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Μετά τις συνεχείς διαρροές μαθητών, εκπτώσεις και επιμήκυνση των εγγραφών
Του Αποστολου Λακασα

Μεγάλες ανακατατάξεις αναμένονται στον χάρτη της ιδιωτικής εκπαίδευσης λόγω της
κρίσης. Είναι ενδεικτικό ότι «παρέλαση κάνουν καθημερινά οι γονείς που ζητούν είτε
διευκόλυνση στα δίδακτρα είτε μείωσή τους. Από την επόμενη σχολική χρονιά, σίγουρα θα
υπάρξουν λουκέτα σε ιδιωτικά σχολεία, καθώς τα εισοδήματα θα πιεστούν περισσότερο. Οι
αντοχές τόσο των γονιών αλλά και των σχολαρχών εξαντλούνται», συνοψίζει στην «Κ»
ιδιοκτήτης μεγάλου σχολείου της Αττικής. Ηδη, πολλά σχολεία αντιμετωπίζουν πρόβλημα
επιβίωσης, καθώς οι επισφάλειες στην καταβολή των διδάκτρων έχουν αυξηθεί στο περίπου
30%. Σε κάποια σχολεία, μάλιστα, το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο.
Αντίστοιχα, η μείωση του αριθμού των μαθητών φέτος σε σχέση με πέρυσι φθάνει έως και
το 25% σε ορισμένα σχολεία. Μείωση παρατηρείται στα ιδιωτικά δημοτικά, γυμνάσια και
λύκεια, αλλά και στα νηπιαγωγεία, όπου την προηγούμενη τριετία ο αριθμός των μαθητών
εκτινάχθηκε έως και κατά 82% σε ετήσια βάση (από 5.318 μαθητές το 2007 - 08 σε 9.684 το
2008 - 09), λόγω καθιέρωσης της υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής.
Βέβαια, παράγοντες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που μίλησαν στην «Κ», ανέφεραν ότι δεν
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είναι η κατάσταση ίδια για όλα τα ιδιωτικά σχολεία. «Τα ιδιαίτερα γνωστά ιδιωτικά
σχολεία, που απευθύνονται σε γονείς με ιδιαίτερα υψηλό εισόδημα, δεν έχουν πληγεί»,
όμως ακόμα και σε αυτά υπάρχουν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των δόσεων, ενώ
αισθητή είναι η αύξηση –σε όλα τα σχολεία– των αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών σε
μαθητές.
«Μέσα σε ένα χρόνο είχαμε σχεδόν τετραπλάσιο αριθμό αιτήσεων», παρατηρεί άλλος
σχολάρχης. «Είναι η πρώτη φορά που καθυστερώ την πληρωμή των διδάκτρων. Πολλοί
γνωστοί μου ζητούν εκπτώσεις. Ο γιος μου πηγαίνει από το δημοτικό σε ιδιωτικό σχολείο
και φέτος είναι στη Γ΄ Λυκείου. Τα έξοδα είναι πολύ μεγάλα εάν συνυπολογιστούν τα
ιδιαίτερα προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις», αναφέρει στην «Κ» ο Μιχάλης
Δ., στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας.
«Φέτος ο γιος μου πηγαίνει σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο και θα συνεχίσει στο δημοτικό. Αν
χρειαστεί, θα περιορίσουμε από κάτι άλλο για να συνεχίσει στο σχολείο», προσθέτει από
την πλευρά του ο οικονομολόγος Γιάννης Γ. Ειδικότερα, τα προβλήματα είναι έντονα στα
σχολεία με «πελατεία» τα μεσαία βαλάντια. Πρόκειται για μικρά, συνοικιακά σχολεία, τα
οποία απευθύνονται σε εργαζόμενους γονείς που αναζητούν ένα σχολείο που θα καλύπτει
επαρκώς όλες τις ανάγκες για την εκπαίδευση του παιδιού.
«Οι επισφάλειες στα δίδακτρα έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι», λέει στην «Κ» ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων κ. Θανάσης Ζαχόπουλος. «Ενώ παλαιότερα
κάναμε εκπτώσεις στα δίδακτρα περί το 5% με 10%, πλέον οι γονείς ζητούν πολύ
μεγαλύτερες εκπτώσεις, που προσεγγίζουν το 15%», συμπληρώνει ιδιοκτήτης μεγάλου
σχολείου.
Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην
καταβολή των μισθών στους εκπαιδευτικούς. Ως προς τον αριθμό των μαθητών, φέτος έχει
καταγραφεί μείωση που ποικίλλει ανά σχολείο, αλλά οι ιδιοκτήτες και τα στελέχη του υπ.
Παιδείας, που μίλησαν στην «Κ», εκτιμούν ότι δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη στον γενικό
αριθμό μαθητών στην ιδιωτική εκπαίδευση. «Να σημειωθεί ότι είχαμε χάσει αρκετούς
μαθητές προ διετίας, κατά την έναρξη της κρίσης. Οι γονείς που θέλουν να στείλουν το
παιδί τους στο ιδιωτικό παρέμειναν. Αλλωστε, πολλά σχολεία κρατούν τους μαθητές, έστω
κι αν οι γονείς καθυστερούν την καταβολή των διδάκτρων, ήδη από το 2010 - 11. Αλλά τώρα
όλοι σκέφτονται εάν θα αντέξουν να στέλνουν το παιδί σε ιδιωτικό. Πόσοι θα συνεχίσουν,
θα φανεί από την επόμενη χρονιά και βέβαια στον αριθμό των εγγραφών κατά την Α΄ τάξη
κάθε βαθμίδας».
«Κλειδί», λοιπόν, για το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο θα κρίνει και την επιβίωση
πολλών ιδιωτικών σχολείων, είναι η περίοδος των προεγγραφών για το σχολικό έτος 2012 13. «Οι προεγγραφές γίνονταν την περίοδο του Απριλίου - Μαΐου. Φέτος αναμένεται να
παραταθούν σημαντικά», καταλήγει ο κ. Ζαχόπουλος.
Μεσοσταθμική μείωση μεταξύ 3% - 7%
Αν και σε κάποια ιδιωτικά σχολεία ο αριθμός των μαθητών μειώθηκε φέτος έως και 25%,
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μεσοσταθμικά η μείωση κινείται μεταξύ 3% - 7% ανά εκπαιδευτική βαθμίδα. Ειδικότερα, με
βάση τα στοιχεία που παρουσιάζει η «Κ», για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2011 - 2012
προκύπτει:
- Από 73.700 μαθητές το 2010 - 2011, φέτος στα ιδιωτικά σχολεία φοιτούν 70.519 μαθητές
(μείωση 4%). Η μεγαλύτερη μείωση (7%) καταγράφεται στα ιδιωτικά γυμνάσια. Φέτος
φοιτούν 12.018 μαθητές από 12.988 μαθητές το 2010 - 11. Στα λύκεια οι μαθητές μειώθηκαν
κατά 3% φέτος (11.768) σε σχέση με πέρυσι (12.185).
- Στα ιδιωτικά δημοτικά φέτος φοιτούν 35.465 μαθητές, κατά 4% λιγότεροι
- Στα νηπιαγωγεία ο αριθμός μειώθηκε κατά 3%. Μεγάλη αύξηση του συνολικού αριθμού
παρατηρήθηκε τις χρονιές 2007 - 08, 2008 - 09 και 2009 - 10, επειδή από το 2007 έγινε
υποχρεωτική η προσχολική εκπαίδευση και τα δημόσια νηπιαγωγεία δεν είχαν τις υποδομές
να δεχθούν όλα τα παιδιά. Η πτωτική πορεία του αριθμού ξεκίνησε μετά το 2009 - 10, όταν
η οικονομική κρίση άρχισε να δείχνει τα πρώτα της σημάδια.
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