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Αθήνα, 27/3/2020	

	

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΕΦΕ:  

ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ! ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΛΕΟΝ 
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΔΩΡΕΑΝ Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ! 

Δεν µας απασχολούν οι ύβρεις που απευθύνει στην Οµοσπονδία µας µε 
ανακοίνωσή της η ΟΕΦΕ (η Οµοσπονδία των ιδιοκτητών φροντιστηρίων) ως 
απάντηση στην καταγγελία µας για το χάος ανοµίας στο χώρο τους. Εµείς θα 
φανούµε µεγαλόψυχοι. Θα χειροκροτήσουµε τους εκπροσώπους των 
φροντιστών που αποκάλυψαν σήµερα πως, έχοντας άρει τη λειτουργία των 
φροντιστηρίων και αναστείλει τις συµβάσεις των εκπαιδευτικών (ώστε οι 
προνοµιούχοι αυτοί εργαζόµενοι να εισπράξουν το παχυλό 800ρι, δηλ. 533 το 
µήνα), παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες, όχι µε γνώµονα το κέρδος, αλλά για 
το καλό των παιδιών και της κοινωνίας. 

Στην υπέροχη αυτή πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης, εµείς λέµε µπράβο! 

Υπενθυµίζουµε, επίσης, (βάσει πάντοτε της ανακοίνωσης της ΟΕΦΕ) 
στους γονείς να µην πληρώσουν δίδακτρα. Άλλωστε, οι εκπαιδευτικοί δεν 



πληρώνονται, το φροντιστήριο δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές κι όλα 
είναι τζάµπα. Το αφεντικό τρελάθηκε! 

(Δεν πιστεύουµε, άλλωστε, ότι οι νοµοταγείς εκπρόσωποι της ΟΕΦΕ θα 
τολµούσαν να παραβούν το άρθρο 13, παρ. 5α της ΠΝΠ 14/3/2020 που 
επιφέρει ποινή φυλάκισης. Αυτό θα πούµε στους πάνω από 500 
εκπαιδευτικούς που αυτές τις ηµέρες µας έχουν δώσει µια υπέροχη λίστα 
φροντιστηρίων, τα οποία τόσο γενναιόδωρα παρέχουν διαδικτυακές 
υπηρεσίες στους µαθητές. Ότι όλα γίνονται για το καλό τους…). 

ΥΓ Μιας που σας έχουµε πιάσει σε καλό φεγγάρι, πείτε µας τώρα τι θα κάνετε 
µε τους χιλιάδες που έχετε υποδηλωµένους, ή εντελώς αδήλωτους; Θα τους 
επιτρέψετε να πάρουν ολόκληρο το 800ρι, ή µήπως θα τους ζητήσετε από 
το ποσό αυτό εισφορά αλληλεγγύης; (Για τους µαθητές και για την 
κοινωνία, βεβαίως-βεβαίως…) 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. 
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