σας υπό μορφή τεσσάρων σημείων. 

Ωστόσο μόλις μία ημέρα μετά, στις 5 Απριλίου 2016 και ώρα 2.20 μ.μ. προβήκατε σε 
δημόσιες δηλώσεις, στο ART TV στην εκπομπή ARTIRIA της Φρατζέσκας Σαβοργιανάκη (ώρα 
14:00 - 15:00), ως Πρόεδρος της προαναφερθείσας επιτροπής, όπου δηλώσατε μετά 
βεβαιότητος ότι: 

1) «Γνωρίζετε από ‘’διαρροές’’ ότι στο εν λόγω νομοσχέδιο καταργούνται στους 
απογευματινούς ομίλους των ιδιωτικών σχολείων η διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και 
η ενισχυτική διδασκαλία μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος του 
Υπουργείου Παιδείας». 

2) «Το κράτος μέσω του Υπουργού ή του Διευθυντή Εκπαίδευσης θα απαγορεύει κατά 
το δοκούν απογευματινές δραστηριότητες από ιδιωτικά σχολεία που θα βάζει στο 
μάτι λόγω προσωπικής έχθρας». 



Εύλογα μας δημιουργούνται οι εξής απορίες: 
Α) Γιατί οι νέες αυτές θέσεις σας δεν αναφέρθηκαν μόλις ένα 24ωρο πριν στο Δελτίο 

Τύπου της Επιτροπής που προεδρεύετε; 
Β) Μήπως είναι μόνο προσωπικές δικές σας θέσεις; Και αν ναι, γιατί δεν το 

διευκρινίζετε στη τηλεοπτική σας συνέντευξη; 
Γ) Στο Δελτίο Τύπου ομολογείτε ότι παρακολουθείτε τη δημόσια συζήτηση που γίνεται 

επί πολλές ημέρες με εκπροσώπους Ιδιοκτητών, Εκπαιδευτικών και παραγόντων του 
Υπουργείου Παιδείας, είτε προφορικά, είτε με γραπτές επώνυμες ανακοινώσεις και 
δημοσιεύματα. Από ότι όμως φαίνεται, δεν μπορέσατε να ξεκαθαρίσετε στο μυαλό σας τον 
τρόπο λειτουργίας των απογευματινών δραστηριοτήτων στα ιδιωτικά σχολεία βάσει του 
νέου νομοσχεδίου. 

Δ) Αντίθετα και μόνο εντός ενός 24ώρου, οι διαρροές που μάθατε για το 1ο και το 8ο 
εδάφιο (τις οποίες και αποφεύγετε πάντως να κατονομάσετε), κατόρθωσαν να σας 
διευκρινίσουν τόσο πειστικά το όλο θέμα, ώστε να ισχυρίζεστε ότι «στο εν λόγω νομοσχέδιο 
καταργούνται στους απογευματινούς ομίλους των ιδιωτικών σχολείων η διδασκαλία Ξένων 
Γλωσσών και η ενισχυτική διδασκαλία». 

Ε) Εάν είχατε κάνει την απλή κίνηση να διαβάσετε το σχέδιο νόμου, όπως αυτό έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.esos.gr/arthra/43084/apokleistiko-mini-shedio-
nomoy-gia-tin-idiotiki-ekpaideysi-idiotika-sholeia, αλλά και σε άλλες ιστοσελίδες, θα βλέπατε 
τι πραγματικά προβλέπει το νομοσχέδιο για τις επιπλέον δραστηριότητες στο εδάφιο 8 1, 
που στη συνέντευξή σας αναληθώς ισχυρίζεστε ότι καταργούνται. Αυτό εξάλλου θα έπρεπε 
να είναι και η υπεύθυνη στάση του Προέδρου μιας επιτροπής, που όπως ισχυρίζεται 
εκπροσωπεί 120.000 γονείς. 

ΣΤ) Τι είδους προφητική ιδιότητα κατέχετε, ώστε να ισχυρίζεστε μετά βεβαιότητας ότι: 
«Το κράτος μέσω του Υπουργού ή του Διευθυντή Εκπαίδευσης θα απαγορεύει κατά το 
δοκούν απογευματινές δραστηριότητες από ιδιωτικά σχολεία που θα βάζει στο μάτι λόγω 
προσωπικής έχθρας». Αφού οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την παρέκκλιση και για 
οποιαδήποτε πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα πέραν του ωρολογίου προγράμματος, 
θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (που θα 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)1, πώς είναι δυνατόν να προκαταλαμβάνετε 
την συμπεριφορά κρατικών λειτουργών (αγνώστων ακόμα προσώπων λόγω της εναλλαγής 
τους στις θέσεις αυτές) και να τους αποδίδετε αστήρικτα μια κατηγορία για υποθετικά 
αρνητικά προκατειλημμένη στάση εις βάρος κάποιου σχολείου, τη στιγμή που γνωρίζετε 
πολύ καλά ως και εκ της ιδιότητάς σας ως Προέδρου της Ομοσπονδίας Γονέων της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, ότι οι συγκεκριμένοι κρατικοί λειτουργοί: 

                                                           
1
 Εδάφιο 8. Η παρ.2 του αρ. 4 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Παρέκκλιση ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του 

ωρολογίου προγράμματος, είναι δυνατόν να επιτρέπονται, κατόπιν σχετικής έγκρισης και ελέγχου τήρησης των 

απαραίτητων προϋποθέσεων από την κατά περίπτωση αρμόδια Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την 

παρέκκλιση και για οποιαδήποτε πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα πέραν του ωρολογίου προγράμματος». 

http://www.esos.gr/arthra/43084/apokleistiko-mini-shedio-nomoy-gia-tin-idiotiki-ekpaideysi-idiotika-sholeia
http://www.esos.gr/arthra/43084/apokleistiko-mini-shedio-nomoy-gia-tin-idiotiki-ekpaideysi-idiotika-sholeia


α) θα εγκρίνουν τις δραστηριότητες βάσει της Υπουργικής Απόφασης και όχι κατά το 
δοκούν, αλλά και  

β) αν χρειαστεί ελέγχονται ανά πάσα στιγμή ως δημόσιοι υπάλληλοι, για τυχόν 
παράβαση καθήκοντος ή άλλο αδίκημα; 

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 

Η ιδιωτική Παιδεία είναι Δημόσιο αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Οι 
νέες διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 40, για τα Ιδιωτικά Σχολεία και τους Ιδιωτικούς 
εκπαιδευτικούς, είναι προς την κατεύθυνση αυτή. 

Στο άρθρο 40 το μόνο που απαγορεύεται είναι η χορήγηση στα Ιδιωτικά Σχολεία, 
άδειας φροντιστηρίου και άδειας κέντρου ξένων γλωσσών. 

Στο άρθρο 40 δεν προβλέπεται σε καμία παράγραφό του: 

 απαγόρευση παρεκκλίσεων ως προς το πρόγραμμα διδασκαλίας, 

 περιορισμός των ωρών που αφορούν σε επιπλέον δραστηριότητες, αλλά ούτε και 

 κατάργηση της ενισχυτικής διδασκαλίας μαθημάτων (και ξενόγλωσσων).  

   Στο άρθρο 40 το μόνο που απαιτείται είναι: 

 οι ώρες που αφορούν σε επιπλέον δραστηριότητες και ενισχυτική διδασκαλία 
μαθημάτων (και ξενόγλωσσων), να δηλώνονται στην οικεία Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης και  

 οι εκπαιδευτικοί που θα διδάσκουν αυτές τις ώρες να έχουν τα απαραίτητα 
διδακτικά προσόντα. 

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, στους οποίους κατά τη δήλωσή σας καταθέτετε τις 
ψυχές και τα μυαλά των παιδιών σας, πέραν της γενικόλογης απόψεώς σας ότι τους 
θέλουμε ευχαριστημένους, δεν είδαμε να διατυπώνετε καμιά άποψη για τον τρόπο που το 
νομοσχέδιο ρυθμίζει τις εργασιακές τους σχέσεις. Είμαστε ως εκ τούτου σε αναμονή και 
αυτής της τοποθέτησής σας. 

 

Για το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. 

 


