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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Η Έθζεζε ηνπ ΟΟΣΑ γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα πνπ δόζεθε
πξόζθαηα ζηε δεκνζηόηεηα θαη ηδίσο ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζή ηεο από ηνλ Γελ.
Γξακκαηέα ηνπ δηεζλνύο νξγαληζκνύ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα
αιινίωζεο θαη δηαζηξέβιωζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο ρώξαο
καο. Οη εκπεηξνγλώκνλεο ηνπ «έγθπξνπ» Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ δελ επηδίσμαλ λα
θαηαγξάςνπλ ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Η Έθζεζε πνπ
έδσζαλ δελ είλαη παξά κηα θαηά παξαγγειίαλ από ην Υπ. Παηδείαο Έθζεζε (ε
ζύληαμε ηεο έθζεζεο θόζηηζε 127.653 €, ρσξίο λα ππνινγίζνπκε ηνπο θόξνπο θαη ηηο
θξαηήζεηο) πνπ ζθνπό έρεη λα εληζρύζεη ηελ Κπβέξλεζε θαη ηελ Τξόηθα ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα ιάβνπλ αθόκα πην επώδπλεο απνθάζεηο γηα ηε δεκόζηα
εθπαίδεπζε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Με ηελ παξέκβαζε απηή ηνπ ΟΟΣΑ
επηβεβαηώλεηαη ε απμεκέλε ηάζε εκπινθήο δηεζλώλ νξγαληζκώλ ζηε ράξαμε ηεο
εζληθήο πνιηηηθήο ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα, θαη εληζρύεηαη ε αίζζεζε πσο ζηαδηαθά ε
ρώξα καο κεηαηξέπεηαη ζε «κπαλαλία».
Η ζθόπηκα κεξνιεπηηθή ζηάζε ηνπ ΟΟΣΑ δελ είλαη θαηλνθαλήο. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθή ε άπνςε πνπ δηαηππώλεη ε «Δθπαηδεπηηθή Γηεζλήο» (Παγθόζκηα
Οκνζπνλδία Δθπαηδεπηηθώλ) ζρεηηθά κε ηηο επηδηώμεηο ηνπ ΟΟΣΑ ζηελ εθπαίδεπζε,
κε αθνξκή ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο Έθζεζεο ηνπ 2010 «Η εθπαίδεπζε κε κηα καηηά»
(«Education at a glance»):
«Σηη νέα εηήζια Έκθεζη ηος 2010 “Η εκπαίδεςζη με μια μαηιά” ο ΟΟΣΑ
εξακολοςθεί να ςποζηηπίζει μια πιο αποδοηική δαπάνη και επιππόζθεηη ενίζσςζη ηων
μησανιζμών ηηρ αγοπάρ ζηη δημόζια εκπαίδεςζη, ακόμα και μεηά από απκεηά σπόνια
οδςνηπών ζςνεπειών ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ πος πποκάλεζαν οι αταλίνωηες αγορές
και είσαν ωρ αποηέλεζμα ηις περικοπές ζηον προϋπολογιζμό για ηην εκπαίδεσζη, ηο
κλείζιμο ζτολείων και ηις απολύζεις εκπαιδεσηικών».
Οη εηδήκνλεο ηνπ ΟΟΣΑ γλσξίδνπλ πνιύ θαιά ηηο ηεξάζηηεο ειιείςεηο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο ζε ππνδνκέο, εμνπιηζκό θαη πξνζσπηθό. Γλσξίδνπλ
επίζεο ηνπο εμαηξεηηθά ρακεινύο πόξνπο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε, νη
νπνίνη κάιηζηα κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ επαίζρπλησλ Μλεκνλίσλ έρνπλ ζπξξηθλσζεί
πνιύ θάησ από ην 3% επί ηνπ ΑΔΠ, θηάλνληαο ζην 2,69%, κε απνηέιεζκα νη
ζρνιηθέο κνλάδεο λα κελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ νύηε ηηο ζηνηρεηώδεηο ιεηηνπξγηθέο
δαπάλεο ηνπο. Σεκεηώλνπκε παξελζεηηθά όηη νη πξννπηηθέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε
εθαξκνγή ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ είλαη αθόκε πην δπζνίσλεο, θαζώο ην 2015 νη
δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζα κεησζνύλ ζην πνζνζηό ηνπ 2,23%, θαη ε αλεξγία ζα
πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο κε ηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκό ησλ πξνζιήςεσλ.
Δπίζεο, νη ζπληάθηεο ηεο Έθζεζεο γλσξίδνπλ ηε δεηλή νηθνλνκηθή ζέζε ζηελ
νπνία έρνπλ πεξηέιζεη νη έιιελεο εθπαηδεπηηθνί κεηά ηηο απαλσηέο πεξηθνπέο ζηνπο
κηζζνύο ηνπο θαη ηηο επώδπλεο αιιαγέο ζην ζπληαμηνδνηηθό. Καη όκσο, όια απηά ηα
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απνζησπνύλ πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζνπλ ην βαζηθό ζηόρν πνπ έρεη ζέζεη ε Τξόηθα:
λα ελνρνπνηήζνπλ γηα όια ηα δεηλά ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο έιιελεο
εθπαηδεπηηθνύο, ώζηε λα ζπλερηζηεί θαη λα εληαζεί ε επίζεζε ελαληίνλ ηνπο θαη
ελαληίνλ ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο ζηε ρώξα καο.
Η Έθζεζε δείρλεη λα αγλνεί ηε γεσγξαθηθή ηδηνκνξθία ηεο Διιάδαο κε ηηο
ρηιηάδεο ησλ κηθξώλ λεζηώλ θαη δηάζπαξηνπο ηνπο νξεηλνύο όγθνπο. Αγλνεί επίζεο –
όπσο άιισζηε θαη ε επίζεκε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή- ην πιήζνο ησλ
εγθαηεζπαξκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ ηνπ εμσηεξηθνύ, πνπ παξέρνπλ ειιεληθή
παηδεία ζηα παηδηά ησλ ειιήλσλ κεηαλαζηώλ. Σε αληίζεζε κε όια απηά, πξνηείλεη
ηελ έληαζε ηεο πνιηηηθήο ηωλ ζπγρωλεύζεωλ / θαηαξγήζεωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ.
Παξαβιέπεη ην γεγνλόο όηη ρηιηάδεο καζεηέο ήδε ππνρξεώλνληαη λα κεηαθηλνύληαη
θαζεκεξηλά ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, αθνινπζώληαο ζπρλά επηθίλδπλεο δηαδξνκέο,
πξνθεηκέλνπ λα θνηηήζνπλ ζηα ζρνιεία ηνπο. Η Έθζεζε ηνπ ΟΟΣΑ κε ηα κέηξα πνπ
πξνηείλεη νπζηαζηηθά ζηεξίδεη ηελ θαηάξγεζε ησλ ζρνιείσλ ησλ κηθξώλ ρσξηώλ θαη
ηε δεκηνπξγία πνιπάλζξσπσλ ζρνιηθώλ θέληξσλ, ζηα νπνία ζα θπξηαξρνύλ νη
απξόζσπεο ζρέζεηο θαη ε παηδηθή θαη εθεβηθή παξαβαηηθόηεηα. Τν δήηεκα ηεο
αζθάιεηαο ησλ κηθξώλ καζεηώλ δελ απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ησλ «θσζηήξσλ»
ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ.
Η Έθζεζε ηνπ ΟΟΣΑ επηζεκαίλεη όηη ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη ε θαιύηεξε
αλαινγία καζεηώλ αλά θαζεγεηή. Απνθξύπηεη όκσο όηη απηό πξνθύπηεη εμαηηίαο ηεο
δηαζπνξάο ηωλ ζρνιείωλ ζηα κηθξά λεζηά, ζηα νξεηλά ρσξηά θαη ζε ρώξεο ηνπ
εμσηεξηθνύ. Σηα κεγάια αζηηθά θέληξα, αληίζεηα, ε αλαινγία είλαη εληειώο
δηαθνξεηηθή θαη ηα ζρνιηθά ηκήκαηα είλαη πνιππιεζή (κε 25 σο 30 καζεηέο αλά
ηκήκα). Σε ηέηνηα ηκήκαηα ζπρλά ζπλππάξρνπλ παηδηά πνπ ρξεηάδνληαη εληζρπκέλε
παηδαγσγηθή ζηήξημε (κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγή/αιιόγισζζα, παηδηά κε εηδηθέο
αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο, κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θ.ιπ.). Οη ζπληάθηεο ηεο Έθζεζεο
όκσο δείρλνπλ λα αγλννύλ απηέο ηηο ηδηαηηεξόηεηεο εκκέλνληαο απνθιεηζηηθά ζε
πνζνηηθά δεδνκέλα.
Οη ζπληάθηεο ηεο Έθζεζεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εδξαηώζνπλ κηα εηθόλα
θαηαζπαηάιεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαη αλζξώπηλσλ πόξσλ ζηελ Διιάδα,
πξνβάιινπλ έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ ακνηβώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ
από ηνλ ζπλήζε. Καζώο γλσξίδνπλ θαιά όηη νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί είλαη νη πην
θαθνπιεξωκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Επξωδώλε, αμηνπνηνύλ ζθόπηκα ηελ
αλαινγία ηωλ καζεηώλ αλά θαζεγεηή ωο κνλάδα κέηξεζεο ηωλ απνδνρώλ ηωλ
εθπαηδεπηηθώλ! Με απηή ηε βαξύγδνππε επηρεηξεκαηνινγία ηνπο νπζηαζηηθά
ππνζηεξίδνπλ όηη ηηο γεσπνιηηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο Διιάδαο πξέπεη λα ηηο
πιεξώζνπλ αθελόο νη θάηνηθνη ησλ δπζπξόζηησλ θαη απνκνλσκέλσλ πεξηνρώλ θαη
αθεηέξνπ νη έιιελεο εθπαηδεπηηθνί.
Δπηπξνζζέησο, ε Έθζεζε ππνζηεξίδεη όηη ην δηδαθηηθό σξάξην ησλ Διιήλσλ
εθπαηδεπηηθώλ είλαη ην ρακειόηεξν ζηελ Δπξώπε. Καη εδώ παξαγλσξίδεη ην γεγνλόο
όηη ην βαζηθό σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη 21
δηδαθηηθέο ώξεο ηελ εβδνκάδα. Σε απηό ην ζεκείν, παξά ηα όζα ιέγνληαη, δελ
θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά από ηηο άιιεο ρώξεο ηεο Επξώπεο, όπνπ ε
πιεηνλόηεηα ηωλ εθπαηδεπηηθώλ δηδάζθνπλ από 18 ωο 20 ώξεο ηελ εβδνκάδα.
Υπάξρεη θπζηθά κηα απνθιηκάθσζε ηνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ
Διιάδα πνπ ηνπο νδεγεί, ζην ηέινο ηνπο εξγαζηαθνύ ηνπ βίνπ, ζηηο 16 ώξεο, αιιά
νύηε απηό ζπληζηά ειιεληθή πξσηνηππία. Σε αξθεηέο ρώξεο κάιηζηα νη ώξεο
δηδαζθαιίαο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζην Λύθεην δελ μεπεξλνύλ ηηο 17 (Φηιαλδία), ηηο
16 (Τζερία) ή ηηο 14 (Γαιιία θαη Πνιωλία) θ.ιπ. (ζηνηρεία από ζρεηηθή Έθζεζε ηνπ
Γηθηύνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Δπξπδίθε», έηνπο 2009). Οπζηαζηηθά, νη
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Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί, ζύκθωλα κε ηνπο πίλαθεο πνπ έρεη δεκνζηνπνηήζεη ε
θπβέξλεζε, είλαη νη δεύηεξνη ρεηξόηεξα ακεηβόκελνη δεκόζηνη ππάιιεινη κεηά
ηνπο δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο ηνπ Υπνπξγείνπ Εζληθήο Άκπλαο. Δπίζεο, νη
Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί είλαη επηθνξηηζκέλνη ζε εμαηξεηηθά κεγάιν βαζκό θαη κε
θαζήθνληα δηνίθεζεο θαη γξακκαηείαο. Σηηο πεξηζζόηεξεο επξσπατθέο ρώξεο νη
εθπαηδεπηηθνί είλαη απαιιαγκέλνη από ηέηνηα θαζήθνληα, ηα νπνία αλαιακβάλεη
πνιπκειήο γξακκαηεία. Η παληειήο έιιεηςε δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ ζηα ζρνιεία
ππνρξεώλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα αλαιακβάλνπλ όιε ηε γξαθεηνθξαηία πνπ αθνξά
ηε ζρνιηθή κνλάδα, θαη λα αθηεξώλνπλ ζε απηή αξθεηέο ώξεο. Η ζύγθξηζε, ινηπόλ,
ηνπ σξαξίνπ ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηνπο Δπξσπαίνπο ζπλαδέιθνπο είλαη
εληειώο αδόθηκε.
Αμίδεη αθόκε λα αλαθεξζεί όηη, παξά ην απμεκέλν «ελδηαθέξνλ» ησλ
εκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ ΟΟΣΑ γηα ηνπο «έκςπρνπο πόξνπο» ηεο ειιεληθήο
εθπαίδεπζεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηείλνπλ λα ππνβαζκίζνπλ έλα αθόκε ειιεληθό
«παξάδνμν»: ελώ εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηελ αξρηθή
εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ηδίσο ζε ό,ηη
αθνξά ηελ ςπρν-παηδαγσγηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε), ηόζν ε
ζεκαζία ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ όζν θαη ηεο
ελδνϋπεξεζηαθήο επηκόξθωζήο ηνπο αγλννύληαη πξνθιεηηθά.
Όζν γηα ηελ αμηνιόγεζε, πνπ απνηειεί γηα ηνπο ζπληάθηεο ηεο Έθζεζεο
παλάθεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε, αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη αθόκε θαη ζην
πνιπδηαθεκηζκέλν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο Φηιαλδίαο δελ εθαξκόδεηαη
αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ (βι. ζρεηηθή Έθζεζε ηνπ Γηθηύνπ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο «Δπξπδίθε» κε ηνλ ηίηιν «Δπίπεδα Απηνλνκίαο θαη Δπζύλεο ησλ
Δθπαηδεπηηθώλ ζηελ Δπξώπε, Βξπμέιιεο 2008).
Τέινο, νη ζπληάθηεο ηεο Έθζεζεο ηνλίδνπλ όηη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο
Διιάδνο είλαη ππεξβνιηθά ζπγθεληξσηηθό. Τν πξόηππν πνπ πξνσζνύλ νη ίδηνη όκσο
θάζε άιιν παξά απνθεληξσκέλν είλαη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη, πέξα από ηε
πθηζηάκελε γξαθεηνθξαηηθή επνπηεία ηνπ Υπ. Παηδείαο, πξνηείλνπλ θαη ηε ζύζηαζε
κηαο αθόκε κνλάδαο επνπηείαο θαη ειέγρνπ εληόο ηνπ Υπ. Παηδείαο, πνπ «θα
καθοδηγεί και θα επιβλέπει βήμα-βήμα ηην εθαρμογή ηων πολιηικών». Καη ζηνλ
ηνκέα απηόλ νη ζηόρνη ηεο Έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ είλαη επδηάθξηηνη. Δπηρεηξείηαη λα
εληζρπζεί ε πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο, πνπ επηδηώθεη λα παξαδώζεη ηελ εθπαίδεπζε
ζηελ Τνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε, παξαηηνύκελε από ηελ ππνρξέσζή ηεο
γηα παξνρή δεκόζηαο θαη δσξεάλ εθπαίδεπζεο πςειήο ζηάζκεο ζε θάζε λέν θαη λέα,
κε ηειηθό απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ νηθνγελεηώλ ησλ
καζεηώλ/καζεηξηώλ, ελώ ηαπηόρξνλα ζα παξακέλεη ηζρπξόο ν θεληξηθόο έιεγρνο ηεο
παξερόκελεο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, πξνσζείηαη ν θαηαθεξκαηηζκόο ηνπ εληαίνπ
ραξαθηήξα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη αλνίγεη ν δξόκνο γηα ηε δεκηνπξγία
ζρνιείσλ δηαθνξεηηθώλ «ηαρπηήησλ».
Φπζηθά δελ ήηαλ δπλαηόλ λα ιείπνπλ από ηελ Έθζεζε ησλ
«εκπεηξνγλσκόλσλ» ηνπ ΟΟΣΑ πάγηεο ζέζεηο πνπ πξνβάιιεη ν λενθηιειεπζεξηζκόο
γηα θαηάξγεζε ηεο κνληκόηεηαο ηωλ δεκόζηωλ ππαιιήιωλ θαη πεξαηηέξω
ειαζηηθνπνίεζε ηωλ εξγαζηαθώλ ζρέζεωλ. Φαίλεηαη όηη νη «εηδηθνί» ηνπ ΟΟΣΑ
αμηνιόγεζαλ ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη έθξηλαλ όηη απηνί είλαη ππεύζπλνη γηα
ηηο κίδεο, ηα ιαδώκαηα θαη ηηο ππεξηηκνινγήζεηο ζε όια ηα δεκόζηα έξγα, πνπ
ζπλέβαιαλ ζην λα νδεγήζνπλ ηελ Διιάδα ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα.
Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ε επηηξνπή ηνπ ΟΟΣΑ έρεη αλαιάβεη, θαηά
παξαγγειία ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ην ξόιν «ζεξαπαηλίδαο» ηεο δηεζλνύο
θεξδνζθνπίαο. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλόο όηη ε Υπνπξγόο Παηδείαο θ.
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Γηακαληνπνύινπ δήισζε γηα ηελ Έθζεζε όηη πεξηέρεη «έλα ζύλνιν εμαηξεηηθά
ζεκαληηθώλ ζπζηάζεσλ θαη πξνηάζεσλ, ηηο νπνίεο πήξακε θαη παίξλνπκε ππόςε ζε
όιε ηελ πξνζπάζεηα ησλ αιιαγώλ ζηελ Παηδεία». Ωζηόζν, απηή ε «θαηά
παξαγγειίαλ» Έθζεζή ηεο γηα ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζπλαληά ηελ
απόξξηςε από ην ζύλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, όπσο θαη επξύηεξα από ηελ
ειιεληθή θνηλσλία.
Δίλαη πεπνίζεζή καο πσο θακηά ζνβαξή αιιαγή ζηελ εθπαίδεπζε δελ
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρωξίο ηελ αλαγθαία αύμεζε ηωλ δαπαλώλ θαη ρωξίο
ηελ νπζηαζηηθή θαη πνιύπιεπξε ζηήξημε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ, ηελ ελεξγό
ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηε ζύκθωλε γλώκε ηνπο. Απηά ηα ζηνηρεία, όκσο, έρνπλ
ζπζηαζηεί ζην βσκό ηεο πνιηηηθήο ησλ Μλεκνλίσλ, κηαο πνιηηηθήο πνπ πξνσζεί ην
θζελό θαη ηδησηηθνπνηεκέλν ζρνιείν ζηελ ππεξεζία ησλ αγνξώλ.
Σε καο απνκέλεη ε δπλαηόηεηα ελόο ζπληνληζκέλνπ παλεθπαηδεπηηθνύ
αγώλα, κε ηελ επξύηεξε δπλαηή θνηλωληθή ζηήξημε θαη ζύκπξαμε, ώζηε λα
αλαηξαπεί ε αληηεθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ πξνωζείηαη από ην Υπνπξγείν
Παηδείαο θαη ηνπο ππεξεζληθνύο πξνζηάηεο ηνπ.
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