
ΟΙ ΕΡΙΡΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΗΣ – ΕΕ – ΔΝΤ 
ΣΤΗΝ ΕΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Ειςιγθςθ Θ.Κοτςιφάκθ, ( http://thekotsi.blogspot.com ) ΓΓ ΟΛΜΕ ςε εκδθλϊςεισ – ςυηθτιςεισ 
για τθν κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα  που οργανϊκθκαν 24-26/11/11 ςτθν Φρανκφοφρτθ από 

τθν Ομοςπονδία Εκπαιδευτικϊν GEW και τθ ςυνομοςπονδία εργαηομζνων DGB. 
 
Στισ κρίςιμεσ ςτιγμζσ που ηοφμε για τθν εκπαίδευςθ και τθν κοινωνία, θ κυβζρνθςθ τθσ 

οικονομικισ φρίκθσ κυςιάηει τθν κοινωνικι πλειοψθφία, τισ ανάγκεσ και τα δικαιϊματά τθσ,  
για να αντιμετωπιςτεί θ κρίςθ ςε βάροσ των εργαηομζνων. Είναι το αποκορφφωμα τθσ 
πολιτικισ των κυβερνιςεων των τελευταίων χρόνων που οδιγθςαν τθ χϊρα ςτθ χρεοκοπία με 
τισ επιλογζσ τουσ. Το δθμόςιο χρζοσ, αποτζλεςμα των τοκογλυφικϊν δανείων και τθσ 
διαπλοκισ του πολιτικοφ ςκθνικοφ με τα μεγάλα ςυμφζροντα που εκτίναξαν τα ζξοδα του 
δθμοςίου, χρθςιμοποιείται ωσ πρόςχθμα για να διαςφαλιςτοφν τα ςυμφζροντα που 
υπαγορεφουν τθν πολιτικι Κυβζρνθςθσ-ΕΕ-ΔΝΤ. Εξάλλου είναι ζνα χρζοσ τοκογλυφικό, 
πλθρωμζνο διπλά και τρίδιπλα από τουσ εργαηόμενουσ.  

 
Τα μνθμόνια και οι επιπτϊςεισ τουσ ςτουσ εργαηόμενουσ, τα κοινωνικά αγακά και το 

δθμόςιο τομζα. 
Τραγικά είναι τα μζτρα ςτουσ εργαηόμενουσ και οι επιπτϊςεισ τουσ ςτθ ηωι μασ: 
- Συνεχείσ περικοπζσ μιςκϊν μζχρι και 55% ςτον  δθμόςιο τομζα. 
- Συνεχείσ μειϊςεισ των ςυντάξεων όλων των εργαηομζνων, αφξθςθ των ορίων 

θλικίασ, διάλυςθ των αςφαλιςτικϊν μασ ταμείων. 
- Απολφςεισ και κεςμοκζτθςθ εργαςιακισ εφεδρείασ ςτο δθμόςιο τομζα (με παροχι 

60% του βαςικοφ μιςκοφ). 
- Τραγικζσ περικοπζσ ςτισ κοινωνικζσ δαπάνεσ (παιδεία, υγεία, κοινωνικι αςφάλιςθ) 

με  αποτζλεςμα τθν μεγάλθ υποβάκμιςθ όλων των κοινωνικϊν παροχϊν, καταργιςεισ ι 
ςυρρικνϊςεισ δθμόςιων οργανιςμϊν που προςφζρουν κοινωνικό ζργο (π.χ. νοςοκομεία, 
οργανιςμοί πρόλθψθσ για τα ναρκωτικά, κοινωνικοί οργανιςμοί ςτουσ διμουσ κ.ά.).  

- Ιδιωτικοποιιςεισ δθμόςιων οργανιςμϊν, κυρίωσ οικονομικά εφρωςτων (π.χ. ρεφμα, 
τθλεφωνία) και αυτϊν που προςφζρουν κοινωνικά αγακά (π.χ. νερό, ςυγκοινωνίεσ).  

- Ξεποφλθμα του δθμόςιου πλοφτου ςε ιδιϊτεσ (π.χ. τεράςτιεσ εκτάςεισ δθμόςιασ γθσ 
- όπου εκτόσ από το ξεποφλθμα ςε ιδιϊτεσ θ οικοδόμθςθ τουσ κα φζρει και οικολογικι 
καταςτροφι ςε διάφορεσ περιοχζσ- δθμόςια κτίρια, ακόμα και τον ορυκτό μασ πλοφτο). 

- Κατάργθςθ των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ με τθ κεςμοκζτθςθ 
εργοςταςιακϊν και ατομικϊν ςυμβάςεων. Κατάργθςθ αποηθμίωςθσ εργαηόμενου και 
ευκολότερεσ και φκθνότερεσ απολφςεισ για τουσ ιδιοκτιτεσ επιχειριςεων. Στο δθμόςιο τομζα 
δεν υπάρχουν ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ και διαπραγματεφςεισ. Συγκεκριμζνα ζχουν απαγορευτεί 
δια νόμου για τα μιςκολογικά κζματα, αλλά και για τα εργαςιακά κζματα όπου προβλζπονται 
διαπραγματεφςεισ,  οι κυβερνιςεισ δεν εφαρμόηουν το ςχετικό νόμο. 

- Συνεχι νζα φορολογικά μζτρα που κίγουν ιδίωσ τουσ εργαηόμενουσ και τθν 
πλειοψθφία του λαοφ ενϊ αφινουν άκικτα τθν φοροδιαφυγι κυρίωσ των μεγάλων 
επιχειριςεων και αυτϊν που κατζχουν τον πλοφτο ςτθ χϊρα (αφξθςθ ΦΡΑ ςτο 23% με αφξθςθ 
ςθμαντικϊν λαϊκϊν αγακϊν – διπλαςιαςμόσ τθσ τιμισ του πετρελαίου κζρμανςθσ, ζκτακτθ 
φορολογικι ειςφορά ςτα δθλωκζντα ειςοδιματα αναδρομικά από το 2010, μείωςθ του 
ελάχιςτου αφορολόγθτου των μιςκωτϊν από 12.000 € ςτισ 5.000 € κ.ά. 

http://thekotsi.blogspot.com/


- Θεςμοκζτθςθ ςκλθροφ και άδικου χαρατςιοφ ςτα ςπίτια που κα πλθρϊνεται 
υποχρεωτικά από το λογαριαςμό του ρεφματοσ και αν δεν πλθρωκεί κα κόβεται το ρεφμα! Να 
ςθμειϊςουμε πωσ ςτθν Ελλάδα θ ιδιοκατοίκθςθ είναι ςε πολφ ψθλό ποςοςτό (περίπου 85%). 

Η προπαγάνδα και τα ψζματα  
Για να γίνουν αποδεκτά τα μζτρα, θ κυβζρνθςθ με τα φιλικά τθσ μεγάλα ΜΜΕ, ζχουν 

εξαπολφςει μια τεράςτια προπαγάνδα γεμάτθ ψζματα για να ρίξουν τισ αιτίεσ τθσ κρίςθσ 
ςτουσ εργαηόμενουσ και όχι ςτισ πολιτικζσ των κυβερνιςεων και τθσ ΕΕ που αςκικθκαν τισ 
τελευταίεσ δεκαετίεσ ςτθ χϊρα μασ. 

«Πλοι μαηί τα φάγαμε», θ φράςθ που είπε ο αντιπρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ κυβζρνθςθσ 
είναι ςε αυτι τθ λογικι. Να φορτωκοφν ςε όλο το λαό οι επιπτϊςεισ μιασ πολιτικισ 
ςκανδάλων, διαφκοράσ, χαριςτικϊν παροχϊν ςτο μεγάλο κεφάλαιο και κακοδιοίκθςθσ του 
δθμόςιου τομζα από τουσ εκάςτοτε κυβερνϊντεσ. 

Επιχείρθςαν να παρουςιάςουν υπερδιογκωμζνο τον αρικμό των Δθμοςίων Υπαλλιλων 
(Δ.Υ.) μιλϊντασ για 1,5 εκ., ενϊ θ απογραφι ζδειξε πωσ είναι αυτό που όλοι γνωρίηαμε από τθ 
βάςθ δεδομζνων του ILO (Laborsta, ςτοιχεία 2008), δθλ. 738.727, αρικμόσ που ζχει μειωκεί με 
τισ χιλιάδεσ ςυνταξιοδοτιςεισ των 2 τελευταίων χρόνων. Το ποςοςτό των ΔΥ ςτθν Ελλάδα ςτο 
ςφνολο των εργαηόμενων είναι 16,1%, όταν ςτο Βζλγιο είναι 22,5%, ςτθ Φιλανδία 26,7%, ςτθ 
Γερμανία 10,2%, ςτθν Ιςπανία 13,8%, ςτισ ΗΡΑ 16,4%, ςτθ Μεγάλθ Βρετανία 18,9%, ςτθν 
Ολλανδία 15,8% κ.λπ.  

Επιχείρθςαν να παρουςιάςουν τουσ Δ.Υ. ςαν τουσ υψθλότερα αμειβόμενουσ, ςαν 
«προνομιοφχουσ» (μ.ο. αμοιβϊν ςτθν ευρωηϊνθ 27.600 € και τθν Ελλάδα 15.000 €). 

Επιχείρθςαν να πουν ότι το κοινωνικό κράτοσ ςτθν Ελλάδα είναι γενναιόδωρο, τθ 
ςτιγμι που δαπανάται κατά κεφαλι ςε μ.ο. 3.550 € το χρόνο, ενϊ ο μ.ο. ςτθν ευρωηϊνθ είναι 
6.250 €. 

Ρροςπάκθςαν να μασ πείςουν ότι είμαςτε τεμπζλθδεσ και ότι δουλεφουμε λιγότερο 
από όλουσ ςτθν Ευρϊπθ όταν ςφμφωνα με τθ Eurostat οι Ζλλθνεσ εργάηονται κατά μ.ο. 44,3 
ϊρεσ τθ βδομάδα, ενϊ ο μ.ο. ςτθ ΕΕ είναι 41,7 ϊρεσ τθ βδομάδα.  

Και ενϊ όλα τα μζτρα παίρνονται ςτο όνομα τθσ μείωςθσ του χρζουσ, όχι μόνο  
αποδεικνφεται και αυτό ζνα μεγάλο ψζμα αλλά και θ πολιτικι τουσ είναι αδιζξοδθ:  

Από 120% του ΑΕΡ που ιταν το χρζοσ το 2009 και αποτζλεςε τθν αιτία για να 
ενταχκοφμε ςτα προγράμματα τθσ τρόικασ, ανζβθκε ςχεδόν ςτο 162% το 2011 για να φτάςει 
ςτο 200% τo 2015 ςφμφωνα με το μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα και ςτο 120% το 2020 ςφμφωνα 
με τθ νζα ςυμφωνία τθσ ΕΕ τθσ 26/10/11. Δθλαδι τόςεσ κυςίεσ από τουσ εργαηόμενουσ και το 
λαό, για να ξαναφτάςουμε εκεί που ξεκινιςαμε. 

Ανεργία και φτϊχεια 
Η επίςθμθ ανεργία διπλαςιάςτθκε από 9% το 2009 ςτο 18,4% το 2011, ςτουσ νζουσ 

φτάνει ςτο 45%, με προοπτικι να αυξθκεί ακόμθ περιςςότερο το 2012.  
Οι περικοπζσ των μιςκϊν μειϊνουν τθν αγοραςτικι αξία του ειςοδιματοσ των 

εργαηομζνων, οι οποίοι περιορίηουν ακόμα και βαςικζσ τουσ ανάγκεσ για να επιβιϊςουν. Η 
φτϊχεια και θ εξακλίωςθ κτυπά όλο και περιςςότερεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ. Στα ςχολεία 
παρουςιάηονται ιδθ φαινόμενα παιδιϊν που πεινοφν. 

Ροιοσ πλθρϊνει: 
Σφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία, αυξικθκε το 2009 θ ςυμμετοχι των μιςκωτϊν και 

των ςυνταξιοφχων ςτα φορολογικά βάρθ ςε ςχζςθ με το 2008, ενϊ μειϊκθκε αντίςτοιχα θ 
ςυμμετοχι των ελεφκερων επαγγελματιϊν και των επιχειριςεων. Ριο ςυγκεκριμζνα το 2010 
(για τα ειςοδιματα που αποκτικθκαν το 2009) οι μιςκωτοί και οι ςυνταξιοφχοι διλωςαν 
ειςόδθμα που αντιςτοιχεί ςτο 70,18% του ςυνολικοφ ειςοδιματοσ από 68,23% το 2009. Ο 
φόροσ που κατζβαλαν ςτθν εφορία για τα ειςοδιματα που διλωςαν το 2010 αντιςτοιχεί ςτο 
55,54% του φόρου που κατζβαλαν όλοι οι φορολογοφμενοι (από  52,59%. το 2009).  



Αυτό προκφπτει από τα ςτοιχεία που δόκθκαν ςτθ δθμοςιότθτα από τθ Γενικι 
Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, που αφοροφν τα ειςοδιματα που αποκτικθκαν το 
2009 και δθλϊκθκαν το 2010 ςτθν εφορία και το φόρο που καταβλικθκε γι' αυτά από τισ 
διάφορεσ κατθγορίεσ φορολογοφμενων, όπωσ οι μιςκωτοί και οι ςυνταξιοφχοι, οι ελεφκεροι 
επαγγελματίεσ και οι επιχειριςεισ. Ρρόκειται για τθν περίοδο πριν ξεςπάςει ςε όλο τθσ το 
μζγεκοσ θ κρίςθ ςτθν Ελλάδα. Από τθν άλλθ οι επιχειριςεισ το 2010 διλωςαν το 13,03% του 
ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ζναντι 14,52% το 2009, ενϊ κατζβαλαν το 28,67% του ςυνολικοφ 
φόρου ζναντι 30,79% το προθγοφμενο ζτοσ. 

 

 ΜΙΘΩΣΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ  

 

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΟΔΗΜΑ  

 

ΦΟΡΟ 

 

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΟΔΗΜΑ 

 

ΦΟΡΟ 

 

2009 68,23% 52,29% 14,25% 30,79% 

2010 70,18% 55,54% 13,03% 28,67% 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

 1,95% 3,25% -1,22% -2,12% 
 

 
ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 
Με επίμονο τρόπο θ θγεςία του Υπουργείου Ραιδείασ προςπακεί να μασ πείςει πωσ 

«δεν υπάρχει μνθμόνιο ςτθν εκπαίδευςθ». Δυςτυχϊσ όμωσ τα κείμενα που υπζγραψε θ 
Ελλθνικι κυβζρνθςθ με τθν τρόικα άλλα γράφουν. Η κυβζρνθςθ υπογράφοντάσ τα 
επικαιροποιθμζνα μνθμόνια «3» και «4» ανζλαβε τθν ευκφνθ απζναντι τρόικα να ςυςτιςει 
μιαν επιτροπι για να προτείνει λφςεισ για τθν αςφυκτικότερθ διαχείριςθ των ιδθ ελάχιςτων 
πόρων που διατίκενται για τθν εκπαίδευςθ. 

Με το μνθμόνιο «4» μάλιςτα προχωρά ακόμα περιςςότερο ο ζλεγχοσ τθσ ελλθνικισ 
εκπαίδευςθσ από τθν τρόικα. Ριο ςυγκεκριμζνα ςτο κείμενο αυτό υπάρχει  θ δζςμευςθ τθσ 
κυβζρνθςθσ ότι ςτθν ανά τρίμθνο ζκκεςι τθσ προσ τθν τρόικα κα πρζπει να δίνει 
λογαριαςμό για το τι ζκανε και τι δεν ζκανε για τθν εκπαίδευςθ. Μζχρι και θ ψιφιςθ νόμου 
για τθν ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ κακϊσ και για τθν εφαρμογι του κα ελεγχκεί θ κυβζρνθςθ 
από τθν τρόικα!!  

Ζτςι θ ελλθνικι εκπαίδευςθ τίκεται ουςιαςτικά και τυπικά υπό τθν κθδεμονία τθσ 
τρόικασ, μιασ και κα πρζπει το Υπουργείο Ραιδείασ να υλοποιεί τισ προτάςεισ τθσ ειδικισ 
ομάδασ και αυτό κα ελζγχεται από τθν τρόικα!! Ζτςι πλζον οι αποφάςεισ για τθ λειτουργία 
τθσ εκπαίδευςθσ όλων των βακμίδων κα λαμβάνονται με αυςτθρϊσ λογιςτικά κριτιρια 
ζχοντασ ωσ δθλωμζνο ςτόχο το «φτθνό ςχολείο». Με το «νζο ςχολείο τθσ αγοράσ» πρζπει να 
υπάρξει με κάκε τρόπο εξοικονόμθςθ κόςτουσ, οικονομίεσ κλίμακασ και αναηιτθςθ των 
φκθνότερων λφςεων αδιαφορϊντασ για τισ ςοβαρζσ εκπαιδευτικζσ και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ. 
Ωσ κακόγουςτο αςτείο ακοφγεται θ διακιρυξθ τθσ ΕΕ πωσ θ εκπαίδευςθ αποτελεί κζμα των 
εκνικϊν κρατϊν και ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ θ ςυμβολι τθσ είναι μόνο επικουρικι.  

 
 ΔΑΡΑΝΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Ξεκεμελιϊνει  και διαλφει  οριςτικά τθ δθμόςια εκπαίδευςθ θ κυβζρνθςθ με τισ 

εντολζσ τθσ τρόικασ (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ), επιβάλλοντασ μιαν εξωφρενικι και απίςτευτθ μείωςθ των 
δθμόςιων δαπανϊν μζςω των μνθμονίων και του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ 
Στρατθγικισ 2012-2015. 

Ζτςι, κα ςυνεχιςτεί χωρίσ ςταματθμό θ μείωςθ των δαπανϊν για τθν παιδεία, ϊςτε το 
2015 να φτάςει ςτον παγκόςμιο πάτο.  Πταν οι δαπάνεσ για τθ δθμόςια παιδεία φτάςουν, 



όπωσ υπολογίηεται, μόλισ ςτο 2,23 % (!!) επί του ΑΕΡ, αντιλαμβανόμαςτε πωσ οι επιπτϊςεισ 
ςτο δθμόςιο ςχολείο κα είναι δραματικζσ.  

Σε αυτό το τοπίο θ κυβζρνθςθ παρζδωςε, μζςω του μνθμονίου, και τθν παιδεία ςτισ 
ορζξεισ και τισ επιλογζσ τθσ τρόικασ. Με τθν επιτροπι που δθμιουργικθκε το υπουργείο 
παιδείασ κα υπακοφει πλζον ςτισ επιλογζσ  τθσ ΕΕ, τθσ ΕΚΤ και του ΔΝΤ.  

Οι  δαπάνεσ για τθν παιδεία μειϊνονται, λοιπόν, ςταδιακά μζχρι το 2015. Στο 2,23%. 
Και ασ προζβλεπαν, όχι μόνο οι εξαγγελίεσ τθσ κυβζρνθςθσ,  αλλά και οι δεςμεφςεισ  τθσ 
απζναντι ςτθν ΕΕ, αφξθςθ μζχρι το 2013 ςτο 5% επί του ΑΕΡ, να πλθςιάςει, δθλαδι, το μζςο 
όρο των χωρϊν τθσ ΕΕ.  

Η μείωςθ, λοιπόν, των κρατικϊν δαπανϊν από το 2009 μζχρι το 2015 κα είναι τθσ 
τάξθσ των 1.436 εκατ. €, δθλ. μείωςθ κατά 19,2 % (!). 

Τον Ιοφλιο ανακοινϊκθκε επιπλζον μείωςθ των δαπανϊν για τθν εκπαίδευςθ που 
προβλεπόταν από το πρόγραμμα ΕΣΡΑ από 2,058 δις. € ςε 1,694 δις. € (μείωςθ κατά 18% 
περίπου), με πρόςχθμα τθν αναδιάταξθ των ποςοςτϊν ευρωπαϊκισ και εκνικισ ςυμμετοχισ 
(από 68% - 32% ςε 85% - 15% αντίςτοιχα) θ οποία μάλιςτα παρουςιάςτθκε και ωσ μεγάλθ 
επιτυχία από τθν κυβζρνθςθ. Αυτό όμωσ ςτθν πράξθ ςθμαίνει περαιτζρω μείωςθ των 
κρατικϊν δαπανϊν για τθν παιδεία από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων του 
προχπολογιςμοφ. 

 
ΔΗΜΟΙΕ ΔΑΠΑΝΕ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΤΝΙΟ 2011 

ΕΣΟ 2009 2010 
2011 

BUDGET 
2011 2012 2013 2014 2015 

ΤΝΟΛΟ 7.480 6.988 6.863 6.530 6.362 6.221 6.105 6.044 

ΣΑΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΜΟ 
7.131 6.683 6.283 6.009 5.841 5.671 5.554 5.494 

ΠΡΟΓΡΜΜΑ 

ΔΗΜΟΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 

349 305 580 521 550 550 550 550 

          ΑΕΠ 235.017 230.173 232.100 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900 

% ΔΑΠΑΝΕ 

ΠΑΙΔΕΙΑ/ΑΕΠ 
3,18% 3,04% 2,96% 2,90% 2,79% 2,64% 2,51% 2,40% 

% ΔΑΠΑΝΕ 
ΠΑΙΔΕΙΑ (ΥΩΡΙ 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ, 
ΕΡΕΤΝΑ, 

ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΑ) 

2,94% 2,82% 2,75% 2,69% 2,59% 2,46% 2,34% 2,23% 

 Ποσά σε εκατ. € 

 7% τος πποϋπολογισμού πάνε για  κατάπτιση, έπεςνα και θπησκεύματα (2010, 2011) 

τοισεία από μεσοππόθεσμο ππόγπαμμα Ιοςνίος 2011, επεξεπγασία στοισείων Θ.Κοτσιυάκηρ 

 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΡΙΤΟΡΕΣ  
Τισ μεγάλεσ περικοπζσ άρχιςαν ιδθ να τισ βιϊνουν εκπαιδευτικοί, γονείσ και μακθτζσ 

ςτθν κακθμερινότθτα τθσ λειτουργίασ των ςχολείων. Μειϊκθκαν δραματικά οι επιχορθγιςεισ 
των ςχολικϊν επιτροπϊν (60%) , με αποτζλεςμα τθν οικονομικι αςφυξία του δθμόςιου 
ςχολείου και τθν αδυναμία του να ανταποκρικεί ςτισ ςτοιχειϊδεισ κακθμερινζσ ανάγκεσ του. 
Οι γονείσ όλο και πιο ςυχνά καλοφνται να ςυμβάλλουν οικονομικά ςτθν αγορά κακθμερινϊν 
ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ για τθ λειτουργία του ςχολείου. 

Είναι ςίγουρο πωσ τα ςχολεία κα αδυνατοφν να αγοράςουν το πετρζλαιο που 
απαιτείται για τθ κζρμανςθ το χειμϊνα, με δεδομζνο πωσ θ κυβζρνθςθ διπλαςίαςε τθν τιμι 
του. 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
Το υπουργείο Ραιδείασ είχε ανακοινϊςει τθν ςυγχϊνευςθ 1933 ςχολείων, χωρίσ 

κανζνα ουςιαςτικό διάλογο με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τισ τοπικζσ κοινωνίεσ. Τελικά με αυτι 
τθν απόφαςθ ςυγχωνεφτθκαν 1523 ςχολεία ςτθν πρωτοβάκμια και 410 ςτθ δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ. Αυτό είχε αποτζλεςμα να κλείςουν 1056 ςχολεία, 851 από τα 10.798 (7,8%) ςτθν 



πρωτοβάκμια και 205 από τα 3.185 ςτθ δευτεροβάκμια (6,5%). Οι καταργιςεισ και 
ςυγχωνεφςεισ κα ςυνεχιςτοφν και τθν επόμενθ χρονιά (2012).  

ΚΑΤΑΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΡΟΒΑΘΜΙΣΗ ΥΡΟΣΤΗΙΚΤΙΚΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 
Κατάργθςε τθν ΡΔΣ ςτο Λφκειο, τθν ενιςχυτικι ςτο γυμνάςιο, ακλθτικζσ τάξεισ και 

ακλθτικά ςχολεία κακϊσ και αρκετά ολοιμερα δθμοτικά ςχολεία. 
 Υποβάκμιςε τθ διδαςκαλία των ξζνων γλωςςϊν ςε α/κμια και β/κμια εκπαίδευςθ. 
 Καταργεί τθ διδαςκαλία των καλλιτεχνικϊν, τθν πολιτικι αγωγι, τθν πλθροφορικι ςτο 

λφκειο, μακιματα  που είναι απαραίτθτα για τθ μορφωτικι ςυγκρότθςθ των νζων.  
Υποβακμίηει τα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ. 
Κλείνει 22 από τα 58 κζντρα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. 
Αναςτζλλει τθ λειτουργία όλων των Συμβουλευτικϊν  Στακμϊν Νζων 
Καταργεί τον ΣΕΡ  
Υποβακμίηει ςταδιακά και κλείνει τισ βιβλιοκικεσ των ςχολείων (800) που φτιάχτθκαν 

με προγράμματα ςυγχρθματοδοτοφμενα από ΕΕ και Ελλάδα. 
Επιβάλει τμιματα  από 28-30 μακθτζσ, από 25 που ιταν,  ςε γυμνάςια και λφκεια.  
ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
Η νζα ςχολικι χρονιά ξεκίνθςε χωρίσ βιβλία. Μζχρι τα Χριςτοφγεννα είναι αμφίβολο 

αν κα ζχει ολοκλθρωκεί θ αποςτολι τουσ ςτα ςχολεία.  Η κυβζρνθςθ κατάργθςε τον 
οργανιςμό του τα εκδίδει. Οι οικονομικοί περιοριςμοί δθμιοφργθςαν αυτό το πρωτοφανζσ 
χάοσ και οι μακθτζσ διδάςκονται από φωτοτυπίεσ.  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
Το Υπουργείο ςχεδιάηει να μετατρζψει τουσ Δ/ντζσ των ςχολείων ςε μάνατηερ που κα 

ελζγχουν και κα κακορίηουν ςχεδόν τα πάντα μζςω τθσ αξιολόγθςθσ. Επιδιϊκει να καταργιςει 
τθ ςυλλογικότθτα και το δθμοκρατικό τρόπο λιψθσ των αποφάςεων ςτουσ ςυλλόγουσ 
διδαςκόντων, να περιορίςει τισ αρμοδιότθτεσ του ςυλλόγου διδαςκόντων. 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΡΟΥΔΩΝ 
Πςον αφορά τισ εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ που προωκοφνται (νζο ςχολείο, νζο λφκειο), 

αυτζσ ςτθρίηονται ςτθ λογικι τθσ παροχισ αποςπαςματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων, ςτθν 
εδραίωςθ των “αξιϊν” του “ςχολείου τθσ αγοράσ” και τθσ κατάρτιςθσ, ςε ςυνάφεια με τισ 
αντίςτοιχεσ αντιεκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ του “επιχειρθματικοφ πανεπιςτιμιου”,  που 
προωκοφνται με το νζο νόμο για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.. Η πολιτικι αυτι  οδθγεί ςτθν 
απαξίωςθ τθσ δθμόςιασ, δωρεάν παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και, ουςιαςτικά, ςτο άνοιγμά 
τθσ ςε ςτρατθγικζσ επενδφςεισ κερδοςκοπικϊν εταιριϊν.   

ΕΚΘΕΣΗ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 
Σφμφωνα με ζκκεςθ που παριγγειλε το Υπουργείο Ραιδείασ ςτον ΟΟΣΑ, για όλα τα 

δεινά τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα ευκφνονται οι εκπαιδευτικοί και όχι οι εφαρμοηόμενεσ 
πολιτικζσ εδϊ και πολλά χρόνια. Είναι χαρακτθριςτικό πωσ ςτθν ζκκεςθ του ΟΟΣΑ 
προβάλλεται ωσ πρϊτο μζτρο θ αφξθςθ του εργαςιακοφ φόρτου των εκπαιδευτικϊν μζςω 
και τθσ αφξθςθσ του ωραρίου των εκπαιδευτικϊν. Να ςθμειϊςουμε πωσ οι Ζλλθνεσ 
εκπαιδευτικοί διδάςκουν ακριβϊσ τόςεσ ϊρεσ όςοσ είναι και ο Ευρωπαϊκόσ μ.ο. (18,4 
ϊρεσ/βδομάδα, ςτοιχεία δικτφου Ευρυδίκθ). 

ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΑΡΟΛΥΣΕΙΣ) 
Τθ διετία 2010 -2011 ζγιναν 3400 προςλιψεισ, ενϊ ςυνταξιοδοτικθκαν  17.500, κάτω 

κυρίωσ από τθν απειλι των ςυνταξιοδοτικϊν δυςμενϊν αλλαγϊν. Σφνολο εκπαιδευτικϊν 
160.000 (περίπου 10% μείωςθ).  

ΕΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Με τισ καταργιςεισ ςχολείων, τθν αφξθςθ του ανϊτατου αρικμοφ ανά τμιμα και τθν 

κατάργθςθ εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν το Υπουργείο Ραιδείασ δθμιουργεί ςε αρκετζσ 



περιπτϊςεισ τεχνθτζσ υπεραρικμίεσ και επιδιϊκει να μετακινιςει υποχρεωτικά 
εκπαιδευτικοφσ ςε όλθ τθ χϊρα. 

Απειλεί τϊρα πλζον ευκζωσ για μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν ςε άλλεσ υπθρεςίεσ, 
εργαςιακι εφεδρεία και απολφςεισ. Θεςμοκζτθςθ εργαςιακισ εφεδρείασ  και απολφςεων 
Ανακοινϊκθκαν 120.000 απολφςεισ ςτο δθμόςιο μζχρι το 2013 (άγνωςτοσ αρικμόσ ςτθν 
εκπαίδευςθ). 

Ραράλλθλα μζςα από το εκνικό επιχειρθςιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργαςίασ 
με τίτλο «Κοινωνικι Εργαςία»  θ Κυβζρνθςθ προωκεί ακόμθ περιςςότερο τθν ιδιωτικοποίθςθ 
τθσ εκπαίδευςθσ και δθμιουργεί μεςαιωνικζσ  ςυνκικεσ για τουσ εργαηόμενουσ 
εκπαιδευτικοφσ. Οι άνεργοι κα υπογράφουν ςφμβαςθ με μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ (ΜΚΟ) 
και ςτθ ςυνζχεια κα υπενοικιάηονται από τουσ φορείσ αυτοφσ ςτουσ διμουσ για να 
εργαςτοφν.  

ΜΙΣΘΟΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Μζτρα, μζτρα, μζτρα. Οι μιςκοί και οι ςυντάξεισ ςυνεχϊσ μειϊνονται  και ςυνεχϊσ 

λαμβάνονται και άλλα μζτρα. Κάκε εβδομάδα θ κυβζρνθςθ ανακοινϊνει νζα μζτρα!  
Το ςυνολικό ετιςιο κακαρό ειςόδθμα των εκπαιδευτικϊν ιδθ μειϊκθκε κατά 4 

μθνιαίουσ μιςκοφσ (μζχρι τον Οκτϊβριο του 2011 ςε ςχζςθ με τον Οκτϊβριο 2009), αν 
υπολογίςουμε τισ περικοπζσ, τισ νζεσ κρατιςεισ και τουσ νζουσ φόρουσ, δθλ. περίπου 20%.  

Με το νζο μιςκολόγιο ςτο δθμόςιο που ιδθ ψθφίςτθκε ζγινε μια πρόςκετθ περικοπι 
20% ςτα ειςοδιματα των εκπαιδευτικϊν και ςυνδζεται πλζον ο μιςκόσ με τθν 
παραγωγικότθτα, τθν απόδοςθ.  

 20 - 40+ % ετιςια μείωςθ ειςοδιματοσ 

 Ετιςιο κακαρό ειςόδθμα: 8.500-17.500 €  

 Μθνιαίο κακαρό μιςκό: 640 (1οσ χρόνοσ) – 1371 € (μετά από 35 χρόνια. 

 Η μιςκολογικι εξζλιξθ μετά από ςκλθρι αξιολόγθςθ  

 Ρεριοριςμζνεσ κζςεισ ςτθ νζα βακμολογικι-μιςκολογικι πυραμίδα. Η μιςκολογικι 
εξζλιξθ πλζον δεν κα είναι για όλουσ, αλλά μόνο για ζνα ποςοςτό των εργαηομζνων. 
Ο μιςκόσ των Ελλινων εκπαιδευτικϊν ο οποίοσ ιταν ςτο 50% του μ.ο. του μιςκοφ των 

εκπαιδευτικϊν ςτθν ευροηϊνθ, ιδθ ζμεινε ο μιςόσ αυτά τα δφο χρόνια. 
 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 
Αυξικθκαν τα όρια θλικίασ ςτα 70 από 60 θ 65 (ανάλογα με τα χρόνια υπθρεςίασ). 
Αυξικθκαν τα ζτθ υπθρεςίασ ςε 40 από 35 (για πλιρθ ςφνταξθ). 
Καταργικθκε θ ειδικι διάταξθ για τουσ εκπαιδευτικοφσ που προζβλεπε τθν χοριγθςθ 

μειωμζνθσ ςφνταξθ (30/35) με 30 χρόνια υπθρεςίασ ςτα 60 χρόνια.  
Ανάλογεσ περικοπζσ με τουσ μιςκοφσ ζγιναν και ςτισ ςυντάξεισ των εκπαιδευτικϊν 

(κφριεσ και επικουρικζσ) και ετοιμάηονται και άλλεσ. 
 
ΝΕΑ ΚΥΒΕΝΗΣΗ -  ΙΔΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΗ 
Με τραπεηίτθ ςτθν κζςθ του πρωκυπουργοφ και τθν τρικομματικι νζα κυβζρνθςθ ςτθν 

Ελλάδα, με τθ ςυμμετοχι ακόμα και τθσ ακροδεξιάσ ςε αυτι, κα επιχειρθκεί θ ςυνζχεια, αλλά 
και θ ςκλιρυνςθ τθσ ίδιασ πολιτικισ. Με βάςθ τθ ςυμφωνία τθσ 26/10/11 ςτθ ςφνοδο 
κορυφισ τθσ ΕΕ, κα επιχειρθκεί μζςα από τθν υπογραφι νζου μνθμονίου να παρκοφν νζα 
μζτρα λιτότθτασ και ιδιωτικοποιιςεων αλλά και να ενταχκεί ςτα ςυντάγματα όλων των χωρϊν 
τθσ Ευρϊπθσ το ςφμφωνο ςτακερότθτασ, δθλ. αυτι θ νζο φιλελεφκερθ πολιτικι να αποκτιςει 
υποχρεωτικά και μόνιμα χαρακτθριςτικά. Ο προχπολογιςμόσ που ιδθ κατατζκθκε προβλζπει 
νζα βάρθ ςτουσ εργαηόμενουσ (περικοπζσ μιςκϊν, φορολογία) και μειϊςεισ ςτισ δαπάνεσ των 
κοινωνικϊν αγακϊν.  



Είναι κακαρό για μασ πωσ δεν κα ςταματιςουν να παίρνουν νζα μζτρα αν δεν τουσ 
ςταματιςουμε εμείσ με τουσ αγϊνεσ μασ.  

 
ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΙΚΑ (αιτιματα- κινθτοποιιςεισ) 
Σιμερα οι εργαηόμενοι ςτθ χϊρα μασ αντιλαμβανόμαςτε πωσ τα αιτιματά μασ είναι 

πολιτικά. Απζναντι ςτθ λαίλαπα που ιρκε και ςυνεχίηεται οι εργαηόμενοι 
βροντοφωνάηουμε πωσ υπάρχει λφςθ. Υπάρχει άλλθ πολιτικι! Το χρζοσ δεν το 
δθμιοφργθςαν οι εργαηόμενοι. Δεν το αναγνωρίηουμε. Απαιτοφμε τθ διαγραφι του. 
 

 ΝΑ ΑΝΑΤΑΡΕΙ ΤΩΑ ΑΥΤΗ Η ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΝΗΣΗ ΡΟΥ ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΖΕΙ  ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΡΟΥ ΘΑ ΕΦΑΜΟΣΕΙ ΤΗΝ  ΙΔΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΗ. ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΤΟΪΚΑ ΑΡΟ ΤΗ 
ΧΩΑ.  

 Να καταργθκεί το βάρβαρο και δουλοπρεπζσ μνθμόνιο κυβζρνθςθσ - ΕΕ - Δ.Ν.Τ., το 
μεςοπρόκεςμο αλλά και όλα τα μζτρα που απορρζουν από αυτά. 

 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ,  ΥΡΕΑΣΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ 

 Να ανατραποφν οι νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ.(.) 
 

Μαηί με τουσ άλλουσ εργαηόμενουσ οργανϊςαμε 24ωρθ απεργία ςτισ 5 Οκτϊβρθ και 
ετοιμάηουμε 48ωρθ απεργία ςτισ 19 και 20 Οκτϊβρθ. Οργανϊςαμε ςυλλαλθτιρια κάκε 
εβδομάδα, διαμαρτυρίεσ και καταλιψεισ κτιρίων εκείνθ τθν περίοδο. Οι μακθτζσ και οι 
φοιτθτζσ προχϊρθςαν το Σεπτζμβρθ και τον Οκτϊβρθ ςε καταλιψεισ ςχολείων και ςχολϊν. Το 
τελευταίο χρόνο ζγιναν 12 απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ με πολφ μεγάλα ςυλλαλθτιρια ςε 
δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα. Η κυβζρνθςθσ αντιμετωπίηει με βία και αυταρχιςμό και τισ 
κινθτοποιιςεισ και δεν διςτάηει να κτυπά πολίτεσ ακόμα και παιδιά. Είμαςτε αποφαςιςμζνοι 
να ςυνεχίςουμε. 
 

Επειδι πιςτεφουμε πωσ θ Ελλάδα είναι θ αρχι, ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ 
εφαρμόηονται ι ςχεδιάηεται να εφαρμοςτοφν ανάλογεσ πολιτικζσ (ιδιαίτερα  ςτισ χϊρεσ του 
ευρωπαϊκοφ νότου), πιςτεφουμε πωσ απαιτείται να γίνει πράξθ ο αγωνιςτικόσ ςυντονιςμόσ 
όλων των ομοςπονδιϊν, όλων των εργαηομζνων, τθσ νεολαίασ και των κοινωνικϊν 
κινθμάτων των χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ. 

Γνωρίηουμε πωσ και εδϊ ςτθ Γερμανία θ κυβζρνθςθ προχωρά ςε περικοπζσ μιςκϊν και 
κοινωνικϊν αγακϊν. Γνωρίηουμε πωσ και οι Ζλλθνεσ και οι Γερμανοί εργαηόμενοι πλιττονται 
από αυτι τθν νεοφιλελεφκερθ πολιτικι.  Γνωρίηουμε πωσ αυτοί που ωφελοφνται είναι μόνο οι 
τράπεηεσ, τα χρθματιςτιρια και μεγάλεσ επιχειριςεισ. Είναι κακικον μασ να ανατρζψουμε 
αυτζ τισ πολιτικζσ που διαλφουν τα εργαςιακά μασ δικαιϊματα, το κοινωνικό κράτοσ και τθ 
δθμόςια εκπαίδευςθ ςτθν Ευρϊπθ. 

Ρροτείνουμε  να οργανωκοφν κινθτοποιιςεισ όπωσ απεργίεσ, διαμαρτυρίεσ, 
διαδθλϊςεισ, καταλιψεισ δθμοςίων κτιρίων και άλλεσ μορφζσ αγϊνα. Η ETUCE και θ EI 
μποροφν και πρζπει να αναλάβουν ζνα ςυντονιςτικό ρόλο ςε αυτό τον αγϊνα.  

Με τουσ κοινοφσ μασ αγϊνεσ μποροφμε να ανατρζψουμε τισ νεοφιλελεφκερεσ 
πολιτικζσ ςτθν Ευρϊπθ. Ριςτεφουμε πωσ οι εργαηόμενοι κα νικιςουμε. Πλοι μαηί για μια 
άλλθ Ευρϊπθ. 

 
  Κοτσιφάκης Θέμης, ΓΓ του ΔΣ της ΟΛΜΕ 


