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Το Μέλλον του Επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού 

 

Ψήφισμα  

σχετικά με τις Επιπτώσεις των Νεοφιλελεύθερων Πολιτικών στην Εκπαίδευση 

Υποβλήθηκε για έγκριση από την ΟΛΜΕ (Ελλάδα) και την ΤUS (Σερβία)  

και εγκρίθηκε ομόφωνα στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της ΕΤUCE- Περιφερειακό  Συνέδριο της 

Εκπαιδευτικής Διεθνούς στη Βιέννη, στις 26-27 Νοεμβρίου του 2014 

Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της ETUCE στη Βιέννη, σε συνέχεια και σε πλήρη 

συμφωνία με το Ψήφισμα για το Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού, το Επείγον 

Ψήφισμα για την Ελλάδα, το Ψήφισμα για την Χρηματοπιστωτική και Οικονομική 

Κρίση, το Ψήφισμα «Αυτοί που έχουν τα λιγότερα είναι αυτοί που πλήττονται 

περισσότερο από τις περικοπές προϋπολογισμών» και το κείμενο πολιτικής της 

ETUCE για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, τα οποία 

εγκρίθηκαν στο συνέδριο της ΕΤUCE, το Περιφερειακό Συνέδριο της Εκπαιδευτικής 

Διεθνούς, στη Βουδαπέστη στις 26 Νοεμβρίου του 2012,  

Υπενθυμίζει ότι 

1. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ασκούν ορισμένες κυβερνήσεις στην 

Ευρώπη για να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση έχουν σοβαρές 

επιπτώσεις σε όλα τα κοινωνικά αγαθά και στην εκπαίδευση. 

2. Με τις πολιτικές αυτές και το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Σύμφωνο που 

εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τρόικα και ορισμένες 

κυβερνήσεις χωρών-μελών της ΕΕ, επιβάλλονται συνεχώς μέτρα λιτότητας 

και περικοπές προϋπολογισμών στους λαούς της Ευρώπης που οδηγούν σε 

ακόμη πιο δραστικές περικοπές μισθών και συντάξεων των εργαζομένων και 

μειώνουν σημαντικά τους προϋπολογισμούς των χωρών-μελών της ΕΕ που 

προορίζονται για κοινωνικές δαπάνες. Αυτές οι πολιτικές έχουν ιδιαίτερα 

επαχθείς συνέπειες για  ορισμένες χώρες κυρίως της Νότιο-ανατολικής 

Ευρώπης και επιβάλλονται επίσης και σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης. 



3. Τα χρέη δεν δημιουργήθηκαν από τους λαούς της Ευρώπης, αλλά κατά κύριο 

λόγο από το τραπεζικό σύστημα. Με τα ισχύοντα μέτρα λιτότητας 

ανακατανέμεται ο πλούτος υπέρ των πλουσίων και των ισχυρών σε βάρος 

των εργαζομένων και της πλειοψηφίας των λαών. 

4. Στον χώρο της εκπαίδευσης, οι περικοπές των προϋπολογισμών έχουν 

επιφέρει σημαντικές μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες για την παιδεία, οι 

οποίες βρίσκονται σε απαράδεκτα χαμηλό επίπεδο σε πολλές χώρες της 

Ευρώπης. Μερικές από τις επιπτώσεις που οι πολιτικές αυτές είχαν για τα 

σχολεία και τους εκπαιδευτικούς είναι το κλείσιμο σχολείων, η αύξηση του 

αριθμού των μαθητών στην τάξη, η συρρίκνωση των ευκαιριών μάθησης με 

αποκορύφωμα την κατάργηση κλάδων και ειδικοτήτων σε ορισμένες χώρες, 

π.χ. στην Ελλάδα όπου κάθε χρόνο πάνω από 20.000 μαθητές και μαθήτριες 

της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στερούνται τις εκπαιδευτικές 

τους επιλογές λόγω των περικοπών στον προϋπολογισμό για την παιδεία.    

5. Οι περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις των εκπαιδευτικών, οι 

απολύσεις διδακτικού προσωπικού σε συνδυασμό με τους μειωμένους 

διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών, ο υποβιβασμός, η αύξηση των 

ελαστικών σχέσεων εργασίας,  η υποχρεωτική κινητικότητα, όπως επίσης και 

η αύξηση του ωραρίου πλήττουν σοβαρά την ελκυστικότητα του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτικού με αποτέλεσμα περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί να εγκαταλείπουν ή να αλλάζουν επάγγελμα.  

6. Η ΕΕ προωθεί αξίες της αγοράς, της επιχειρηματικότητας και του 

ανταγωνισμού στο χώρο της εκπαίδευσης σε βάρος οικουμενικών, 

ανθρωπιστικών αξιών με κείμενα όπως ‘Η Αναθεώρηση της Στρατηγικής για 

την Εκπαίδευση’· με παρόμοιο τρόπο προωθεί αποσπασματικές γνώσεις και 

δεξιότητες σε βάρος μιας ευρύτερης παιδείας και παιδαγωγικής, οι οποίες  

πρέπει να διαμορφώνουν τους δημοκρατικούς πολίτες του μέλλοντος. 

Και Καλεί  

όλες τις εκπαιδευτικές ενώσεις- μέλη της Ευρώπης σε συντονισμένη και ενωμένη 

δράση για μια δημόσια, δωρεάν παιδεία για όλους χωρίς διακρίσεις. 

 


