
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ρ.Σ.ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

Αδίστακτη η τρικομματική μνημονιακή κυβέρνηση προωθεί τη διάλυση της δημόσιας παιδείας οδηγώντας στην 

απόλυση χιλιάδες εκπαιδευτικούς ανοίγοντας ταυτόχρονα το δρόμο για μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Αυτό ουσιαστικά επιδιώκει με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και μάλιστα με μια πρωτοφανή 

αντιδημοκρατική κοινοβουλευτική διαδικασία κατά την οποία η ψηφοφορία όλου του πολυνομοσχεδίου έγινε με τη 

μορφή ενός μόνο άρθρου. 

 Η αύξηση του ωραρίου  των εκπαιδευτικών, εκτιμούμε ότι είναι ένα αποκλειστικά  λογιστικό μνημονιακό μέτρο με  

στόχο τη μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών και την περαιτέρω συρρίκνωση της δημόσιας εκπαίδευσης, τις 

απολύσεις των εκπαιδευτικών που θα εμφανιστούν ως πλεονάζοντες και άρα περικοπή των δαπανών για τη 

δημόσια εκπαίδευση. Αυτή η πολιτική  έχει  τραγικές επιπτώσεις όχι μόνο στις εργασιακές σχέσεις των 

εκπαιδευτικών αλλά και στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ακυρώνοντας ουσιαστικά το χρόνιο αίτημα 

του κλάδου για λιγότερους μαθητές σε κάθε σχολική τάξη. Το  κλίμα φόβου και αβεβαιότητας που εμπεδώνεται έτσι 

στα δημόσια σχολεία θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην παρεχόμενη παιδεία. Εκπαιδευτικοί εξαθλιωμένοι 

οικονομικά, εξουθενωμένοι εργασιακά, φοβισμένοι από την πολλαπλή απειλή: συγχωνεύσεις - αξιολογήσεις – 

υποχρεωτικές μετατάξεις- πειθαρχικές παραπομπές  δεν μπορούν να είναι δημιουργικοί στο τόσο ευαίσθητο έργο 

τους. Αξίζει να επισημάνουμε ότι για μια άλλη φορά τα μεγάλα θύματα αυτής της μνημονιακής πολιτικής είναι οι νέοι 

γιατί λόγω των ελάχιστων ή και μηδενικών διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση  στρατιές νέων επιστημόνων 

οδηγούνται στην ανεργία ή στη μετανάστευση. 

Στην ίδια κατεύθυνση,  πολυνομοσχέδιο επιτρέπει τη δημιουργία δημοτικών σχολείων-μαμούθ  με περισσότερα από 

12 τμήματα. Πρόκειται για μια ακραία οικονομίστικη λογική του Υπουργείου Παιδείας, που θα  διευκολύνει το 

επόμενο κύμα συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων στη πρωτοβάθμια, αδιαφορώντας για τις αρνητικές  

εκπαιδευτικές, διδακτικές και ψυχολογικές  επιπτώσεις  που συνεπάγεται η δημιουργία  μεγάλων απρόσωπων 

σχολείων σε μαθητές . 

 Παράλληλα, θεσμοθετούνται  όλα τα αιτήματα των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων που ρυθμίζουν κατά τη βούληση 

τους τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών,  

H Eκπαιδευτική Ριζοσπαστική Συνεργασία καλεί τα συνδικάτα και τους εκπαιδευτικούς να αντισταθούν και με τους 

μαζικούς και ενωτικούς αγώνες τους να πραγματοποιήσουν την ανατροπή αυτών των μνημονιακών και 

νεοφιλελεύθερων πολιτικών.   

Αθήνα, 29/4/2013 

 


