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ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ 

ΒΑΛΤΕ ΦΡΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ  

ΒΑΛΤΕ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 Με το νέο νομοσχέδιο «για την επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2013-16», που κατέθεσε η κυβέρνηση στη 
Βουλή πριν λίγες ημέρες, προβλέπονται νέες περικοπές στην εκπαίδευση, στην 
υγεία και γενικά στις δημόσιες κοινωνικές παροχές του κράτους.  

Συγκεκριμένα, περικόπτονται κατά 14,2% οι δαπάνες εκπαίδευσης του Υπ. 
Παιδείας και προβλέπονται, ανάμεσα στα άλλα, η σοβαρή μείωση του αριθμού 
των αναπληρωτών, η αύξηση του ωραρίου και η ελαχιστοποίηση των 
προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών. Οι πραγματικές δαπάνες από τον τακτικό 
προϋπολογισμό για την εκπαίδευση οδηγούνται στο 2,15% επί του ΑΕΠ το 2016. 
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Αποκαλύπτονται, επίσης, οι πραγματικοί στόχοι του σχεδίου «Αθηνά» για τα 
ΑΕΙ-ΑΤΕΙ με την πρόβλεψη για «μείωση των λειτουργικών δαπανών τους κατά 67,4 
εκατ. € λόγω συγχωνεύσεων».  

Η δημόσια εκπαίδευση πλήττεται ανεπανόρθωτα και με αυτά τα μέτρα. 
Είναι σίγουρο πως, αν υλοποιηθούν αυτά, θα επιδεινωθούν τραγικά οι επιπτώσεις 
όχι μόνο στις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών αλλά και στην παρεχόμενη 
εκπαίδευση γενικότερα. 

Τις επιπτώσεις αυτής της βάρβαρης πολιτικής των περικοπών τη βιώνουμε 
ήδη. Βρισκόμαστε στον έκτο μήνα της σχολικής χρονιάς και καταγράφονται κενά 
εκπαιδευτικών  που αντιστοιχούν σε 32.000 χαμένες ώρες (!!!) την εβδομάδα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές στερούνται τη διδασκαλία ακόμα και 
πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ή και μαθημάτων ειδικότητας στην ΤΕΕ. Το 
δραματικότερο γεγονός, όμως, είναι πως το Υπουργείο Παιδείας δεν θα καλύψει 
αυτά τα κενά μέχρι και το τέλος της χρονιάς, αφού δεν δίνονται πιστώσεις για 
προσλήψεις αναπληρωτών. 

 Και ενώ η διάλυση των δομών της δημόσιας εκπαίδευσης προχωρά με 
γοργούς ρυθμούς, η αξιολόγηση [μηχανισμός απολύσεων - βαθμολογικής 
καθήλωσης - υποταγής και τρομοκράτησης - κατηγοριοποίησης σχολείων κ.λπ.]  
είναι προ των πυλών, η επίθεση σε δικαιώματα και κατακτήσεις γίνεται όλο και πιο 
βάρβαρη [ετοιμάζονται για νομική απαγόρευση    -στην ουσία- του δικαιώματος της 
απεργίας και σε συντριπτικό χτύπημα στα συνδικάτα], με απειλές και αυθαιρεσίες 
της διοίκησης στα σχολεία παραβιάζονται ακόμα και τα επίσημα ωρολόγια και 
αναλυτικά  προγράμματα, μας προετοιμάζουν με δημοσιεύματα και δηλώσεις για 
απολύσεις και στο χώρο της εκπαίδευσης: "Τρεις βασικές δεξαμενές της 
διαθεσιμότητας θα αποτελέσουν, ο χώρος της παιδείας που αριθμεί 
περισσότερους από 150.000 εργαζομένους, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, που 
εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 100.000 υπαλλήλους και η τοπική αυτοδιοίκηση, που 
αριθμεί 80.000 εργαζομένους" [Έθνος, 9/2/2013]. 

 
Απαιτείται η ευρύτερη δυνατή αγωνιστική συσπείρωση όλων των 

εργαζομένων και ολόκληρης της κοινωνίας, για να υπερασπίσουμε το δημόσιο 
σχολείο.  

Απαιτείται η ανατροπή αυτής της πολιτικής κυβέρνησης – τρόικας (ΕΕ, ΕΚΤ, 
ΔΝΤ), τώρα. Με την ενωμένη δράση μας μπορούμε να το πετύχουμε. 

ΟΛΟΙ στην ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της 20ής Φλεβάρη και στα 
συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις. 

ΟΛΟΙ στις Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ, που πραγματοποιούνται αυτή 
την περίοδο.  

 


