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Hανασυγκρότηση και η αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας δεν
μπορεί παρά να είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες ενός αριστε-
ρού κυβερ νητικού προγράμματος. Στη λογική της αριστερής εκπαι-

δευτικής πολιτικής δεν υπάρχουν μαθητές και φοιτητές δεύτερης και τρίτης
κατηγορίας ούτε σχολεία και Πανεπιστήμια πολλών ταχυτήτων: η εκπαίδευση
είναι κοινωνικό αγαθό, βασική υποχρέωση της Πολιτείας και παρέχεται σε
όλους, όπως και όσο χρειάζεται. 

Η ποιοτική δημόσια παιδεία σε όλες τις βαθμίδες αναπτύσσει την κριτική
σκέψη, καλλιεργεί την αισθητική αγωγή, εξασφαλίζει το μορφωτικό αγαθό
προς ίδιον όφελος και προς όφελος του συνόλου. Η εκπαίδευση, η έρευνα
και η καινοτομία είναι αναπτυξιακοί πυλώνες οι οποίοι θα βοηθήσουν τη
χώρα όχι μόνο να ξεπεράσει την ανθρωπιστική κρίση αλλά να στηρίξει την
παραγωγική ανασυγκρότησή της. 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
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Με ιδιαίτερη χαρά και ευθύνη, ως Συντακτική Ομάδα του «Παιδεία
και Κοινωνία», αυτού του μηνιαίου ένθετου της «Αυγής», αναλά-
βαμε την έκδοση του παρόντος έργου της Κοινοβουλευ τικής μας

Επιτροπής για την Παιδεία. Μιας Επιτροπής που πρόβαλε συστηματικά τις
επεξερ γασμένες θέσεις του κόμματος για το Δημόσιο Αγαθό της Παιδείας και
της Έρευνας στο Κοινοβούλιο, με πάνω από 1.000 ερωτήσεις και επερω -
τήσεις καθώς και πάνω από 850 παρεμβάσεις, τροπολογίες, προτάσεις
νόμων στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και στην Ολομέλεια. Το
ίδιο διάστημα εμπλούτιζε συνεχώς αυτές τις θέσεις μέσα από ανοιχτές συνε-
δριάσεις και διαβουλεύσεις τόσο με τα μέλη του Τμήματος Παιδείας όσο και
με τους φορείς της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Κοινότητας, το γονεϊκό κί-
νημα, τους πρυτάνεις, τους εργαζόμενους στους χώρους της εκπαίδευσης.
Ταυτόχρονα, με δημόσιες εκδηλώσεις και συνεχή αναλυτική αρθρογραφία
των μελών της και των συνεργατών τους, καθώς και εκπαιδευτικών και
ερευνητών εντός και εκτός του στενού κομματικού μας δυναμικού, από τις
στήλες εφημερίδων και περιοδικών και κυρίως μέσα από τις σελίδες και τα
αφιερώματα του «Παιδεία και Κοινωνία», εμπλούτιζε –και εμπλουτί ζαμε
όλοι– την επιχειρηματολογία μας όχι απλώς για την προάσπιση του
Δημόσιου Σχολείου –όλων των βαθμίδων– και την ακηδεμόνευτη Έρευνα,
αλλά και για τα αξιακά μας οράματα με βάση τα οποία προβάλλουμε τις ιδέες
μας:

Για ένα ανοικτό, ανεξίθρησκο δημόσιο και δωρεάν παρεχόμενο εκπαι-
δευτικό σύστημα – από το νηπιαγωγείο ως τις μεταπτυχιακές σπουδές–, το
οποίο θα απολαμβάνουν όλοι όσοι ζουν σ’ αυτή την χώρα χωρίς διακρίσεις,
ταξικούς, πολιτισμικούς και κάθε είδους φραγμούς. Για να ουσιαστικοποιηθεί
η συνταγματική δέσμευση του Άρθρου 16 και να πάψει ο αυταρχικός κατή-
φορος που με άλλοθι το μνημόνιο εφαρμόζεται σε όλα τα κύτταρα της εκπαί-
δευσης. 

Ένα σχολικό σύστημα πραγματικής ισότητας για όλα τα παιδιά,
βασισμένο στη χαρά της μάθησης, στην ικανότητα αισθητικής απόλαυσης,
στην κριτική γνώση, στην αξία της αλληλεγγύης μέσα από τη συλλογική ζωή
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και δράση και το δημοκρατικό ήθος. Με ανάδειξη των ιδιαίτερων προσόντων
και ταλέντων κάθε μαθητή και μαθήτριας, απαλλαγμένο από την εξεταστικο-
κεντρική αντίληψη και τις αντιπαιδαγωγικές αντιλήψεις περί «αριστείας». Ένα
Σχολείο χωρίς κάγκελα, ανοικτό στην κοινωνία και τις πολιτιστικές της
δράσεις και ανάγκες. Με μόνιμους εκπαιδευτικούς λειτουργούς.

Με ένα αυτοδιοικούμενο και δημοκρατικά συνδιοικούμενο, από τους φο-
ρείς που ζουν και εργάζονται σ’ αυτό, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Σύστημα παρο-
χής της υπάρχουσας και παραγωγής νέας γνώσης, σε λειτουργική σχέση με
τα ερευνητικά κέντρα, αποδεσμευμένα από την ιδιωτική χρησιμοθηρία, με
εξασφαλισμένη την ελευθερία και τη μονιμότητα των εργαζόμενων σ’ αυτά. 

Ως αυριανή κυβέρνηση της Αριστεράς θεωρούμε αυτό το ουμανιστικό
και δημοκρατικά αρθρωμένο όραμά μας για τη Δημόσια Εκπαίδευση και
Έρευνα απαραίτητο όρο κάθε οικονομικής και οικολογικά ευαίσθητης ανα-
συγκρότησης της χώρας.

Με αυτές τις αντιλήψεις, η «Μαύρη Βίβλος» δεν αποτελεί μια στεγνή κα-
ταγραφή της δράσης των βουλευτών μας στα δυόμισι χρόνια της παρούσας
Βουλής, αλλά μια πολιτική και παιδαγωγικά αρθρωμένη ανάλυση της κατα-
στροφικής επέλασης της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής ιδεοληψίας για τη
διάλυση και απαξίωση του Δημόσιου Εκπαιδευτικού Συστήματος και του
Ερευνητικού Ιστού της χώρας, και ανάδειξη των δικών μας θέσεων / δεσμεύ-
σεων ως επερχόμενης Αριστερής Κυβέρνησης. 

Με αυτή την έννοια, η αυριανή αντίστοιχη κοινοβουλευτική ομάδα, όπως
και τούτο το ένθετο, που κλείνει εφέτος μια αδιάλειπτη δεκάχρονη
προσφορά στο χώρο της Παιδείας και της Έρευνας, θα παραμείνουν και στη
νέα, ελπιδοφόρα χρονιά ανατροπής με ανοικτές κεραίες ευαισθησίας σε σκέ-
ψεις, απόψεις, κριτικές, στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ για επαναθεμελίωση και ποι-
οτική αναβάθμιση του Δημόσιου Αγαθού του Δωρεάν Παρεχόμενου Εκπαι-
δευτικού Συστήματος και της ακηδεμόνευτης Έρευνας. 

AΛΚΗΣ ΡΗΓΟΣ
Για τη Συντακτική Ομάδα του «Παιδεία και Κοινωνία» 
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Tο σχολείο της αριστερής διακυβέρνησης είναι ένα σχολείο χωρίς απο-
κλεισμούς, είναι ένα σχολείο για όλους. Είναι λοιπόν εύλογο, ότι η κυ-
βέρνηση της Αριστεράς, στο ζήτημα της εκπαίδευσης, θα κριθεί

κυρίως από τη στάση της σε ευαίσθητους μαθητικούς πληθυσμούς, όπως στα
άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) ή/και αναπηρία, στους
μαθητές που προέρχονται από μειονοτικές περιοχές, στους μαθητές των υπο-
βαθμισμένων περιοχών, στους Ρομά και άλλους.

Η ισότητα των ευκαιριών, αν δεν συνοδεύεται από ιδιαίτερη στήριξη των
μαθητών που έχουν ανάγκη – είτε γιατί έχουν ειδικές μαθησιακές ανάγκες,
είτε γιατί διαβιούν σε περιβάλλον με μειωμένα ερεθίσματα και οικονομικές
δυνατότητες, είτε διότι κατοικούν σε περιοχές με χαμηλή πρόσβαση σε πολι-
τιστικά και εκπαιδευτικά αγαθά – οδηγεί σε άνισα αποτελέσματα και εν τέλει
αναπαράγει την κοινωνική ανισότητα. 

Είναι σημαντικό, επίσης, να λάβουμε υπόψη ότι οι αλλαγές στην οικονομία
(παραγωγή και διανομή) και στην κοινωνία επηρεάζουν καθοριστικά την εκ-
παιδευτική διαδικασία. Γιατί το σχολείο δεν αλλάζει αλλάζοντας μόνο το σχο-
λείο. Για ένα καλό σχολείο δεν αρκεί να αλλάξουν οι δομές και το περιεχό -
μενο της εκπαίδευσης. Χρειάζονται ριζικές αλλαγές σε όλα τα επί πεδα της
κοινωνίας. 

Η σημαντικότερη τομή που θα μπορούσε να προσφέρει μια κυβέρνηση της
αριστεράς στην εκπαιδευτική πολιτική είναι η μετατόπιση από το φιλελεύ -
θερο ιδεολόγημα της «αριστείας» στην έννοια της ατομικής προόδου του
κάθε μαθητή. Η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης της αριστεράς, δεν εν-
διαφέρεται να κατηγοριοποιήσει τους μαθητές σε καλούς και κακούς, ούτε
να τους εξαντλήσει με εξεταστικούς μαραθώνιους για να αποδείξουν την
αξία τους προκειμένου να παραμείνουν εντός της εκπαίδευσης. Η εκπαιδευ -
τική πολιτική της αριστεράς δεν θα βασιστεί ούτε στον ανταγωνισμό ούτε στο
διαγκωνισμό. Αντιθέτως, θα πασχίσει να βρει τα μέσα, υλικά και παιδαγωγικά,
ώστε να προάγει την κριτική και τη δημιουργική σκέψη, την πραγματική και-
νοτομία, απελευθερωμένη από τον βραχνά του «κέρδους». 

Η κυβέρνησή μας θα στηριχθεί επίσης στην/στον εκπαιδευτικό, αναβαθμί-
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ζοντας το ρόλο του και αξιώνοντας τη συμμετοχή του σε όλα τα στάδια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Με αυτή την έννοια, η κυβέρνηση της Αριστεράς, οραματίζεται και θέτει ως
προτεραιότητά της μια ποιοτική δωρεάν εκπαίδευση για όλους, έναν πραγ-
ματικό μοχλό εξέλιξης και ανάπτυξης της κοινωνίας.

Το παρόν πόνημα είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς όλης της Επιτροπής
Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου Παιδείας, δηλαδή όλων των βουλευτών που
συμμετέχουν, των συνεργατών και των συντρόφων από το Τμήμα Παιδείας
του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αφορά όχι μόνο τη συγγραφή, αλλά και το σύνολο της δου-
λειάς που αναπτύχθηκε, τόσο στον τομέα των θέσεων όσο και στις ποικίλες
δράσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας σχετικά με τα ζητήματα της εκπαίδευ-
σης. 

ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ
Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, 

Συντονιστής της Επιτροπής Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, Αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
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γιαννησ Αμανατίδης
Βουλευτής α΄ θεσσαλονικησ ΣΥΡΙΖΑ
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Παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συνεδρίαση της 26ης
Μαρτίου 2013 με ημερήσια διάταξη νομοθετικής εργασίας: Μόνη συ-
ζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νό-

μου: «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)», έκανε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-
ΕΚΜ, Γιάννης Αμανατίδης.

Ο βουλευτής τόνισε ότι με τη θεσμοθέτηση της ΑΔΙΠΠΔΕ η αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου γίνεται ο κυριότερος μοχλός διαμόρφωσης της
εσωτερικής ζωής του σχολείου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σοβαρές επιπτώ-
σεις στη ζωή του σχολείου, στις μαθητικές δραστηριότητες και στον τρόπο ερ-
γασίας του εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί θα μετατραπούν σε συμβολαιογρά-
φους επιδόσεων, σε κυνηγούς χαρτιών -το paper disease- και οι μαθητές θα
διαβάζουν μόνο ό,τι είναι χρήσιμο για τις εξετάσεις.

Ειδικότερα, ο βουλευτής αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει από το
κράτος στήριξη στον εκπαιδευτικό και όχι πίεση, απαξίωση και τιμωρία, γιατί η
ελληνική κοινωνία χρειάζεται ελεύθερους εκπαι δευτικούς που θα κρίνονται με
διαδικασίες που δεν θα στηρίζονται στο φόβο, αλλά θα συνδέονται με τη
διαρκή και σωστή επιμόρφωσή τους αντί για τη συλλογή βεβαιώσεων στην
οποία επιδίδονται τα τελευταία χρόνια. Διαδικασίες που θα λαμβάνουν υπόψη
τους τις κοινωνικές ιδιαιτερότητες των σχολείων και των μαθητών τους και
δεν θα συνδέονται με τις επιδόσεις των μαθητών σε συνεχείς εξετάσεις, που
πνίγουν κάθε ενδιαφέρον κι αγάπη για τη γνώση και στραγγαλίζουν τη δυνα-
τότητα των εκπαιδευτικών να την εμφυσήσουν.
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Τζένη Βαμβακά 
Βουλευτής Β΄Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ
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Οταν ένας μαθητής χρήζει ειδικής εκπαίδευσης, είναι μαθητής με ιδιαι-
τερότητες. Δεν χρειάζεται η αναφορά στον όρο «παθήσεις», που
μπορεί να είναι δόκιμος στην ιατρική αλλά σε καμία περίπτωση στην

εκπαίδευση. Ούτε είναι ανεκτή η απομόνωση του χιλιόμετρα μακριά από το
σπίτι του σε ένα σχολικό περιβάλλον που τον απομονώνει από το κοινωνικό
σύνολο. Βασική προϋπόθεση είναι η μετατροπή των σχολείων σε χώρους,
έτοιμους και πρόθυμους να υποδεχτούν τους μαθητές. Στόχος μας: κανένας
μαθητής έξω από το σχολείο.

Ευθύνη του Κράτους η διασφάλιση της εκπαίδευσης σε όλους τους
πολίτες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και όχι οι ανεπαρκείς
πολιτικές των μέχρι τώρα κυβερνήσεων, που συρρίκνωσαν τη λειτουργία της
ειδικής εκπαίδευσης και των λειτουργών της.

Σε έναν χώρο που στηρίζει και στηρίζεται στην ισονομία, και αποδέχεται
την ισοτιμία των ανθρώπων, δεν μπορεί παρά όλοι να έχουν ίσα δικαιώματα.
Στόχος μας η υιοθέτηση και εφαρμογή των μέτρων εκείνων, που θα εξασφαλί-
σουν στα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πραγματική
πρόσβαση στα εφόδια της εκπαίδευσης. Αυτός είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η ισοτιμία των εκπαιδευτικών Γενικής – Ειδικής Εκπαίδευσης αλλά
και των παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τα
υπόλοιπα παιδιά.

Για την ουσιαστική αλλά και λειτουργική υποστήριξη των παραπάνω
στόχων απαιτούνται:

• Έγκαιρη Παρέμβαση στην προσχολική ηλικία, γιατί λειτουργεί ως
εναλλακτική πολιτική μείωσης της σχολικής αποτυχίας και της μεταφοράς των
παιδιών σε τμήματα ένταξης και ειδικά σχολεία.

• Πολιτικές και Πρακτικές Συμπερίληψης και Συνεκπαίδευσης, με
στόχο την ένταξη στο γενικό σχολείο.

• Παράλληλη στήριξη ακόμη και σε σχολεία με τμήματα ένταξης.
• Εκπαιδευτικοί και Ειδικοί Εκπαιδευτικοί με ισότιμη μισθολογική, διοι-

κητική εξέλιξη όλων των εργαζομένων στην ίδια σχολική μονάδα, χωρίς δια-
κρίσεις και με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

• Ενίσχυση και βελτίωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Και
φυσικά: αύξηση της χρηματοδότησης της Ειδικής Εκπαίδευσης μέσα από
τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Εκπαίδευση.

Δεν είναι υπόσχεση. Είναι ευθύνη μας
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Αϊχάν Καρά Γιουσούφ
Βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ 
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Ως βουλευτής του Νομού Ροδόπης ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τα εκ-
παιδευτικά ζητήματα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. Αγωνίστηκα με όλες μου τις δυνάμεις ενάντια στο σχέδιο

Αθηνά, το καταστροφικό αυτό σχέδιο του Υπουργείου, το οποίο απείλησε με
εξαφάνιση πολλά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Περιφέρειάς μου. Στη-
ρίζω με κάθε τρόπο το θεσμό της Ειδικής Αγωγής, τον οποίο το Υπουργείο διώ-
κει κατ’ εξακολούθηση και μάλιστα ζήτησα την επέκταση και εφαρμογή του και
στη Μειονοτική Εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, μείζον μέλημά μου συνιστά η οργά-
νωση και αναβάθμιση της Μειονοτικής Εκπαίδευσης των Μουσουλμανο παί -
δων της Θράκης.  Με ερωτήσεις προς το Υπουργείο και παρεμβάσεις στη
Βουλή,  μάχομαι για την άμεση και καίρια αναβάθμιση της Μειονοτικής Εκπαί-
δευσης σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή εκπαιδευτικά  πρότυπα. Υποστηρί-
ζοντας και διεκδικώντας την αλλαγή σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, από τη
δημιουργία δίγλωσσων νηπιαγωγείων, τον εκσυγχρονισμό των σχολικών εγ-
χειριδίων και των αναλυτικών προγραμμάτων, καθώς και την αναβάθμιση των
σπουδών των εκπαιδευτικών των μειονοτικών σχολείων, την ενισχυτική διδα-
σκαλία και την παράλληλη στήριξη, καθώς και τη λειτουργία ολοήμερων μει-
ονοτικών σχολείων. Στόχος μου είναι να μεταφέρω τα υπάρχοντα προβλήματα
του θεσμού αυτού στα κεντρικά όργανα, προτείνοντας λύσεις πάντα μέσα από
διάλογο με τη μειονότητα και την τοπική κοινωνία.
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Παναγιώτα Δριτσέλη
Βουλευτής Τρικάλων ΣΥΡΙΖΑ
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Από τις πρώτες στιγμές του βίου της απερχόμενης σήμερα κυβέρνησης
έγινε σαφές ότι η δημόσια εκπαίδευση και οι συντελεστές της θα πε-
ράσουν δύσκολες μέρες. Από το καλοκαίρι του 2012, οι κυβερνώντες

συνέχισαν την πορεία προς τη νεοφιλελεύθερη απορύθμιση που είχαν
ξεκινήσει οι απερ χόμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, σε όλες τις εκπαιδευτικές
βαθμίδες. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκαν επί δυόμισι χρόνια οι μα-
θητές, οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί όλων των βαθμίδων. Με
αιχμή της κυβερ νητικής πολιτικής τις δραστικές περικοπές της δημόσιας
χρημα το  δότησης, τις απολύσεις και τη συρρίκνωση του εκπαιδευτικού αγα θού,
η εκπαιδευτική κοινότητα και η ελληνική κοινωνία βίωσαν το πιο σκληρό πρό-
σωπο της λιτότητας. 

Όλοι εμείς, που συμμετείχαμε στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέ-
σεων και στην Επιτροπή Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε αναχώματα στις κυ-
βερνητικές επιθέσεις και να οργανώσουμε συστηματικά το πλαίσιο ανόρθωσης
της δημόσιας εκπαίδευσης που θα κληθεί να εφαρμόσει άμεσα η κυβέρνηση
της Αριστεράς. Συναντήσαμε πληθώρα φορέων, ήρθαμε σε επαφή με το μαθη-
τικό, το φοιτητικό και το γονεϊκό κίνημα και ταυτόχρονα καταγράψαμε τα προ-
βλήματα της συντριπτικής πλειονότητας των συντελεστών της εκπαίδευσης.
Με αυτή την παρακαταθήκη απευθυνόμαστε στο σύνολο του εκπαιδευτικού κό-
σμου και τον καλούμε να συνδιαμορφώσουμε ένα δημοκρατικό και σύγχρο νο
δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, που θα αποτελέσει σταθερή παρακαταθήκη
για τις επόμενες γενιές.
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Χρήστος Μαντάς
Βουλευτής Ιωάννινων ΣΥΡΙΖΑ
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Αναρωτιέμαι αν υπάρχει γονιός ή μαθητής ή σπουδαστής ή φοιτητής
που να νιώθει καλά με αυτό που συμβαίνει σήμερα στη δημόσια εκπαί-
δευση εν συνόλω. Με αυτό το κακέκτυπο πλαίσιο που διαρθρώνει και

εν τέλει αποδιαρθρώνει το δημόσιο σχολείο. Το τελευταίο διάστημα, από τον
Ιούνη του 2012, στο όνομα των αναγκαίων δήθεν μεταρρυθμίσεων γνωρί -
σαμε μια άνευ προηγουμένων επίθεση, θα τολμούσα να πω, στην ίδια την
έννοια της γνώσης ως διαδικασίας και ως ενιαίου συνόλου, αλλά και ως στοι-
χείου της ανθρώπινης εξέλιξης. Κορυφαίο παράδειγμα θεωρώ ότι είναι η νο-
μοθεσία για το Νέο Λύκειο. Συνήθως, ως αριστερά, εστιάζουμε την κριτική μας,
και καλά κάνουμε, στις ταξικές στοχεύσεις των νεοφιλελεύθερων μεταρρυ -
θμίσεων, μέσα από τους διάφορους φραγμούς και αποκλεισμούς που παρά-
γουν. Όμως θεωρώ ότι ένα εξίσου κρίσιμο σημείο, που μας διαφεύγει, είναι το
πώς τραυματίζεται και κατακερματίζεται η έννοια της διαδικασίας της γνώσης
ως ολότητας και ο ρόλος της στην ανθρώπινη εξέλιξη. Το νέο Λύκειο «κατα-
φέρνει» ακριβώς μέσα στο τρελλό πανηγύρι της εφηβείας να στείλει το μήνυμα
ότι δεν υπάρχει χρόνος για αναζήτηση, δεν υπάρχει χρόνος για ουσιαστική συ-
νομιλία μέσα από τη νέα γνώση, δεν υπάρχει χρόνος για ανεμελιά και χαλά-
ρωση. Δεν υπάρχει χρόνος για σχέσεις και συναισθήματα. Ο μόνος χρόνος που
παρέχεται σε ένα βιομηχανοποιημένο μοντέλο γνώσης είναι για αποστήθιση
συγκεκριμένων αποσπασμάτων και αυτούσια μεταφορά τους στις επαναλαμ-
βανόμενες εξετάσεις. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τονίσω ιδιαίτερα πως όλο
αυτό το απαράδεκτο συστημα είναι ανάγκη να το ανατρέψουμε. Η ουσιαστική
πρόκληση, ωστό σο, βρίσκεται στο αν θα καταφέρουμε να εγκαταστήσουμε ένα
νέο δημό σιο σχολείο, ικανό να επαναφέρει την έμπνευση στους διδάσκοντες
και την απόλαυση στους μαθητές, μιας διαδικασίας που αφορά ουσιαστικά την
ανθρώπινη εξέλιξη. Podemos (Μπορούμε).
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Αλέξανδρος Μιχ. Μεϊκόπουλος
Βουλευτής Μαγνησίας ΣΥΡΙΖΑ:
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Το παιδί δεν είναι δοχείο για να το γεμίζουμε με γνώσεις, είναι σπίρτο
για να το ανάψουμε, είχε πει ο Πλούταρχος συμπυκνώνοντας στη
φράση αυτή την πεμπτουσία της παιδείας, η οποία είναι η ποιοτική δια-

δικασία μετάδοσης γνώσεων που καθιστά τους μαθητές ανθρώπους ελεύθε-
ρους. Σήμερα, ερχόμενοι στο δύσμορφο σκηνικό της ελληνικής εκπαίδευσης,
διαπιστώνουμε ότι απέχουμε έτη φωτός από την προσέγγιση αυτής της
βασικής αρχής. 

Το ατελείωτο πλέγμα εξετάσεων που εγκαθιστά το νέο Λύκειο, με στόχευση
τον περιορισμό των εισακτέων στα ΑΕΙ και την ώθηση του μαθητικού πληθυ-
σμού στην άτυπη εκπαίδευση και κατάρτιση, δημιουργεί ένα σχολείο
συνώνυμο του άγχους, του ανταγωνισμού και του αποκλεισμού, εξαντλώντας
τους μαθητές ψυχικά και οικονομικά σε μια στείρα αντιπαιδαγωγική διαδικασία.
Την ίδια στιγμή, τα Πανεπιστήμια βρίσκονται υπό κατάρρευση. 

Ο χειρότερος όλων των προηγούμενων ετών προϋπολογισμός του 2015
για την παιδεία, που ψήφισε η κυβέρνηση, δεν εγγυάται καλύτερες μέρες για το
σχολείο των συνωστισμένων τάξεων, των ελλείψεων σε καθηγητές και της πε-
ριθωριοποίησης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Την ώρα που το εκπαιδευτικό σύστημα συρρικνώνεται, με τις δαπάνες για
την εκπαίδευση να αποτελούν λιγότερο από το 2,5  % του ΑΕΠ, όταν στην
Ευρώπη ο μέσος όρος βρίσκεται στο 5  %, η Ελλάδα εξάγει το πολυτιμότερο κε-
φάλαιό της, τους πιο προσοντούχους νέους της. Μια κυβερνητική πολιτική επι-
λογή τραγικά μοιραία για μια χώρα, που έχει εναποθέσει τις ελπίδες της για
έξοδο από την κρίση… στην ανάπτυξη.
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Θεανώ Φωτίου
Βουλευτής Επικρατείας ΣΥΡΙΖΑ
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Στη Βουλή των Ελλήνων εργάζομαι κυρίως σε θέματα αλληλεγγύης,
παιδείας και έρευνας. Είχα, λοιπόν, την οδυνηρή εμπειρία να βιώνω
εδώ και δυόμισι χρόνια τη θεσμική κατεδάφιση του κοινωνικού

κράτους. Η ανθρωπιστική κρίση έμπαινε στα σχολεία, τα Πανεπιστήμια και τα
ΤΕΙ της χώρας, τα οποία παράλληλα φτώχαιναν συνεχώς, με τους μνημονια -
κούς νόμους, σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Η ιδιωτική εκπαίδευση πρι-
μοδοτούνταν με κάθε τρόπο και μέσο, ώστε να γίνει η μόνη διέξοδος για ένα
λαό που πάντα είχε και έχει την επιθυμία να σπουδάσει τα παιδιά του. 

Μετά τη Χούντα, είχα την τύχη να πρωτοστατήσω με πολλούς άλλους πανε-
πιστημιακούς στη ριζική αλλαγή και αναγέννηση του ελληνικού Πανεπιστημίου.
Σήμερα ανατρέχω συχνά σ’ εκείνη την περίοδο, γιατί γνωρίζω πως, όταν φαί-
νεται η ελπίδα μιας μεγάλης ανατροπής, υπάρχει η δυνατότητα, με τη στήριξη
της κοινωνίας, των εκπαιδευτικών και των ερευνητών, να ξεδιπλώσουμε το
σχέδιο που όλον αυτόν τον καιρό επεξεργαζόμαστε, για μια μεγάλη εκπαιδευ -
τική και ερευνητική ανασυγκρότηση της χώρας.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η κοινωνία θα αγκαλιάσει το σχέδιό μας για την Παι-
δεία και το δικαίωμα στη μόρφωση ως απαράβατο όρο κοινωνικής χειραφέτη-
σης και δημοκρατικής εμβάθυνσης. 
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Ο οικονομικός 
στραγγαλισμός
της δημόσιας εκπαίδευσης 
και έρευνας

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ των ετήσιων κρατικών προϋπολογισμών για τα έτη 2013,
2014 και 2015 χαρακτηρίστηκε από βίαιες περικοπές και στον τομέα
της εκπαίδευσης. Οι περικοπές αυτές, επιλογή των μνημονιακών κυβερ-
νήσεων, διαμόρφωσαν καθοριστικά το τοπίο έως και σήμερα.

Ο προϋπολογισμός του 2015 που προτείνεται από την κυβέρνηση
για την Παιδεία είναι ο χειρότερος όλων των προηγούμενων ετών. Στα
αριθμητικά στοιχεία που καταγράφονται αποτυπώνεται η απόλυτη διά-
λυση σε όλες τις βαθμίδες της Παιδείας. Παίρνει τη σκυτάλη από τους
προηγούμενούς του (του 2014 και του 2013), αυτή του χειρότερου προ-
ϋπολογισμού για την Παιδεία σε όλη την Ευρώπη και από τους χειρότε-
ρους στον κόσμο. Οι δαπάνες για την Παιδεία αποτελούν λιγότερο από
το 2,5% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος των αντίστοιχων δαπανών στην
Ευρώπη βρίσκεται σχεδόν στο 5% του μέσου ΑΕΠ. Συμπεράσματα μπο-
ρούμε να εξαγάγουμε συγκρίνοντας τις μειώσεις κατά την περίοδο
2012-2015. Οι δαπάνες για την παιδεία θα υποστούν μείωση 12%
μέσα σε αυτή την τετραετία, αν βέβαια υλοποιηθούν οι προβλέψεις για
το 2015, πράγμα που συνήθως δεν συμβαίνει εδώ και χρόνια. Στην
6ετία 2009-2015 η αντίστοιχη μείωση είναι στο 35,6%, ποσοστό που
δείχνει για άλλη μια φορά την πλήρη διάλυση της Παιδείας από τις νεο-
φιλελεύθερες κυβερνήσεις. Τραγικές είναι οι μειώσεις σε όλες τις βαθ-
μίδες της εκπαίδευσης με μεγαλύτερη αυτή της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
που το διάστημα 2013-2015 φτάνει το 12% και το 2014-2015 το 7%. 

Οι μειώσεις που αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (7% σε
σχέση με το 2014 και 5% σε σχέση με το 2013) και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (3% σε σχέση με το 2014 και 14% σε σχέση με το 2013)
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αντιστοιχούν σε 117,353 εκατ. ευρώ και 42,615 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στη μισθοδοσία και τις συντάξεις του εκπαι-
δευτικού προσωπικού, όπως προκύπτει από τον επιμερισμό των δαπα-
νών. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση κατά 956% σε σχέση με το 2014 της
δαπάνης για τις Εισιτήριες Εξετάσεις, ποσό που αντιστοιχεί στη λει-
τουργία της «τράπεζας θεμάτων».

Για την Ανώτατη Εκπαίδευση, ο προϋπολογισμός παρουσιάζεται
μειωμένος κατά 7% σε σχέση με το 2014 και σε απόλυτους αριθμούς σε
69,407 εκατ. ευρώ. Ο «εξορθολογισμός» των μνημονιακών κυβερ -
νήσεων επέφερε δραστικές μειώσεις σε δαπάνες που αφορούν τη φοι-
τητική μέριμνα (σίτιση, στέγαση), τις προσλήψεις συμβασιούχων διδα-
σκόντων/διδασκουσών, τις συνδρομές πρόσβασης σε διεθνείς επιστη-
μονικές βιβλιοθήκες καθώς και τις δαπάνες για τα συγγράμματα. Ανα-
φορικά με το κόστος των συγγραμμάτων, χαρακτηριστική είναι η προ-
σπάθεια του υπουργείου για την εφαρμογή ανώτατου ορίου, ενώ
παράλληλα προωθούνται οι «ψηφιακές σημειώσεις» –με το κόστος
εκτύπωσης να βαραίνει τους φοιτητές.

Ο γενικότερος σχεδιασμός για την Έρευνα, όπως αποτυπώθηκε και
στο κείμενο του νόμου-πλαισίου που ψηφίστηκε την Πέμπτη
27.11.2014 στη Βουλή, παρουσιάζεται και στις αντίστοιχες δαπάνες της
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και ως εκ τούτου στα χρη-
ματικά ποσά που αφορούν τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύει.
Επιπλέον των περικοπών, σε ποσοστό 11% σε σχέση με το 2014, αξίζει
να παρατηρηθεί η αθροιστική μείωση της τάξης των 5,043 εκατ. ευρώ
σε σχέση με το 2013 για την Ακαδημία Ερευνών, την Ελληνική Επιτροπή
Ατομικής Ενέργειας, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το Αστε-
ροσκοπείο Αθηνών και τις Βιβλιοθήκες. Πρόκειται για δραματική
μείωση, καθώς το αθροιστικό ποσό που αντιστοιχεί σε αυτούς τους Ορ-
γανισμούς για το 2015 είναι 10,956 εκατ. ευρώ. Το σημαντικό στοιχείο
της περιόδου σε ό,τι αφορά την Έρευνα είναι η ανάδειξη της στρατηγικής
που εφαρμόζει η κυβέρνηση, η οποία δεν αποσκοπεί μόνο στην εξαφά-
νιση συγκεκριμένων ερευνητικών πεδίων από τη δημόσια σφαίρα, αλλά
και στην εξαναγκαστική επιχειρηματική δράση των υπόλοιπων ερευνητι-
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κών πεδίων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τα
ερευνητικά τους αποτελέσματα σε προϊόν και με αυτό το μέσο να αυτο-
χρηματοδοτούν τη συνέχιση της ερευνητικής τους πορείας. 

Στο διάστημα 2012-2014 αναπτύχθηκαν δυναμικές και πολύμορφες
κοινωνικές αντιστάσεις, που αφορούσαν όλες τις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης. Γονείς, μαθητές, φοιτητές και συνολικά οι εργαζόμενοι στην εκ-
παίδευση κινητοποιήθηκαν και σε πολλές περιπτώσεις κατάφεραν ση-
μαντικές κατακτήσεις, οι οποίες κράτησαν ψηλά τον πήχη των διεκδική-
σεων και για την επόμενη περίοδο. 

Σε αυτούς τους αγώνες ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε με κινηματικά χαρακτηριστικά
είτε αξιοποιώντας τον αναβαθμισμένο κοινοβουλευτικό του ρόλο, υπο-
στήριξε δυναμικά τους αγώνες στο χώρο της εκπαίδευσης. Η
παρέμβαση αυτή σηματοδοτεί τον ιδιαίτερο ιδεολογικό ρόλο που κατέχει
η εκπαίδευση για τη ριζοσπαστική Αριστερά και ανοίγει μια μεγάλη συ-
ζήτηση στην κοινωνία για την εκπαίδευση, που πρέπει να υπηρετεί τις
ανάγκες της και όχι την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, που
την εποφθαλμιούν.
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Η κυβερνητική επίθεση 
στα εργασιακά δικαιώματα 
των εκπαιδευτικών

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ μήνες της θητείας της η Κυβέρνηση επιτέθηκε συ-
στηματικά στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Υπό τις ευλο-
γίες της τριμερούς εποπτείας των δανειστών και με σύμμαχο τη διαρκή
επικοινωνιακή υστερία για απολύσεις, η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ επιχείρησε
την απόλυτη διάλυση των εργασιακών κεκτημένων των εκπαιδευτικών,
των διδασκόντων/διδασκουσών και των εργαζομένων σε ολόκληρο το
εκπαιδευτικό φάσμα. 

Επίθεση 1η: Απολύσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συμβασιούχων 
διδασκόντων/διδασκουσών ΑΕΙ

Το Φεβρουάριο το 2013 το Υπουργείο Οικονομικών καταθέτει αιφνι-
διαστικά στη Βουλή μια «επικαιροποίηση» του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, στην οποία περι-
λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, έκτακτα μέτρα λιτότητας στην εκπαίδευση,
με περικοπές άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ. Τα μισά περίπου χρή-
ματα αφορούν την εκμηδένιση των κονδυλίων για την πρόσληψη ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συμβασι-
ούχων διδασκόντων/διδασκουσών στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Παρά τη
σθεναρή αντίδραση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβερνητική πλει-
οψηφία εγκρίνει τελικά τις περικοπές και δίνει την εξουσιοδότηση στην
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να μην ανανεώσει
τις συμβάσεις σε περίπου 10.000 εκπαιδευτικούς και διδάσκοντες/διδά-
σκουσες για το επόμενο έτος. Οι περικοπές των κονδυλίων του κρατικού
προϋπολογισμού για την πρόσληψη αναπληρωτών θα εγγραφούν στους
πίνακες και του επόμενου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
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Στρατηγικής (2015-2018), όπου η σχετική δαπάνη θα αποτυπωθεί ως
σταθερά μηδενική. 

Με την αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τον Ιούνιο του
2014, η επίθεση στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αλλάζει όψη. Οι
νέοι επικεφαλής παραδέχονται την ανάγκη προσλήψεων εκπαιδευτικών.
Διαμηνύουν δημόσια ότι αναζητούνται πόροι και απευθύνονται στο
Υπουρ γείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ -
νησης, το οποίο αποκλείει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, και
ανεξάρτητα από τις επικοινωνιακές εντυπώσεις, ο συνολικός αριθμός
των αναπληρωτών που τελικά θα προσληφθούν και η εξεύρεση των πό-
ρων για την πληρωμή τους αποτελούν άλυτο γρίφο για την Κυβέρνηση,
η οποία συνεχίζει να ακροβατεί επικίνδυνα ανάμεσα στα τελεσίγραφα
των δανειστών και στον κίνδυνο κατάρρευσης της δημόσιας εκπαίδευ-
σης. 

Επίθεση 2η: Κατασκευή υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Η de facto απόλυση της συντριπτικής πλειονότητας των αναπληρω-
τών εκπαιδευτικών ήταν μόνο η μία όψη της κυβερνητικής επίθεσης. Η
άλλη αφορούσε τη λογιστική κατασκευή υπεράριθμων εκπαιδευτικών,
οι οποία θα «μετακινούνταν υποχρεωτικά» ανά την επικράτεια. Η κυβερ-
νητική αυτή μεθόδευση υλοποιήθηκε σε βάθος χρόνου σε τρεις φάσεις:
Καταρχάς με την αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών,
σε δεύτερο χρόνο με την αύξηση των μαθητών/μαθητριών ανά τάξη και
σε τρίτο επίπεδο με την εισαγωγή ενός συστήματος υποχρεωτικών με-
ταθέσεων των εκπαιδευτικών ανά την επικράτεια. Η πολιτική αυτή είχε
―και συνεχίζει να έχει― ως σταθερό παρονομαστή τις συνεχείς συγ-
χωνεύσεις σχολικών μονάδων από το 2011 μέχρι σήμερα. 

Μάιος 2013: Ενεργώντας και πάλι με τη λογική του πολιτικού αιφνι-
διασμού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εισάγει σε πολυνο-
μοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών μία υποπαράγραφο (υποπαρά-
γραφος Θ2, στο νόμο 4152/2013) με την οποία αυξάνεται το ωράριο
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των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά 2 ώρες.
ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ: η δημιουργία δεξαμενής υπεράριθμων εκπαιδευ-

τικών

Δεκέμβριος 2013: Έχοντας συνειδητοποιήσει την τεράστια
δυσκολία επικύρωσης των αντιεκπαιδευτικών μέτρων στη Βουλή, η
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιχειρεί να την πα-
ρακάμψει και εκδίδει Κοινή Υπουργική Απόφαση με το Υπουργείο Οικο-
νομικών, με την οποία αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη σε
όλες τις σχολικές βαθμίδες. 

ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ: η μείωση του αριθμού των τμημάτων και συγχω-
νεύσεις σχολείων

Φεβρουάριος 2014: Εκδίδεται το Προεδρικό Διάταγμα που καθιε-
ρώνει τις υποχρεωτικές μεταθέσεις των εκπαιδευτικών (ΠΔ 48/28-2-
2014). Το νομοθετικό αυτό κείμενο αποτελεί την επισφράγιση της πολι-
τικής κατασκευής υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Για ακόμα μία φορά η
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιλέγει τη λογική
της εξωκοινοβουλευτικής διαδικασίας και παρακάμπτει εκ νέου την Επι-
τροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ: οι εκπαιδευτικοί μεταβάλλονται σε «περιοδεύοντα
θίασο». 

Με την αλλαγή της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, τον Ιούνιο του 2014, προέκυψε ακόμα μία «νέα» ιδέα. Αυτή της
κάλυψης πολλαπλών αντικειμένων από καθηγητές/καθηγήτριες διαφο-
ρετικών ειδικοτήτων, ώστε να περιοριστούν οι προσλήψεις εκπαιδευτι-
κών. Χωρίς καμία εκπαιδευτική λογική γνωστικά αντικείμενα θα «βαφτί-
ζονται» συναφή και έτσι υπολογίζει το Υπουργείο ότι θα μειώσει τα εκ-
παιδευτικά κενά, που αναμένεται να ανέλθουν σε χιλιάδες. 
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Επίθεση 3η: Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών 
τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
σχολικών φυλάκων και διοικητικών υπαλλήλων ΑΕΙ

Στα τέλη Ιουλίου του 2013 η Κυβέρνηση σχεδιάζει το πιο άγριο,
μέχρι εκείνη την ώρα, χτύπημα στη δημόσια εκπαίδευση. Με δύο άρθρα
σε ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και υπό το
άγρυπνο βλέμμα της τρόικας οι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης,
Εσωτερικών και Παιδείας συνυπογράφουν την υπαγωγή σε διαθεσιμό-
τητα χιλιάδων εκπαιδευτικών και σχολικών φυλάκων. Συγκεκριμένα, με
το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 καταργούνται 50 ειδικότητες της δημό-
σιας δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με ανυπό-
στατα επιχειρήματα και τίθενται σε διαθεσιμότητα 2.122 εκπαιδευτικοί.
Την ίδια στιγμή με το άρθρο 80 του ίδιου νόμου 2.220 σχολικοί φύλακες
προστίθενται και αυτοί στη δεξαμενή της διαθεσιμότητας. Με την απα-
ράδεκτη αυτή ενέργεια χιλιάδες ελληνόπουλα στερούνται τη δυνατότητα
να σπουδάσουν στη δημόσια εκπαίδευση οποιαδήποτε από τις
ειδικότητες που καταργήθηκαν, ενώ παράλληλα χιλιάδες εργαζόμενοι
και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας και της
ανέχειας.

Στις αρχές του Φθινοπώρου του ίδιου έτους και συγκεκριμένα στις
24 Σεπτεμβρίου του 2013 δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της
Κυβέρνησης Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης (135211/Β2/24-9-2013) με την οποία τίθενται ξαφνικά σε
διαθεσιμότητα 1.349 διοικητικοί υπάλληλοι των Ανώτατων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων της χώρας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των «δια-
θέσιμων» σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης στους 5.561. 

Οι διαθεσιμότητες αυτές εντάσσονται στις απαιτήσεις των δανειστών
για «απολύσεις με ονοματεπώνυμο» και προσμετρώνται προσεκτικά σε
όλους τους ελέγχους της τρόικας για την εκταμίευση των δόσεων απο-
πληρωμής των ομολόγων και των λοιπόν δανειακών υποχρεώσεων. Ο
αριθμός των καθηγητών των ΕΠΑΛ και των διοικητικών υπαλλήλων
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που τελικά θα επανατοποθετηθούν, τα προβλήματα της Τεχνικής Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και οι απολύσεις από τα ΑΕΙ θα συνεχίσουν να
αποτελούν μέχρι σήμερα επικοινωνιακή διελκυστίνδα ανάμεσα σε διά-
φορους υπουργούς της συγκυβέρνησης και στις ορέξεις των δανειστών.
Σε όλη αυτή την πορεία παράπλευρο θύμα θα παραμείνει βέβαια
σταθερά η δημόσια εκπαίδευση. 

Οι αντιστάσεις

Οι αντιστάσεις που εκδηλώθηκαν απέναντι στις κυβερνητικές επιθέ-
σεις κατά της δημόσιας εκπαίδευσης δημιούργησαν μεγάλη ανησυχία
στην Κυβέρνηση και τους δανειστές, που απάντησαν με ένταση του αυ-
ταρχισμού – ενώ την ίδια στιγμή αποτέλεσαν και σημαντική παρακατα-
θήκη για ολόκληρο το εκπαιδευτικό κίνημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε στο
πλευρό των λειτουργών ολόκληρου του φάσματος της εκπαίδευσης
υπερασπίζοντας τα δίκαια αιτήματά τους και έδωσε μεγάλες μάχες για
να αποτρέψει ή να περιορίσει τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις. 

1η πράξη αντίστασης: Οι μαζικές κινητοποιήσεις
των εκπαιδευτικών και η επιστράτευση

Στις 11 Μαΐου 2013 ο Πρωθυπουργός κηρύσσει σε κατάσταση πολι-
τικής κινητοποίησης το σύνολο των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Παιδείας να «προβεί σε
επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών του συνόλου των εκπαιδευτικών
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1139/11-5-2013). Στο πλαίσιο
αυτό παραδίδονται από την αστυνομία φύλλα επίταξης σε όλους τους
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν εν των μεταξύ αποφασίσει μαζικές
απεργίες για την ανάσχεση της κυβερνητικής επίθεσης στη δημόσια εκ-
παίδευση. Η επιστράτευση αυτή θα είναι η πρώτη μεταπολιτευτικά και η
δεύτερη στην Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, μετά την αντίστοιχη του
1963. 

Έχει προηγηθεί η έκφραση της βούλησης των εκπαιδευτικών να
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απεργήσουν κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ενάντια
στις απολύσεις των αναπληρωτών και στην εφαρμογή του μηχανισμού
κατασκευής υπεραρίθμων μέσω της αύξησης του ωραρίου διδα σκα -
λίας. Η αποφασιστικότητα του εκπαιδευτικού κινήματος θορύβησε την
Κυβέρνηση, η οποία αποφάσισε να προσφύγει προληπτικά στο ακραίο
μέτρο της επιστράτευσης των εκπαιδευτικών. Εντούτοις, το εκπαιδευτικό
κίνημα επανήλθε με μαζικές απεργίες ενάντια στη διαθεσιμότητα το Σε-
πτέμβριο του επόμενου έτους, οι οποίες συνοδεύτηκαν από μαζικά συλ-
λαλητήρια και με ποσοστά συμμετοχής που ξεπέρασαν το 90%. 

2η πράξη αντίστασης: Οι μεγάλες απεργίες 
των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αντιστάθηκαν από την πρώτη
στιγμή στις προθέσεις της τρόικας και της ηγεσίας του Υπουργείου Παι-
δείας για συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
που εκδηλώθηκαν με τη συγχώνευση δεκάδων Σχολών και Τμημάτων,
με το σχέδιο «Αθηνά», και την απόλυση 1.349 διοικητικών υπαλλήλων
από τα 8 μεγαλύτερα ΑΕΙ της χώρας. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων εξαπέλυσε αυτή την πρωτοφανή επίθεση ενάντια στους δι-
οικητικούς υπαλλήλους των ΑΕΙ και στα ίδια τα ιδρύματα χωρίς αντικει-
μενικές μελέτες, αλλά έχοντας την υποστήριξη ισχυρών μέσων ενημέ-
ρωσης. Με την κοινοποίηση της απόφασης της διαθεσιμότητας της 24ης
Σεπτεμβρίου οι διοικητικοί υπάλληλοι των ΑΕΙ ξεκινούν μια πρωτοφανή
σε διάρκεια και ένταση απεργία και δεν λυγίζουν ούτε από τις απειλές
ούτε από τις επιθέσεις του Υπουργείου ούτε από τα προσωπικά και οικο-
νομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν σε όλη την διάρκεια των επανα-
λαμβανόμενων κινητοποιήσεων. 
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Η κοινοβουλευτική δράση του ΣΥΡΙΖΑ για την προάσπιση 
των εργασιακών δικαιωμάτων στην εκπαίδευση

Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μάχη διάρκειας, εντός και εκτός Βουλής, για την
προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην εκ-
παίδευση. Οι βουλευτές του καταδείκνυαν καθημερινά τις κρυφές όψεις
της κυβερνητικής πολιτικής στην εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα συντόνι-
ζαν τη δράση τους με την εκπαιδευτική κοινότητα. Η Επιτροπή Ελέγχου
Κυβερνητικού Έργου (ΕΕΚΕ) Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΣΥΡΙΖΑ
άσκησε πάνω από χίλιες φορές κοινοβουλευτικό έλεγχο κατά την τρέ-
χουσα κοινοβουλευτική περίοδο, ενώ οι βουλευτές της προέβησαν σε
πάνω από 850 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις με κάθε διαθέσιμο
τρόπο. Η ΕΕΚΕ Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές
της πραγματοποίησαν επίσης εκατοντάδες παρεμβάσεις στον Τύπο για
την προάσπιση της δημόσιας παιδείας, ενώ ταυτόχρονα συμμετείχαν σε
δεκάδες μεγάλες και μικρές δημόσιες διαβουλεύσεις με τους φορείς της
εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Τα εργασιακά θέματα αποτέλεσαν έναν από τους βασικότερους πυ-
λώνες του κοινοβουλευτικού έργου της ΕΕΚΕ Παιδείας. Περίπου μία στις
τρεις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις των βουλευτών της αφορούσε θέ-
ματα εργασίας των λειτουργών της δημόσιας παιδείας όλων των βαθμί-
δων. Αντίστοιχο ποσοστό συναντά κανείς και στις νομοθετικές πρωτο-
βουλίες που έλαβε η ΕΚΚΕ, ενώ η ομάδα των συνεργατών της εκπόνησε
σημαντικό αριθμό μελετών τεκμηρίωσης για την κατανόηση των εκπαι-
δευτικών πολιτικών και των εργασιακών ζητημάτων που σχετίζονται με
αυτές τις πολιτικές. 
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Ο κυβερνητικός 
αυταρχισμός 
στην εκπαίδευση

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, κατά τα δύο και πλέον χρόνια θητείας της, επέδειξε σε
πάρα πολλές περιπτώσεις το αυταρχικό της πρόσωπο απέναντι στο εκ-
παιδευτικό κίνημα. Πέρα από τα αμέτρητα καθημερινά παραδείγματα
αυταρχισμού σε επιμέρους διεκδικήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, ο
Πρωθυπουργός και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των δεν δίστασαν ακόμα και να υπογράψουν την επιστράτευση των εκ-
παιδευτικών το Μάιο του 2013 ή να κινητοποιήσουν τις ανώτατες εισαγ-
γελικές αρχές τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, στην προσπάθειά τους να
καμφθούν οι αποφασιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στη διάλυση της δη-
μόσιας παιδείας. Ο αυταρχισμός αποτέλεσε στο πλαίσιο αυτό το μακρύ
χέρι των νεοφιλελεύθερων δοξασιών δανειστών και συγκυβερνώντων,
οι οποίοι δεν σταμάτησαν να ονειρεύονται απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις,
συγχωνεύσεις και καταργήσεις σε όλο το φάσμα της δημόσιας παιδείας. 

Η κυβερνητική επίθεση ενάντια στις μεγάλες εκπαιδευτικές 
απεργίες του 2013

Στις αρχές Μαΐου του 2013 οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της χώρας
τάσσονται υπέρ των δυναμικών κινητοποιήσεων, ως απάντηση στα σχέ-
δια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην επιβολή νέων,
ακόμα δυσμενέστερων, εργασιακών όρων στο λειτούργημά τους. Ως
ανάχωμα στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για την επιβολή ενός
άγριου μηχανισμού κατασκευής υπεράριθμων εκπαιδευτικών - μέσω
της αύξησης του διδακτικού ωραρίου και των αναγκαστικών μετα -
θέσεων - οι λειτουργοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ψηφί ζουν μα-
ζικά υπέρ των απεργιών στην περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Στο ίδιο πλαίσιο ξεκινούν μία μεγάλη προσπάθεια κινητοποίησης τόσο
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της ίδιας της κοινωνίας όσο και του γονεϊκού κινήματος, καθιστώντας
σαφές ότι το πραγματικό πολιτικό διακύβευμα δεν είναι άλλο από τη διά-
σωση της δημόσιας παιδείας. 

Η κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη ότι δεν λειτουργεί ο συνήθης κοινω-
νικός αυτοματισμός μέσω της προπαγάνδας των μέσων μαζικής ενημέ-
ρωσης και βλέποντας το κοινωνικό κίνημα να γιγαντώνεται, απειλεί με
την επιστράτευση όσων εκπαιδευτικών απεργήσουν. Η ανυποχώρητη
στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις προσπάθειες εκφοβισμού της
κυβέρνησης και η μαζική απόφασή τους για συνέχιση των δυναμικών
κινητο ποιήσεων θα θορυβήσουν το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο
τελικά θα κάνει πράξη την απειλή του. Ο Πρωθυπουργός θα υπογράψει
ο ίδιος το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο διατάσσεται η πολιτική κινη-
τοποίηση των εκπαιδευτικών, ενώ ταυτόχρονα θα επιτάξει και όλα τα κι-
νητά και ακίνητα μέσα τα οποία σχετίζονται με τη διενέργεια των Πανελ-
λαδικών Εξετάσεων. 

Μερικούς μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2013, η Κυβέρνηση θα
επιτεθεί εκ νέου. Αυτή τη φορά στα Πανεπιστήμια, με τη διαθεσιμότητα
των 1.349 διοικητικών υπαλλήλων. Η πράξη αυτή θα ξεσηκώσει ολό-
κληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα και θα ξεκινήσει ένας μεγάλος απερ-
γιακός αγώνας, ο οποίος θα διαρκέσει περισσότερο από τρεις μήνες. 

Ζητώντας «απολύσεις με ονοματεπώνυμο» η τρόικα απαιτεί από τον
Υπουργό Παιδείας την άμεση αποστολή της λίστας με τους προς
απόλυση υπαλλήλους. Θορυβημένο το Υπουργείο επιχειρεί να εκφοβίσει
τους υπαλλήλους και τις διοικήσεις των Πανεπιστημίων, ώστε να απο-
στείλουν τα στοιχεία που ζητά προκειμένου να τα παρουσιάσει άμεσα
στους δανειστές. Διαισθανόμενη το πλήρες αδιέξοδο, η ηγεσία του
Υπουργείου προβαίνει σε ακόμη μία πρωτάκουστη ενέργεια: Αποστέλλει
την - περιβόητη πλέον - εγκύκλιο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με
την οποία της ζητά να «εκδώσει παραγγελία» για την αποστολή των πι-
νάκων των διαθεσίμων, επιφυλασσόμενη «για την λήψη και άσκηση
κάθε ενδεικνυόμενου και προβλεπόμενου μέσου προστασίας των έννο-
μων συμφερόντων του δημοσίου». Στην πραγματικότητα το «συμφέρον
του δημοσίου» δεν ήταν άλλο από τις γερμανικές εκλογές, κατά τη διάρ-
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κεια των οποίων οι απολύσεις στην Ελλάδα αποτελούσαν ένα από τα
βασικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας των συντηρητικών κομ-
μάτων. 

Η καθημερινότητα του αυταρχισμού απέναντι 
στις διεκδικήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας

Εκτός όμως από τις μεγάλες θεσμικές επιθέσεις, ο αυταρχικός κατή-
φορος της κυβέρνησης εκφράστηκε εξίσου καθαρά και στην καθημερι-
νότητα της εκπαιδευτικής ζωής. Με σημείο αιχμής τις διατάξεις περί
«αυτοδίκαιης αργίας» σε όσους εκπαιδευτικούς αποδίδονταν κατηγορίες
για «ανάρμοστη συμπεριφορά εκτός υπηρεσίας», η κυβέρνηση
επιχείρησε την πειθάρχηση της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω του ατο-
μικού φόβου της δίωξης και της απόλυσης. Υπό το άγρυπνο μάτι της
τρόικας το Νοέμβριο του 2012 εισήχθη σε ένα από τα χαρακτηριστικό-
τερα μνημονιακά πολυνομοσχέδια του Υπουργείου Οικονομικών η τρο-
ποποίηση του υπαλληλικού κώδικα σε σχέση με την αργία των
δημόσιων λειτουργών. Προσπαθώντας η κυβέρνηση να κατασκευάσει
«επίορκους», συμπεριέλαβε στον υπαλληλικό κώδικα μια σειρά από δια-
τάξεις με τις οποίες προβλεπόταν ότι όποιος λειτουργός κατηγορηθεί,
ακόμα και σε βαθμό πλημμελήματος, για ανάρμοστη συμπεριφορά, θα
τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία, έστω κι αν η υπόθεσή του αφορά εξω-υπη-
ρεσιακές διαφορές ή ακόμα κι αν δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση. Αρ-
κούσε λοιπόν μία μήνυση για αντίσταση κατά της αρχής ή για εξύβριση
για να απολυθεί κάποιος. Η εκπαιδευτική κοινότητα πλήρωσε σκληρά
αυτή την απαράδεκτη διάταξη. Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί ανά την
Ελλάδα σύρθηκαν στα πειθαρχικά συμβούλια και τέθηκαν σε αργία
επειδή συμμετείχαν σε διαδηλώσεις, από τις οποίες προσήχθησαν στα
τυφλά από τις δυνάμεις ασφαλείας ή επειδή θεωρήθηκαν πολιτικά «ενο-
χλητικοί» από τους προϊσταμένους τους και βρέθηκαν αντιμέτωποι με
κατηγορίες για «ανάρμοστη συμπεριφορά». 

Παράλληλα, οξύνθηκαν και τα φαινόμενα διώξεων κατά τη διάρκεια
μαθητικών κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα. Εικόνες πρωτόγνωρες,
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με προσαγωγές μαθητών και «μαθητοδικεία», αποτέλεσαν όλο αυτό το
διάστημα μέρος της εκπαιδευτικής καθημερινότητας. Προκρίθηκε ακόμα
και η παρέμβαση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, για την
«καταγραφή των προβλημάτων και των αναγκών των σχολικών μονά-
δων». Την ίδια στιγμή, κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής ζωής άρχισε να κα-
ταγράφεται και να παρακολουθείται με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα,
με την πρόφαση του «εξορθολογισμού» και της «βελτίωσης της
ποιότητας της εκπαίδευσης». 

Η κοινοβουλευτική δράση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχές ανάχωμα 
στον αυταρχικό κατήφορο της κυβέρνησης

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε συντονισμό με το εκπαιδευτικό κίνημα, ανέδειξε με όλα
τα κοινοβουλευτικά μέσα τις αυταρχικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης.
Ασκώντας διαρκη κοινοβουλευτικό έλεγχο και με στοχευμένες παρεμ-
βάσεις στην Ολομέλεια, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προώθησαν με συνέ-
πεια τις θέσεις της Αριστεράς για περισσότερη δημοκρατία και
δικαιοσύνη, στηρίζοντας ταυτόχρονα τα δίκαια αιτήματα της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας. Οι μεγάλες κοινοβουλευτικές μάχες που δόθηκαν για
την προάσπιση των δημοκρατικών κεκτημένων στην εκπαίδευση είχαν
ως αποτέλεσμα την κυβερνητική αναδίπλωση σε δεκάδες κρίσιμα ζητή-
ματα. Από την ανάδειξη των θεσμικών αδικιών του πλαισίου τρομοκρά-
τησης της εκπαιδευτικής κοινότητας μέχρι την πολιτική απονο -
μιμοποίηση των αυταρχικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης σε σχέση
με τους εκπαιδευτικούς αγώνες, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
βρέθηκε- και παραμένει- στην πρώτη γραμμή. 
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Η λειτουργία των ΑΕΙ 
στη μνημονιακή 
προκρούστεια κλίνη

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ παρεμβάσεις στη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων της χώρας κινήθηκαν στο πλαίσιο ενός άκρως επι-
θετικού τρίπτυχου: εκμηδένιση δημόσιας χρηματοδότησης, διάλυση
μέσω των «διαρθρωτικών» απολύσεων και υφαρπαγή της περιουσίας
των ΑΕΙ. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των δράσεων, η ισχυροποί-
ηση των εξωακαδημαϊκών κέντρων διοίκησης και ο αποκλεισμός από
τις υποθέσεις των ΑΕΙ όσων επέλεξαν να εκφράσουν διαφοροποιημένο
δημόσιο λόγο από εκείνο του Υπουργείου και της Κυβέρνησης. 

Επίθεση 1η: Η συρρίκνωση της τακτικής 
χρηματοδότησης των ΑΕΙ

Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2013 αποτύπωσε συνολική
μείωση περίπου 17% σε σχέση με το 2012 στον Τεχνολογικό Τομέα της
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ) και σε απόλυτους αριθμούς 48
εκατ. ευρώ, ενώ ο Πανεπιστημιακός Τομέας (Πανεπιστήμια, Πολυτε -
χνεία, ΑΣΚΤ) υπέστη μείωση 19% και σε απόλυτους αριθμούς περίπου
163 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβά-
νονται και οι περικοπές στις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των
Ιδρυμάτων. Επιπλέον, στα κονδύλια της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας ση-
μειώθηκε μείωση περίπου 20% και σε απόλυτους αριθμούς 19 εκατ.
ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής (Νοέμβριος 2012) ανάγκασε τα ΑΕΙ να στραφούν στα κου-
ρεμένα από το PSI αποθεματικά τους, για την κάλυψη των λειτουργικών
τους αναγκών, οι οποίες ταυτόχρονα εξαιρούνται από την τακτική χρη-
ματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού. 

Ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2014 εγγράφει δαπάνες για την εκπαί-
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δευση χαμηλότερες από το 2,7% του ΑΕΠ και ο τελευταίος προϋπολογι-
σμός, του 2015, προβλέπει 2,47%, όταν ο μέσος όρος των αντίστοιχων
δαπανών στην Ευρώπη βρίσκεται σχεδόν στο 5% του μέσου ΑΕΠ. Οι κα-
ταστροφικές επιπτώσεις του σχεδίου «Αθηνά», αποτυπώνονται ανάγλυ -
φα στους προϋπολογισμούς (πίνακας 1).

Η πλήρης εφαρμογή του ν.4009/2011 για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ
εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο, παρότι η ακα-
δημαϊκή κοινότητα έδειξε με τον πιο έντονο τρόπο την αντίθεσή της. Το
Υπουργείο αδιαφορεί για τις καταστροφικές συνέπειες εφαρμογής του
νομικού πλαισίου, από το οποίο προκύπτει, μεταξύ άλλων, και η κατάρ-
γηση του Τμήματος ως ακαδημαϊκού σημείου αναφοράς. Επιπλέον,
εφαρμόζεται πρόγραμμα κινητικότητας-διαθεσιμότητας των διοικη τι -
κών υπαλλήλων (σε πρώτη φάση 1.349 από 8 Πανεπιστήμια) και ασκεί -
ται πίεση με τον τρόπο αυτό για την εκπόνηση νέων Οργανισμών λει-
τουργίας, οι οποίοι προφανώς δεν θα μπορούν να περιλαμβάνουν τις ει-
δικότητες εργαζομένων που καταργήθηκαν ή πρόκειται να καταργη-
θούν.

Επίθεση 2η: Η επίθεση στην περιουσία των ΑΕΙ

Διαχειριστικούς ελέγχους επικαλείται η Κυβέρνηση ότι θα ασκούν
ιδιωτικοί φορείς σε κοινωφελείς περιουσίες (κληροδοτήματα). Στις δια-
τάξεις του νόμου που ψηφίστηκε τον Αύγουστο 2013 το ελληνικό Δημό-
σιο χάνει σημαντικούς πόρους μέσω τέτοιων συμφωνιών, διότι χάνει το
«ευεργέτημα απογραφής», που προβλεπόταν προς όφελός του.
Επιπλέον, τίθενται σοβαρά ερωτήματα ως προς την διαχείριση των κλη-
ροδοτημάτων, τα οποία είναι στην κατοχή και χρήση των ΑΕΙ, με ενδεχό-
μενη στόχευση ακόμα και την οριστική εκποίησή τους. Να σημειωθεί ότι
κατά τα τελευταία έτη η αξία της περιουσίας αυτής φθίνει σταδιακά και
επομένως μειώνονται τα έσοδα των Πανεπιστημίων, ενώ παράλληλα η
Κυβέρνηση αρνείται να τα εξαιρέσει από τη φορολογία ακίνητης περιου-
σίας. 
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Επίθεση 3η: Η διάλυση των εργασιακών 
δικαιωμάτων στα ΑΕΙ

Έως το 2014 η κυβέρνηση δεν διορίζει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα τα 900 και πλέον μέλη ΔΕΠ και ΕΠ που έχουν ήδη εκλεγεί και
αναμένουν την τοποθέτησή τους για τρία και πλέον έτη. Ο Υπουργός
Παιδείας παραπέμπει το ζήτημα προς επίλυση στο Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο
Υπουργείο Οικονομικών, ενώ επίσημες απαντήσεις από την πολιτική
ηγεσία τους αναφέρουν ότι δεν υφίσταται αίτημα σχετικά με την ανα-
γκαιότητα και τον απαιτούμενο αριθμό διορισμών μελών ΔΕΠ & ΕΠ. Επι-
πλέον, το Υπουργείο Παιδείας επικαλείται τους 400 διορισμούς οι οποίοι
πραγματοποιήθηκαν εντός των πρώτων ημερών του 2012, ενώ
γνωρίζει ότι αυτοί αφορούσαν το 2011, και τελικά αποκρύπτει ότι το
έτος 2012 είναι το πρώτο στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας κατά
τη διάρκεια του οποίου δεν πραγματοποιήθηκαν διορισμοί στα ΑΕΙ! 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με σειρά πράξεων Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, έχει
ζητήσει την άμεση τοποθέτηση των ήδη εκλεγμένων μελών ΔΕΠ Πανε-
πιστημίων και ΕΠ ΤΕΙ, καθώς και την επικαιροποίηση και δημοσιοποίηση
της λίστας με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών. Ση-
μειώνεται, τέλος, ότι η αναστολή νέων διορισμών εκπαιδευτικού και
ερευνητικού προσωπικού, σε συνδυασμό με τις μη αναπληρούμενες
συνταξιοδοτήσεις και τις περικοπές των κονδυλίων για πρόσληψη έκτα-
κτων διδασκόντων/διδασκουσών, έχει δημιουργήσει σοβαρότατα κενά
στα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας. 

Επίθεση 4η: Όργανα Διοίκησης, εκλογές, 
ποινικοποίηση ακαδημαϊκής ζωής

Οι νόμοι 4009/2011, 4076/2012 και 4093/2012 αλλάζουν βίαια το
τοπίο στην ακαδημαϊκή ζωή, τόσο σε σχέση με την εκλογή και
λειτουργία των οργάνων διοίκησης όσο και σε σχέση με τη δημοκρατία
στα ιδρύματα. Η αδιαφανής και αυταρχική λειτουργία των Συμβουλίων
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των Ιδρυμάτων (Σ.Ι), η συγκρότησή τους και από εξωακαδημαϊκά μέλη, η
ηλεκτρονική διεξαγωγή εκλογών των ακαδημαϊκών οργάνων και η επί
της ουσίας απαγόρευση της φοιτητικής συμμετοχής σε κάθε διαδικασία
αποτελούν μόνο τα πρώτα κρούσματα της διαφαινόμενης νέας κατάστα-
σης στη λειτουργία των ΑΕΙ. Το κλίμα εκφοβισμού που διαχέεται στα
Ιδρύματα κλιμακώνεται με τις διώξεις όσων μελών ΔΕΠ και φοιτητών
εναντιώνονται με δημοκρατικά μέσα στην επιβολή του νέου θεσμικού
πλαισίου των ΑΕΙ. Κάποιες από τις διώξεις κατέληξαν σε οριστική από-
λυση εργαζομένων με τη χρήση του νόμου περί «αυτοδίκαιης αργίας»,
ενώ άλλες υποθέσεις παραμένουν ενεργές στα αστικά δικαστήρια. Ση-
μαντική απόδειξη ποινικοποίησης της διαφορετικής άποψης στα ΑΕΙ
αποτελεί η πρόσφατη προεπιλογή υποψηφίων Πρυτάνεων στα Πανεπι-
στήμια από τα Συμβούλια Ιδρυμάτων. Στα ονόματα των «κομμένων»
υποψηφίων Πρυτάνεων μπορούν να αναζητηθούν ακαδημαϊκοί που
συμμετείχαν στο παρελθόν στη διοίκηση των Ιδρυμάτων με έντονη πο-
λιτική και δημοκρατική δραστηριότητα στο χώρο της Αριστεράς. 

Οι αντιστάσεις

Παρόλο που το φοιτητικό κίνημα ανέπτυξε σημαντικές αντιστάσεις
ενάντια στις βίαιες αλλαγές στο τοπίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, δεν
κατόρθωσε να σταματήσει τις μνημονιακές πολιτικές. Καταγράφονται με
έντονο τρόπο οι περιπτώσεις εκείνες που οι κινητοποιήσεις των
φοιτητών (Ιωάννινα, Κρήτη, Κέρκυρα κ.α.) κατέληξαν σε διώξεις τους, με
το πρόσχημα της «διατάραξης της ειρήνης» στη λειτουργία των Ιδρυμά-
των. Αιτήματα των κινητοποιήσεων αποτέλεσαν οι παροχές φοιτητικής
μέριμνας (εστίες, σίτιση, συγγράμματα) καθώς και η δημοκρατική συμ-
μετοχή τους στις εκλογές των οργάνων διοίκησης.

Σε ό,τι αφορά την πάλη ενάντια στις απολύσεις, με αφορμή την Κοινή
Υπουργική Απόφαση του Σεπτεμβρίου 2013, η οποία αφορούσε τη δια-
θεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων σε οκτώ Πανεπιστήμια, ξεκινά
απεργιακός αγώνας των εργαζομένων σε αυτά με τη στήριξη των
μελών ΔΕΠ και των φοιτητών. Για πρώτη φορά, μετά τις κινητοποιήσεις
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για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος (2006-2007), οι
Σύλλογοι μελών ΔΕΠ των Ιδρυμάτων απεργούν με αίτημα τη μη
απόλυση των διοικητικών υπαλλήλων και την κατάργηση του αντιδρα-
στικού θεσμικού πλαισίου που αναιρεί τη δημοκρατία και τελικά κατα-
στρέφει τα ΑΕΙ. 

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των διοικητικών υπαλλήλων αναστέλ-
λονται μετά από τρεις μήνες, όταν ο τότε Υπουργός Παιδείας καλεί τα
Ιδρύματα σε διαπραγμάτευση δίνοντας γραπτές δεσμεύσεις για τη μη
απόλυσή τους. Μετά από τρεις μήνες, η νέα ηγεσία του Υπουργείου
αναιρεί τα συμφωνηθέντα, με το πρόσχημα των μνημονιακών δεσμεύ-
σεων της κυβέρνησης. 

Η κοινοβουλευτική δράση του ΣΥΡΙΖΑ

Την 1η Αυγούστου 2012, λίγες εβδομάδες μετά τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ
καταθέτει πρόταση νόμου για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
Το πρώτο άρθρο του νόμου καταργεί τον ν.4009/2011, ενώ στα υπό-
λοιπα άρθρα περιγράφονται μεταβατικές διατάξεις για τη διοίκηση των
ΑΕΙ, την εκλογή διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τη
φοιτητική μέριμνα. Η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
συζητά και απορρίπτει κατά πλειοψηφία την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ
στις 7 Ιουνίου 2013, το ΚΚΕ δηλώνει «παρών» και οι ΑΝΕΛ επιφυλάσ-
σονται.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αγωνιστεί επίσης, με όλα τα κοινοβουλευτικά μέσα, για
τους διορισμούς εκλεγμένων μελών ΔΕΠ/ΕΠ, τις συνδικαλιστικές
διώξεις διδασκόντων/διδασκουσών και φοιτητών/φοιτητριών, για την
ανέγερση φοιτητικών εστιών με αλλαγή χρήσης σε δημόσια κτήρια, κα-
θώς και για την απρόσκοπτη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές
βιβλιοθήκες. Τέλος, από την πρώτη στιγμή των κυβερνητικών μεθοδεύ-
σεων για τη διαθεσιμότητα, με πληθώρα Ερωτήσεων και Επίκαιρων
Ερωτήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστηρίξει το
δίκαιο αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων στα Πανεπιστήμια.
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Το σχέδιο «Αθηνά»: 
τερατώδης μηχανισμός
διάλυσης των ΑΕΙ της χώρας

ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2013 η Κυβέρνηση διά στόματος του Υπουργού
Παιδείας ανακοινώνει την 1η εκδοχή του σχεδίου «Αθηνά». Το «Αθηνά»
υλοποίησε τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις Ιδρυμάτων/Σχολών/Τμη-
μάτων ΑΕΙ, ακολουθώντας πιστά το σχέδιο του ΟΟΣΑ και των ιδιωτικών
συμβούλων της Κυβέρνησης για την εκ βάθρων αλλαγή στα
επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα Ιδρύματα. Επιπλέον, απο-
τέλεσε το πρώτο βήμα για τις διαθεσιμότητες/απολύσεις διοικητικών
υπαλλήλων στα Ιδρύματα. Ακολούθησαν τρεις επιπλέον εκδοχές του
σχεδίου, με αποτέλεσμα το Μάρτιο του 2013 ο Υπουργός να κατασκευά-
σει και να ανακοινώσει -με τα ίδια αντιεπιστημονικά και αντιεκπαι -
δευτικά κριτήρια- έναν διαφορετικό χάρτη από εκείνον που είχε ανακοι-
νωθεί αρχικά. 

Νομοθετική προϊστορία για την εφαρμογή 
του Σχεδίου «Αθηνά» 

Ο ν.4009/2011, γνωστός και ως «νόμος Διαμαντοπούλου», έθεσε τις
βάσεις για την εφαρμογή σχεδίων συγχωνεύσεων/καταργήσεων στο
χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο νόμος αυτός εισάγει νέα όργανα δι-
οίκησης (Συμβούλιο Ιδρύματος, Σ.Ι.) στα ΑΕΙ, τα οποία συγκροτούνται και
από μέλη εκτός ακαδημαϊκής κοινότητας. Η γνωμοδότηση αυτών των
οργάνων, μαζί την αντίστοιχη της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), αποτελεί πλέον το ρυθμιστή για τις
επεμβάσεις στη λειτουργία των Ιδρυμάτων. Επιπλέον, ο νόμος 4009
έδωσε τη δυνατότητα να γίνονται παρεμβάσεις μέσω Προεδρικών Δια-
ταγμάτων οι οποίες αφορούν την κατανομή και ένταξη φοιτητών και
προσωπικού, καθώς και τα θέματα ισοτιμίας των παλαιών και νέων πτυ-
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χίων, όπως αυτά προκύπτουν από συγχωνεύσεις, καταργήσεις, μετονο-
μασίες και κατατμήσεις Σχολών και Τμημάτων ΑΕΙ.

Με το νόμο 4076/2012, γνωστό και ως «νόμο Αρβανιτόπουλου»,
αυξήθηκε το πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου ως προς την
κατάργηση ή συγχώνευση Τμημάτων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Με τις
διατάξεις του εν λόγω νόμου ο Υπουργός Παιδείας μπορεί να ζητήσει
από τα Συμβούλια των Ιδρυμάτων, την Α.ΔΙ.Π και τις Συγκλήτους μη δε-
σμευτική γνωμοδότηση ως προς τα υπό συγχώνευση ή τα υπό
κατάργηση Τμήματα. Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση δεν αποσταλεί
εντός 60 ημερών, ο Υπουργός προωθεί με νομοθετική ρύθμιση τις κα-
ταργήσεις ή τις συγχωνεύσεις. 

Χρονικά ορόσημα των κυβερνητικών κινήσεων

30 Νοεμβρίου 2012: Αποστολή πρότασης ΑΔΙΠ προς τον Υπουργό
Παιδείας με θέμα «Περίγραμμα Μεθο -
δολογικής Προσέγγισης για αναδιάρθρωση
του χάρτη των ΑΕΙ»

Δεκέμβριος 2012 – 
Ιανουάριος 2013: Δημοσίευση πρώτων επίσημων θεσμικών αν-

τιδράσεων ΑΕΙ
30 Ιανουαρίου 2013: Ανακοίνωση του 1ου σχεδίου «Αθηνά»
6 Φεβρουαρίου 2013: Αποστολή επίσημων ερωτημάτων διατύπωσης

γνώμης προς τα Ιδρύματα από τον Υπουργό
Παιδείας 

10 Φεβρουαρίου 2013: Ανακοίνωση του 2ου σχεδίου «Αθηνά» στα
ΜΜΕ από το Υπουργείο

1 Μαρτίου 2013: Αποστολή επικαιροποιημένης πρότασης του
Υπουργού προς τα Ιδρύματα

5 Μαρτίου 2013: Ανακοίνωση του 3ου «σχεδίου ακαδημαϊκού
χάρτη» της χώρας

7 Μαρτίου 2013: ν.4132/2013, με τις διατάξεις του οποίου μει-
ώνεται, με αναδρομική ισχύ, το χρονικό περι-
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θώριο που είχαν τα Ιδρύματα στη διάθεσή
τους για να απαντήσουν. Ο χρόνος μειώνεται
από 60 σε 30 ημέρες

8 Μαρτίου 2013: Ανακοίνωση της Γνωμοδότησης της ΑΔΙΠ επί
του σχεδίου «Αθηνά».
Νομοπαρασκευαστικός έλεγχος στο 5ο τμήμα
του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ)

9 Απριλίου 2013: ν. 4142/2013, με τις διατάξεις του οποίου δη-
μιουργούνται Κατευθύνσεις σπουδών στα
Τμήματα των ΑΕΙ. Ο νόμος αυτός είναι το
πρώτο ουσιαστικό βήμα για την κατάτμηση
των ελληνικών πτυχίων τετραετούς και πεντα-
ετούς φοίτησης.

Οι αντιστάσεις

Το σχέδιο «Αθηνά» καταδικάστηκε από το σύνολο της ακαδημαϊκής
κοινότητας κυρίως διότι η κατάρτισή του βασίστηκε σε μια σειρά τεχνα-
σμάτων από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, απουσία διαλόγου. Στηλι-
τεύθηκε, επίσης, το γεγονός ότι ουσιαστικά το Σχέδιο προέκυψε «σε κλει-
στά γραφεία», αφού εκείνη την περίοδο η ΑΔΙΠ ήταν ανενεργή λόγω μη
ανάληψης καθηκόντων του προέδρου της και έλλειψης μελών της. Ετε-
ροχρονισμένα, βέβαια, κατατέθηκαν οι εκ του νόμου απαραίτητες εκθέ-
σεις της –πονήματα, που προφανώς προέκυψαν κατά παραγγελία του
Υπουργού και οι οποίες δεν ακολουθήθηκαν καν ως προς τις προτάσεις
τους (γνωμοδότηση της ΑΔΙΠ επί του Σχεδίου Αθηνά με αριθμ.
461/08.03.2013). Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τη σαφή αντιεπιστημο-
νική κατεύθυνση του Υπουργείου –ακόμα και προς ένα όργανο που το
ίδιο διορίζει! Πραγματοποιούνται, στο πλαίσιο αυτό, μαζικές κινητοποι-
ήσεις σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, ενώ το Υπουργείο χρησι -
μοποιεί για ακόμη μια φορά το φόβητρο του «χαμένου εξαμήνου». 
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Η κοινοβουλευτική δράση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε σκληρή μάχη για να αναδείξει τον πελατειακό και
απολύτως αντιεπιστημονικό χαρακτήρα του Σχεδίου. Με σειρά
ενεργειών κοινοβουλευτικού ελέγχου η Επιτροπή Ελέγχου Κυβερ -
νητικού Έργου Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να καταδείξει τα οφέλη
που αποκόμισαν οι ιδιοκτήτες των κολεγίων από την κατάργηση ολό-
κληρων γνωστικών αντικειμένων από τα προγράμματα σπουδών των
ΑΕΙ και συνεπακόλουθα την έμμεση εκροή φοιτητών προς την ιδιωτική
εκπαίδευση.

Σημείο ιδιαίτερης εστίασης αποτέλεσε η χρηματοδότηση -με σκοπό
την εκπόνηση του σχεδίου- ιδιωτικού ομίλου ο οποίος διατηρεί εγκατα-
στάσεις κολεγίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη! Τα χρήματα αυτά
προήλθαν από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Στον
αντίποδα, η ΕΕΚΕ Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε σε δημόσια διαβούλευση
τους Πρυτάνεις και τους Προέδρους ΤΕΙ, ενώ περισσότεροι από 100 εκ-
πρόσωποι Τμημάτων και Σχολών συμμετείχαν στη διαδικασία που έλαβε
χώρα στη Βουλή.

Οι θεσμικές αυτές κινήσεις πραγματοποιήθηκαν με την αναγνώριση,
παράλληλα, της ευθύνης των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι οποίες
ίδρυσαν- χωρίς ακαδημαϊκά, επιστημονικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά
κριτήρια- Τμήματα και Σχολές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε διάφορες
πόλεις της χώρας. Στην πρακτική αυτή οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής
Αριστεράς έχουν αντιταχθεί εδώ και χρόνια και έχουν καταγγείλει τις πε-
λατειακές και ρουσφετολογικές μεθοδεύσεις οι οποίες παραπλανούσαν
τις τοπικές κοινωνίες με την εξαγγελία ή ίδρυση Τμημάτων χωρίς
μέριμνα για την αναγκαία στήριξη σε υποδομές και προσωπικό.

Η προκλητική αδιαφορία του Υπουργείου για τις ευρύτερες
συνέπειες της εφαρμογής του «Αθηνά» φάνηκε και στο σκέλος της έκ-
δοσης των σχετικών ΠΔ που θα επικύρωναν τη νέα κατάσταση στην
Ανώτατη Εκπαίδευση. Με νέα Επίκαιρη Ερώτηση (3 Ιουνίου 2013) οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καλούν τον υπουργό να ολοκληρώσει τη διαδικα-
σία έκδοσης ΠΔ, ώστε να μπορέσουν οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων
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εξετάσεων να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους.
Είναι εμφανές ότι το Υπ. Παιδείας με το σχέδιο «Αθηνά» έχει στόχο

όχι τον «εξορθολογισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης», αλλά μέσω της
συρρίκνωσης των δημόσιων ΑΕΙ την ενίσχυση των ιδιωτικών ΙΕΚ, ΚΕΚ
και κολεγίων καθώς και την εκποίηση των υποδομών τών υπό συγχώ-
νευση Σχολών. Η μόνη λύση για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η άμεση κατάρ-
γηση του σχεδίου «Αθηνά» με ταυτόχρονη έναρξη ουσιαστικού και
όχι προσχηματικού διαλόγου, για την αναβάθμιση και τον εξορθολο -
γισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης με ακαδημαϊκά, κοινωνικά και επιστη-
μονικά κριτήρια στην κατεύθυνση της περιφερειακής αποκέντρωσης,
αλλά και της διατήρησης του ακαδημαϊκού χαρακτήρα των Ιδρυμάτων.
Αυτό απαιτεί τη συνέργεια της ακαδημαϊκής κοινότητας και τη διαβού-
λευση με τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες. Είναι ευνόητο ότι η δια-
δικασία αυτή χρειάζεται ικανό χρονικό διάστημα, οφείλει να γίνει εις βά-
θος και να αναγνωρίζει την υπάρχουσα πραγματικότητα. Προς τούτο
απαιτείται σταδιακή εφαρμογή και πρόβλεψη μεταβατικών σταδίων. Σε
κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα αναγκαία κονδύλια
για το αναγκαίο προσωπικό, οι υποδομές, και να διασφαλίζονται τα
ενιαία πτυχία και τα επαγγελματικά δικαιώματα, καθώς και τα
δικαιώματα των φοιτητών, των ΔΕΠ και ΕΠ και όλων των εργαζομένων
στα ΑΕΙ.
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Εκεί που κλείνει 
ένα Πανεπιστήμιο 
ανοίγει ένα κολέγιο

Το Νοέμβριο του 2012 με την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προ-
γράμματος 2013-2016 η Κυβέρνηση βάζει σε πλήρη εφαρμογή το σχέ-
διο της de facto κατάργησης του άρθρου 16 του Συντάγματος. Με το εν
λόγω νομοθέτημα θεσπίζεται ότι τα κολέγια, ως «πάροχοι υπηρεσιών μη
τυπικής εκπαίδευσης», μπορούν να παρέχουν πτυχίο 3ετούς φοίτησης
(bachelor) –με μόνη προϋπόθεση τη συνεργασία τους με ΑΕΙ της αλλο-
δαπής μέσω συμφωνιών δικαιόχρησης. Η κερκόπορτα για την ισοτίμηση
των πτυχίων των Ιδιωτικών Κολεγίων με αυτά των δημόσιων ΑΕΙ, αλλά
και η σταδιακή κατάργηση επαγγελματικών δικαιωμάτων, έχει πια
ανοίξει. 

Οργανισμοί «πιστοποίησης» επαγγελματικών 
προσόντων, αναγνώριση πτυχίων της αλλοδαπής 
και ο φοιτητής - «πελάτης»

Ο νόμος 4093/2012 ορίζει ότι τα κολέγια, ως πάροχοι υπηρεσιών
μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης, μπορούν να παρέχουν σπουδές
που οδηγούν σε βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, βάσει
συμφωνιών δικαιόχρησης (franchising) με ΑΕΙ της αλλοδαπής. Στην ίδια
κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι πάροχοι μη τυπικής μεταλυ -
κειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν
σπουδές που οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο, εφόσον έχουν πιστο -
ποιηθεί από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Ενώ οι παραπάνω
τίτλοι σπουδών δεν είναι ακαδημαϊκά ισότιμοι με τα πτυχία των Πανεπι-
στημίων και των ΤΕΙ της χώρας, με την παροχή στο Συμβούλιο Αναγνώ-
ρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) της δυνατότητας να αναγνω-
ρίζει τα επαγγελματικά προσόντα πτυχιούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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ανεξάρτητα από το πού ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους, το Υπουργείο
οδηγεί διά της πλαγίας οδού στην εξίσωση των πτυχίων των δημόσιων
Πανεπιστημίων με εκείνα των ιδιωτικών κολεγίων. 

Με νέα νομοθετική παρέμβαση, τον Ιανουάριο του 2013, η Κυβέρ-
νηση τροποποιεί το Μεσοπρόθεσμο και πλέον ο Υπουργός αυτοδικαίως
μπορεί να ανακοινώνει Οργανισμούς Πιστοποίησης. Έργο τους προβλέ-
πεται να είναι η έγκριση λειτουργίας σε παρόχους μη τυπικής μεταλυ-
κειακής εκπαίδευσης (κολέγια). Στην ίδια τροποποίηση, σε ό,τι αφορά τη
διαδικασία αναγνώρισης που ακολουθεί το ΣΑΕΠ, ορίζονται ως πτυχία
αυτά που έχουν τουλάχιστον τριετή διάρκεια, μεταπτυχιακά αυτά με μι-
κρότερη τη μονοετή και διδακτορικά όσα έχουν τουλάχιστον τριετή διάρ-
κεια. Με τη μέθοδο αυτή το Υπουργείο υλοποιεί πλήρως τη Συνθήκη της
Μπολόνια επιθυμώντας να δημιουργήσει πεδίο ανταγωνισμού στην εκ-
παίδευση. 

Το Σεπτέμβριο του 2013 γίνεται μια ακόμη προσπάθεια αποδυνάμω-
σης των πτυχίων που παρέχονται από τα ελληνικά δημόσια ΑΕΙ. Πριμο-
δοτούνται εκ νέου και κατά παράβαση του Συντάγματος τα κολέγια μέσω
της δυνατότητας να αναγνωρίζεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
(το ½ της διάρκειας των σπουδών να έχει διανυθεί σε ιδρύματα του
εξωτερικού) και η ακαδημαϊκή ισοτιμία των τίτλων που παρέχουν, από
τον αρμόδιο Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊ-
κών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). 

Μαζί με όλες τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις, το Υπουργείο Παιδείας
εισάγει σταδιακά ολοένα και περισσότερες διατάξεις ελαστικοποίησης
των όρων λειτουργίας των κολεγίων και των ιδιωτικών δομών εκπαί-
δευσης γενικότερα. Η λογική της αγοράς και η αντιμετώπιση του σπου-
δαστή ως «πελάτη» κυριαρχεί στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, οι οποίες
επιχειρούν μέσω της θεσμοθέτησης νέων εργαλείων διαβάθμισης των
πτυχίων και των επαγγελματικών προσόντων να «ανοίξουν κλειστά
επαγγέλματα» και να «εξισώσουν επαγγελματικά δικαιώματα». 
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Αποστολή: 
συρρίκνωση 
του σχολικού 
χάρτη της χώρας

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ της κυβέρνησης από την αρχή της θητείας της βρέθηκε
το δημόσιο σχολείο. Συνεπής στη συνέχιση του καταστροφικού έργου
που ξεκίνησε από το 2010, με τη σαρωτική ανατροπή του σχολικού
χάρτη και τις μαζικότερες στην ιστορία της εκπαίδευσης συγχωνεύσεις
και καταργήσεις 2.000 περίπου μονάδων, η ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. προχώ-
ρησε το 2013 σε νέο γύρο συγχωνεύσεων, καταργήσεων και υποβάθ-
μισης σχολικών μονάδων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται νέες μεταβολές.

Η πολιτική επιλογή των καταργήσεων/συγχωνεύσεων σχολικών μο-
νάδων αποτελεί μέρος και συνέχεια οργανωμένου κυβερνητικού
σχεδίου, το οποίο σε συνδυασμό με την αύξηση του ωραρίου των εκπαι-
δευτικών, την αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, τις συμπτύξεις
τμημάτων και τις δραματικές μειώσεις των δαπανών για την
εκπαίδευση, στοχεύει στην απαξίωση και συρρίκνωση του αγαθού της
δημόσιας δωρεάν παιδείας προς όφελος της ιδιωτικής αγοράς.

Το ιστορικό των μαζικών μεταβολών σχολικών μονάδων

Πάγια διαδικασία στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής λειτουργίας
αποτελεί η ανακοίνωση κάθε χρόνο με Υπουργική Απόφαση των μετα-
βολών των σχολικών μονάδων λόγω φυσικών, πληθυσμιακών, κτιρια-
κών και άλλων μεταβολών, έπειτα από σειρά θεσμοθετημένων διαδικα-
σιών, με στόχο τον εξορθολογισμό του σχολικού χάρτη. Οι κυβερνήσεις
των τελευταίων ετών όμως, με πρόσχημα και όχημα την πάγια αυτή δια-
δικασία, παρακάμπτοντας παιδαγωγικά κριτήρια και αδιαφορώντας για
τις συνθήκες επιτέλεσης του εκπαιδευτικού έργου, προχώρησαν στη
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βίαιη αποσάθρωση του σχολικού χάρτη. Με λογιστική λογική, αντιμετω-
πίζοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς ως απλούς αριθμούς στους μνη-
μονιακούς υπολογισμούς της λιτότητας, κατέστρωσαν και υλοποίησαν
το σχέδιο της αποδόμησης του δημόσιου σχολείου. 

Ο σχεδιασμός των συγχωνεύσεων στο όνομα της επίτευξης στόχων
παρακάμπτει κριτήρια όπως οι υπάρχουσες υποδομές των σχολικών
μονάδων, με αποτέλεσμα γυμναστήρια και εργαστήρια να μετατρέπονται
σε αίθουσες διδασκαλίας, ενώ τα προαύλια να μην επαρκούν για την κά-
λυψη των αναγκών παιχνιδιού και άθλησης των μαθητών και μαθη -
τριών. Αποτέλεσμα αυτών είναι να αυξάνονται οι κίνδυνοι για εκδήλωση
ασθενειών και πρόκληση ατυχημάτων εντός του σχολικού χώρου.

Χαρακτηριστικό της αυταρχικού τύπου επιβολής των αντιπαιδαγωγι-
κών μέτρων αποτελούν οι διαψεύσεις από τους Δήμους της δήθεν γνω-
μοδότησης υπέρ των συγχωνεύσεων ή καταργήσεων, τις οποίες αυθαί-
ρετα επικαλέστηκε το Υπουργείο για να δικαιολογήσει τις μεταβολές αυ-
τές, καθώς και οι καταγγελίες για παράκαμψη εκφρασμένων θέσεων
των τοπικών κοινοτήτων. 

Εξάλλου, σε πολλές περιπτώσεις καταγγέλλεται ο «υπερβάλλων ζή-
λος» Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης να προχωρήσουν σε
προτάσεις για μεταβολές ή να μην αναθεωρήσουν προτεινόμενες μετα-
βολές, παρά τις πραγματικές εκπαιδευτικές και υλικοτεχνικές ανάγκες
κάθε σχολείου.

Δεν έχουν λείψει όμως και οι αυταρχικές επιδείξεις ισχύος σε κατα-
γεγραμμένες περιπτώσεις επιστράτευσης των δυνάμεων καταστολής
εναντίον μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών οι οποίοι διαμαρτύρονταν
για τις επικείμενες συγχωνεύσεις των σχολείων τους.

Οκτώβριος 2012: Η νεοδιορισμένη ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας, προετοιμάζοντας το έδαφος ενόψει του νέου κύματος συγχω-
νεύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων, αποστέλλει εγκύκλιο
στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο μέ-
χρι τις 16 Νοεμβρίου οι τελευταίες θα πρέπει να έχουν καταθέσει τις
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προτάσεις τους για μεταβολές, προκειμένου οι όποιες αλλαγές να
τεθούν σε ισχύ από το επόμενο σχολικό έτος 2013-2014. Τα δημοσιεύ-
ματα έκαναν λόγο για εξαφάνιση 1.500 σχολείων και η είδηση αυτή πυ-
ροδότησε έντονες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε
τοπικούς συλλόγους, σε συνδικαλιστικούς φορείς, σε μαθητές και
γονείς. 

Απρίλιος 2013: Το Υπουργείο Παιδείας, σε μία ακόμα κίνηση υπο-
βάθμισης του δημόσιου σχολείου, απέστειλε επείγουσα εγκύκλιο στους
Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης (44506 /Δ4/02-04-2013) αναφέροντας ότι από έλεγχους του
συστήματος «Survey» διαπιστώθηκε ότι «μεγάλος αριθμός σχολικών
μονάδων έχει αυξημένη οργανικότητα, η οποία είναι δυσανάλογη με το
μαθητικό δυναμικό», και τους κάλεσε να καταθέσουν άμεσα τις προτά -
σεις τους για καταργήσεις/συγχωνεύσεις σχολείων ενόψει της έκδοσης
των Υπουργικών Αποφάσεων για τις σχολικές μεταβολές.

Η εν λόγω εγκύκλιος αποκαλύπτει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο την
ακραία οικονομίστικη λογική που εφαρμόζει η κυβέρνηση στο χώρο της
εκπαίδευσης, αφού, αντίθετα προς κάθε παιδαγωγικό κριτήριο αλλά και
κόντρα στην κοινή λογική, σε συνέχεια της «πρωτοποριακής» κατα -
γραφής του «Survey» (τετραγωνικά μέτρα ανά μαθητή), κλήθηκαν οι εκ-
παιδευτικοί «να πάρουν τη μεζούρα» και να επιβεβαιώσουν ότι σε κάθε
μαθητή αρκούν 2,5 τετραγωνικά μέτρα, προκειμένου να «στοιβαχτεί» ο
μεγαλύτερος αριθμός μαθητών ανά σχολική αίθουσα, ξεχνώντας από
την καταγραφή το λοιπό εξοπλισμό της αίθουσας, όπως την έδρα, τη βι-
βλιοθήκη, τις κρεμάστρες κ.ο.κ. 

Καλοκαίρι 2013: Τον Ιούλιο του 2013 δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ.
(1760/Β’/2013) οι Υπουργικές Αποφάσεις για τις μεταβολές σχολικών
μονάδων. Η απόφαση για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αφορά την κα-
τάργηση 87 νηπιαγωγείων και 31 δημοτικών σχολείων, τη συγχώνευση
17 δημοτικών και 12 νηπιαγωγείων, ενώ προβλέπει τον υποβιβασμό για
34 δημοτικά σχολεία και 5 νηπιαγωγεία.
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Για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αυτό αντι-
στοιχούσε σε απώλεια συνολικά 336 οργανικών θέσεων. Το γεγονός
αυτό, σε συνδυασμό με τη λογική του Υπουργείου Παιδείας ότι «μόνιμος
εκπαιδευτικός είναι εκείνος που έχει οργανική θέση», σήμαινε ότι οι εκ-
παιδευτικοί αυτοί έμπαιναν σε τροχιά απόσπασης ή μετάθεσης. Στην ίδια
λογική κινήθηκε και η Κ.Υ.Α. για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχο-
λικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Μάιος 2014: Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο
Φ.Ε.Κ. 1329/26, η Κυβέρνηση προχωρεί στη συγχώνευση 128 δημοτι-
κών και 74 νηπιαγωγείων, ενώ καταργεί 15 δημοτικά σχολεία και 30
νηπιαγωγεία. Παράλληλα, προβλέπεται η συγχώνευση 16 γυμνασίων
και λυκείων και 12 ΕΠΑ.Λ., καθώς και η κατάργηση ενός γυμνάσιου και
τριών ΕΠΑ.Λ. Στόχος οι 1.676 συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, σύμ-
φωνα με την πρόβλεψη από τον Νοέμβρη του 2013 για τον Κρατικό
Προϋπολογισμό, αλλά και σε σχέση με όσα αναγράφονται στο Μεσοπρό-
θεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018. 

Η εκπαιδευτική κοινότητα και το γονεϊκό κίνημα βρίσκονται από την
πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης των νέων σχολικών μεταβολών στην
πρώτη γραμμή με μαζικές κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις και παραστά-
σεις διαμαρτυρίας, όπου το παρόν έδωσαν και δίνουν καθημερινά βου-
λευτές, στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, τοπικές Ε.Λ.Μ.Ε. και
Σύλλογοι Π.Ε. συνεδριάζουν και εκδίδουν ανακοινώσεις καταδίκης της
πολιτικής της συρρίκνωσης της παιδείας και της υποβάθμισης του εκπαι-
δευτικού έργου, και παίρνουν πρωτοβουλίες για παρεμβάσεις. Στην
πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων οι Ομοσπονδίες Εκπαιδευτικών,
ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, καταγγέλλουν σε όλους τους τόνους με αιχμηρές ανα-
κοινώσεις την αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης και
προχωρούν σε συνεχείς κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις και δράσεις.

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν επίσης άμεση και δυναμική. Στις
15/05/2014, μόλις διέρρευσε στον τύπο το σχέδιο της κυβέρνησης για
τις νέες μεταβολές στα σχολεία, η Επιτροπή Ελέγχου Κυβερνητικού
Έργου Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε σκληρή ανα-
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κοίνωση καταγγέλλοντας την πολιτική διάλυσης του δημόσιου σχολείου.
Παράλληλα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν δυναμικό «παρών» στις
κινητοποιήσεις που πραγματοποίησε σύσσωμη η εκπαιδευτική
κοινότητα, οι μαθητές και το γονεϊκό κίνημα στα θιγόμενα σχολεία.

Η θέση και η δράση του ΣΥΡΙΖΑ

Η Κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει μεγάλες μάχες
μέσα και έξω από τη Βουλή για την αναχαίτιση της εφαρμογής των κυ-
βερνητικών πολιτικών της διάλυσης του δημόσιου σχολείου με όλα τα
μέσα του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με ανακοινώσεις και δελτία τύπου,
με συνεντεύξεις βουλευτών σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, με
ανάληψη πρωτοβουλιών αλλά και με τη φυσική παρουσία σε κάθε πα-
ρέμβαση και δράση σε κάθε σχολείο, μαζί με εκπαιδευτικούς, γονείς και
μαθητές.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει τις ακραία αντιπαιδαγωγικές
πολιτικές που δημιουργούν σχολεία - μαμούθ, τα οποία σε συνδυασμό
με την αύξηση του μαθητικού πληθυσμού ανά τμήμα, τις ελλείψεις εκ-
παιδευτικού προσωπικού, την κατάργηση της επιμόρφωσης και την ανυ-
παρξία δομών ένταξης μαθητών με ιδιαιτερότητες, υποβαθμίζουν ρα-
γδαία τη δημόσια εκπαίδευση. 

Παράλληλα, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα με αποτέλεσμα να
υποχρεώνονται μαθητές να μετακινούνται καθημερινά σε μεγάλες απο-
στάσεις και να δυσχεραίνεται η φοίτησή τους, αλλά και να μετακυλίεται
σε πολλές περιπτώσεις το κόστος της μετακίνησης στους γονείς. Ακόμα,
οι πολιτικές αυτές, που δημιουργούν χωρική απόσταση μεταξύ σχολείου
και τοπικής κοινωνίας, αποξενώνουν γονείς και μαθητές από το σχολικό
περιβάλλον, αποθαρρύνοντας τους γονείς από το να μετέχουν ενεργά
στη σχολική ζωή, ενώ στα παιδιά ενισχύουν τα συναισθήματα ανασφά-
λειας και άγχους, τα οποία εκφράζονται τελικά με αρνητική στάση απέ-
ναντι στο σχολείο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ οραματίζεται και επενδύει σε ένα δημόσιο σχολείο ανθρώ-
πινο, οργανικά ενταγμένο στην τοπική κοινωνία, το οποίο θα υπηρετεί
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παιδαγωγικούς στόχους, αλλά και θα συμβάλλει ενεργά στην κοινωνικο-
ποίηση, στο πλαίσιο της κάθε τοπικής κοινωνίας και κάθε γειτονιάς. Ένα
σχολείο όπου οι γονείς θα έχουν ενεργό ρόλο και συμμετοχή στη
σχολική ζωή, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του. Ένα σχολείο
προσβάσιμο σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.
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Αξιολόγηση: 
ένα εργαλείο 
σε νεοφιλελεύθερα χέρια

ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ δηλώσεις της, στις 8.7.2012, η νέα τότε ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είχε δηλώσει μεταξύ
άλλων ότι πρωταρχικός στόχος είναι να προωθήσει «άμεσα την αξιολό-
γηση διαδικασιών και του ανθρώπινου δυναμικού, των εκπαιδευτικών
μας, με στόχο την ανάδειξη των τομέων που χρειάζονται βελτιωτικές
παρεμβάσεις». Ταυτιζόμενη πλήρως με τα ιδεολογήματα του ΟΟΣΑ, η
στόχευσή της δεν ήταν άλλη από την κατασκευή ενός τερατώδους μηχα-
νισμού απολύσεων εκπαιδευτικών και η δραστική περικοπή της
δημόσιας χρηματοδότησης για την εκπαίδευση. Όπως άλλωστε
σημειώνει και ο ίδιος ο ΟΟΣΑ σε παλαιότερες συστάσεις του προς την
Ελλάδα, «απαιτείται μετατόπιση από το τρέχον σύστημα κατανομής
πόρων σε εφάπαξ επιχορηγήσεις που κατανέμονται στις περιφέρειες
βάσει της αρχής ‘τα χρήματα ακολουθούν τον μαθητή’, συμπεριλαμβα-
νομένης της κατανομής του αριθμού θέσεων που προβλέπονται από τον
προϋπολογισμό, ευελιξία στις περιφέρειες να κατανέμουν τους πόρους
βάσει αποτελεσμάτων και λογοδοσία βάσει επίδοσης».

Επίθεση 1η: Το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013

Το Φεβρουάριο του 2013 ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού αποστέλλει προς διαβούλευση στις εκπαιδευτι-
κές ομοσπονδίες σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης. Στόχοι του, η εδραίωση ενός ασφυκτικού συστήματος ελέγχου
των εκπαιδευτικών, η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων στην εκπαί-
δευση, η ιδεολογική χειραγώγηση και η κατηγοριοποίηση σχολείων, εκ-
παιδευτικών και μαθητών. 
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Το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση βασίζεται σε μια πολύ
συγκεκριμένη προσέγγιση του εκπαιδευτικού έργου και σε μια σύστοιχη
παιδαγωγική θεωρία που κάθε άλλο παρά αθώα και ταξικά ουδέτερη εί-
ναι. Η διαίρεση του εκπαιδευτικού έργου σε επιμέρους κατηγορίες και λί-
στες αξιολογικών κριτηρίων, ο σαφής προσδιορισμός επιθυμητών ιδιο-
τήτων και συμπεριφορών σε κάθε επιμέρους αξιολογικό κριτήριο στη
βάση προκαθορισμένων εκπαιδευτικών στόχων και η δυνατότητα ακρι-
βούς μέτρησης των επιθυμητών αποτελεσμάτων συνδέονται ευθέως με
μία τεχνοκρατική θετικιστική αντίληψη του εκπαιδευτικού έργου. Η προ-
σέγγιση αυτή έχει τις ρίζες της στη θεωρία του τεϋλορισμού για την ορ-
γάνωση της εργασίας στη μεγάλη βιομηχανία. Ο στόχος δεν είναι άλλος
από τη «βιομηχανοποίηση» του εκπαιδευτικού έργου και την «προλετα-
ριοποίηση» της εργασίας των εκπαιδευτικών. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Προεδρικό Διάταγμα αναπαράγει μία αντιδρα-
στική παράδοση, η οποία εισάγει στην εκπαίδευση τις πρακτικές του επι-
χειρηματικού management, οι οποίες και συνοδεύονται από τη θετικι-
στική εμμονή στην τυποποίηση και ποσοτικοποίηση των κοινωνικών και
εκπαιδευτικών πρακτικών. Στη βάση των παραπάνω τεχνοκρατικών
προσεγγίσεων βρίσκεται μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για τον ίδιο
τον εκπαιδευτικό και το ρόλο του: σε αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης, ο εκ-
παιδευτικός παρουσιάζεται ως ένας υπάκουος δημόσιος υπάλληλος, ο
οποίος απλώς εκτελεί τις προσταγές των άλλων.

Με βάση λοιπόν αυτό το σύστημα αξιολόγησης, ένας εκπαιδευτικός
για να χαρακτηριστεί ως «εξαιρετικός» θα πρέπει να έχει περισσότερα
προσόντα από ένα περιφερειακό διευθυντή ή από ένα σχολικό
σύμβουλο! Ο «εξαιρετικός» εκπαιδευτικός, πρέπει να «έχει εκδώσει ένα,
τουλάχιστον, βιβλίο με ISBN, ή να έχει συμμετάσχει σε δύο τουλάχιστον,
συλλογικούς τόμους και να έχει δημοσιεύσει ένα, τουλάχιστον, άρθρο σε
περιοδικό με κριτές». Θα πρέπει, δηλαδή, να έχει προσόντα που αντι-
στοιχούν σε ένα υποψήφιο λέκτορα του πανεπιστήμιου, για να μπορεί
χωρίς φόβο να συνεχίζει να εργάζεται στο σχολείο.

Η συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι τυχαία. Αντίθετα, επιδιώκει να δη-
μιουργήσει ένα καθεστώς «μόνιμης ανεπάρκειας» για κάθε εκπαι -
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δευτικό. Διαβάζοντας το Προεδρικό Διάταγμα, με την σκόπιμα περίτεχνη
γλώσσα του, ο κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να νιώθει ανασφαλής,
προκειμένου να γενικευτεί ο φόβος και να εξασφαλιστεί η πειθαρχία. Τα
αξιολογικά αυτά κριτήρια μπορούν να καθηλώσουν οποιονδήποτε εκ-
παιδευτικό σε χαμηλό βαθμό και συνακόλουθα σε χαμηλό μισθό, χωρίς
αυτός να μπορεί αποτελεσματικά να διαμαρτυρηθεί, εφόσον η όποια έν-
στασή του θα προσκρούει πάντοτε σε κάποιο χωρίο του Προεδρικού
Διατάγματος.

Επίθεση 2η: Ο Νόμος 4142/9.4.2013 
για την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)

Από τις αρχές του 2013 η κυβέρνηση εντείνει τη μνημονιακή
επίθεσή της στην εκπαίδευση οξύνοντας τον πόλεμο στους εκπαιδευτι-
κούς. Εισάγει στο πλαίσιο αυτό ένα σχέδιο νόμου «Για την Αρχή Διασφά-
λισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαί -
δευση». Στόχος του νομοσχεδίου δεν είναι άλλος από τη δημιουργία
ενός συγκεντρωτικού και αυταρχικού μοντέλου εξωτερικής αξιολόγη -
σης, μέσω μιας διοικητικής Αρχής κατ’ επίφαση ανεξάρτητης, αφού όλα
τα μέλη της προβλέπεται να διορίζονται από την ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Ορίζεται ακόμα από το νέο αυτό νομοσχέδιο ότι οι επιδόσεις των μα-
θητών θα συνυπολογίζονται για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Τον εν λόγω μηχανισμό θα έρθει να συμπληρώσει ένα άλλο χαρακτηρι-
στικό νομοθέτημα, αυτό της «Αναδιάρθρωσης της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης», ο γνωστός δηλαδή νόμος για το «Νέο Λύκειο», με τον οποίο
θεσμοθετείται η τυποποίηση των επιδόσεων των μαθητών μέσω της
καθιέρωσης πανελλαδικού τύπου εξετάσεων και στις τρεις τάξεις του
Λυκείου και της σύνδεσης αυτών των αποτελεσμάτων και αξιολο -
γήσεων με την υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Είναι προφανές
ότι η πολιτική αυτή στοχεύει ξεκάθαρα, μέσα από την καθιέρωση της
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αξιολόγησης, στην απόλυτη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών. Με το νέο
νόμο συνδέεται η εσωτερική αξιολόγηση με την εξωτερική, αφού οι εκ-
θέσεις αυτοαξιολόγησης των σχολείων αποτελούν αντικείμενο και της
Αρχής που δημιουργείται. Προβλέπεται, επίσης, η ανάθεση έργων ακόμα
και σε εξωεκπαιδευτικούς φορείς «παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης»,
ελληνικούς ή ξένους, μη εξαιρουμένων και των ιδιωτικών, οι οποίοι
χρησιμοποιούνται άλλωστε ήδη κατά κόρον στις αξιολογήσεις του ΕΣΠΑ.
Δημιουργείται στο πλαίσιο αυτό μια αδιαφανής διοικητική αρχή οι λει-
τουργικές δαπάνες της οποίας προϋπολογίζονται σε τουλάχιστον 1,2 εκ.
ευρώ ετησίως, ενώ ταυτόχρονα εγκαθιδρύεται και μια νέα, απίστευτη
γραφειοκρατία, με τη σύσταση τουλάχιστον 58 πενταμελών
αμειβόμενων επιτροπών αξιολόγησης.

Επίθεση 3η: Η «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας

Με εγκύκλιό του, το Δεκέμβριο του 2013 (1900089/Γ1 στις
10.12.2013), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκ-
παιδευτικούς να εφαρμόσουν «τον θεσμό της Αξιολόγησης του Εκπαι-
δευτικού Έργου της σχολικής μονάδας», τη λεγόμενη «αυτοαξιολόγηση
της σχολικής μονάδας». Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του
Υπουργείου «η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας
έχει στόχο να αναδείξει τη σχολική μονάδα ως βασικό φορέα προγραμ-
ματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου και να βελτιώσει την
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης».

Οι προσπάθειες για τη «νέα αξιολόγηση», την «αυτοαξιολόγηση»,
αποτελούν τον πυρήνα χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία φαίνεται να δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον γι’
αυτόν το νέο τρόπο αξιολόγησης, ο οποίος σε σχέση με τον
παραδοσιακό έχει ένα σημαντικό πολιτικό όφελος: καθώς παρουσιά -
ζεται με προκάλυψη μοντέρνα και αθώα, αφοπλίζει την κριτική των εκ-
παιδευτικών στην παραδοσιακή αξιολόγηση, ενώ την ίδια ώρα προλειαί-
νει το έδαφος για τη σταδιακή εφαρμογή του «νεοεπιθεωρητισμού».

Ο στόχος δεν είναι άλλος από τη νομιμοποίηση αφενός της πολιτικής
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μείωσης των σχολικών μονάδων, μέσω του κλεισίματος-συγχώνευσης
«αντιπαραγωγικών» σχολείων, και αφετέρου η ώθηση προς την έξοδο
ενός μεγάλου τμήματος εκπαιδευτικών. Στο ίδιο πλαίσιο προωθούνται η
ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών και η έν-
ταση της «ζούγκλας του ανταγωνισμού» ανάμεσα στα σχολεία, τα οποία
καλούνται πλέον να εξασφαλίσουν μαθητές και χρηματοδότηση, αν θέ-
λουν να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει για την αποδόμηση 
και την ανατροπή αυτών των πολιτικών

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εργάστηκε μεθοδικά για την
αποκάλυψη του πραγματικού στόχου αυτής της αξιολόγησης από την
πρώτη στιγμή που σχεδιάστηκε και εκφωνήθηκε στην ελληνική
κοινωνία. Με τη συνεχή άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου και με
καίριες παρεμβάσεις στη Μόνιμη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων,
όπως και στην Ολομέλεια της Βουλής, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τεκμη-
ρίωσαν ενώπιον της κοινωνίας τις πραγματικές προθέσεις όσων ειση-
γούνται και ψηφίζουν νομοθετικές ρυθμίσεις όπως αυτές που αφορούν
την αξιολόγηση. Πέρα από το διαρκές κοινοβουλευτικό έργο, ο ΣΥΡΙΖΑ
συμπαρατάχθηκε και με τους αγώνες της εκπαιδευτικής κοινότητας,
στηρίζοντας τις δίκαιες διεκδικήσεις της για δημόσια ποιοτική
εκπαίδευση επαρκώς χρηματοδοτούμενη και για εργασιακή αξιοπρέπεια
των εκπαιδευτικών λειτουργών. 
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Το «Νέο Λύκειο»: 
Ένα σχολείο 
με άγρια ταξικό πρόσημο

ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ του 2013, λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της
σχολικής χρονιάς, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αιφνιδιάζει -κατά την προσφιλή του τακτική- ολόκληρη την εκπαιδευτική
κοινότητα της χώρας καταθέτοντας σε θερινό τμήμα της Βουλής μία ιδι-
αίτερα αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί με συνοπτικές διαδικασίες και θα ψηφιστεί
από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τρεις μόλις ημέρες πριν από την
έναρξη των μαθημάτων. Το νομοσχέδιο αυτό θα αποτελέσει και τη μονα-
δική νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ -
μάτων με τη μορφή νομοσχεδίου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014. Στο
διάστημα αυτό δεν συγκλήθηκε ποτέ ξανά η Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής για νομοθετική επεξεργασία, ενώ όλες οι επόμε-
νες νομοθετικές κινήσεις του Υπουργείου πραγματοποιήθηκαν σε
άσχετα νομοσχέδια με υπουργικές τροπολογίες-σκούπα της τελευταίας
στιγμής. 

Το περιεχόμενο του νεοφιλελεύθερου «Νέου Λυκείου»

Με σημεία αναφοράς τις διάφορες νεοφιλελεύθερες δοξασίες του
ΟΟΣΑ, οι διαδοχικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρη -
σκευμάτων σχεδίαζαν από καιρό την παρέμβασή τους στη Δευτεροβάθ-
μια Εκπαίδευση της χώρας. Ο εν λόγω διεθνής οργανισμός, σταθερός
σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας, δεν είδε ποτέ με καλό μάτι τα
υψηλά ποσοστά αποφοίτησης των μαθητών από το ελληνικό Λύκειο,
ενώ πρόβλημα φαίνεται ότι δημιουργούσαν και τα υψηλά ποσοστά εισα-
κτέων στην ανώτατη εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο αυτής της ιδεολογικής προσέγγισης ξεκίνησε ο σχεδια-
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σμός του «Νέου Λυκείου», ενός σχολείου συνεχών εξετάσεων, που έχει
στόχο να αποκλείει τους πιο αδύναμους μαθητές από την πρόσβαση
στην ανώτατη εκπαίδευση και να τους ρίχνει πρόωρα στη δεξαμενή της
«κατάρτισης». Η κατάρτιση αποτελεί, άλλωστε, το έτερο «αγαπημένο
παιδί» του ΟΟΣΑ, καθώς εκεί παράγονται οι φτηνοί εργαζόμενοι της
νέας εποχής και ταυτόχρονα προσφέρεται και ο κατάλληλος χώρος για
ανεξέλεγκτη επιχειρηματική δραστηριότητα κάθε λογής ιδιωτών παρό-
χων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

Το δρόμο για το «Νέο Λύκειο» άνοιξαν αρχικά οι αιφνίδιες διαθεσι-
μότητες των εκπαιδευτικών της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης,
τον Ιούλιο του 2013, με την ταυτόχρονη κατάργηση του ενός τρίτου των
ειδικοτήτων των δημόσιων Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας. Το
κενό που δημιούργησε αυτή η κατάργηση «έδειξε το δρόμο» για την εί-
σοδο της κατάρτισης στο εκπαιδευτικό σύστημα. Την ίδια στιγμή οι κυο-
φορούμενες εκπαιδευτικές αλλαγές αντιμετωπίστηκαν ως μοναδική ευ-
καιρία από τους νεοφιλελεύθερους μαθητευόμενους μάγους, οι οποίοι
αδημονούσαν να δοκιμάσουν νέα, αμφιλεγόμενα εκπαιδευτικά
εργαλεία, όπως η Τράπεζα Θεμάτων, και να εισαγάγουν το γνωστό
πλέον σε όλους εξεταστικό μαραθώνιο των σαράντα και πλέον πανελ-
λαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, για την αποφοίτηση από το Λύκειο
και την εισαγωγή των μαθητών στο Πανεπιστήμιο. 

Η νομοθετική καρικατούρα του θερινού τμήματος

Με αυτές τις σκέψεις το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έψα-
χνε τον κατάλληλο για εκείνο πολιτικό χρόνο, ώστε να θεσμοθετήσει και
επίσημα το νέο αυτό εκπαιδευτικό σύστημα. Επί μήνες διατεινόταν ότι
κυοφορούνται αλλαγές στο Λύκειο και στο σύστημα πρόσβασης, εντού-
τοις κράτησε στο συρτάρι του το σχετικό νομοσχέδιο, ώστε να το εμφα-
νίσει την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας συζητήσεις με ενδεχόμενο
πολιτικό κόστος. Τον Αύγουστο του 2013 η ηγεσία του Υπουργείου
ανάρτησε ένα προσχέδιο του νομοσχεδίου για την «Αναδιάρθρωση της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» στο Διαδίκτυο για δημόσια διαβούλευση
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για ελάχιστες μέρες και κατόπιν κατέθεσε στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής ένα δεύτερο, με εκατοντάδες επιπλέον «λοιπές
διατάξεις». Η κυβέρνηση αποφάσισε να συζητηθεί το νομοσχέδιο με τη
διαδικασία του «επείγοντος», ενώ μαζί με τα ζητήματα που αφορούσαν
το Λύκειο κατατέθηκαν και άσχετες ρυθμίσεις, που εκτείνονταν από τα
ΑΕΙ έως την ειδική αγωγή και τον αθλητισμό. 

Η βασική λογική του νομοσχεδίου ήταν μία: τυποποιημένες
εξετάσεις, με τα μισά θέματα από ηλεκτρονική Τράπεζα, από την Α΄ Λυ-
κείου, συνεχής ποσοτική αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών, και
δρακόντειοι όροι προαγωγής και απόλυσης. Ταυτόχρονα, για τους μαθη-
τές / μαθήτριες που δεν θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τον εξετα -
στικό μαραθώνιο προβλέφθηκε η επιλογή της κατάρτισης, με τις
σχετικές σχολές να θεσπίζονται στα χαρτιά του νομοσχεδίου, για να
απορροφήσουν εκείνους που το σύστημα προορίζει για εργατικό δυνα-
μικό μέσης ή χαμηλής εξειδίκευσης. Για την εφαρμογή αυτού του συστή-
ματος συστήνονται και νέες γραφειοκρατίες, με την μορφή νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, με θολές αρμοδιότητες και με αδιαφάνεια
στη λειτουργία και τη στελέχωσή τους. Τελικά, το νομοσχέδιο για την
«Αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» θα ψηφιστεί μαζί με
τις λοιπές διατάξεις του τρεις ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημά-
των δημιουργώντας τεράστια προβλήματα σε ολόκληρη την εκπαι δευ -
τική κοινότητα. 

Η παταγώδης αποτυχία εφαρμογής του νέου συστήματος

Παρά τις προειδοποιήσεις από δεκάδες εκπαιδευτικούς και επιστη-
μονικούς φορείς, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
εμφανίστηκε αποφασισμένη να εφαρμόσει το νέο σύστημα με κάθε κό-
στος. Η αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές και τις
οικογένειές τους εντεινόταν όσο προχωρούσε η σχολική χρονιά, την ίδια
ώρα που πάρα πολλά σχολεία της χώρας αντιμετώπιζαν σοβαρότατα
εκπαιδευτικά κενά, απόρροια της απόλυσης της συντρι πτικής πλειονότη-
τας των αναπληρωτών καθηγητών και των γνωστών λοιπών περιορι-
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σμών στην πρόσληψη εκπαιδευτικών. Η κατάσταση σε πολλά σχολεία
της χώρας είναι τέτοια που εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές ξεκινούν
κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας μετά από συνεχή διαβήματα, τα οποία το
Υπουργείο αγνοεί επιδεικτικά. Εντούτοις, αντί η ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας να εγκύψει στα προβλήματα, συναινεί σε νέες περικοπές και
καταστέλλει με πρωτοφανή αυταρχισμό τις εκπαιδευτικές κινητο -
ποιήσεις. 

Ελάχιστους μήνες πριν από την έναρξη των νέου τύπου Πανελλαδι-
κών Εξετάσεων για την Α’ Λυκείου, η Τράπεζα Θεμάτων από την οποία
προβλεπόταν να αντληθούν τα θέματα δεν είχε δημιουργηθεί ούτε κατά
το ελάχιστο. Οι προειδοποιήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας αγνοού -
νται για ακόμη μία φορά προκλητικά. Τελικά, η ηλεκτρονική βάση δεδο-
μένων θα ετοιμαστεί όπως-όπως μερικές ημέρες πριν από την έναρξη
των εξετάσεων, με τραγικά αποτελέσματα για τις επιδόσεις των μαθη -
τών της Α’ Λυκείου. Μπροστά στο κίνδυνο να μην προαχθεί περίπου
ένας στους τρεις μαθητές, η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων εμμέσως πλην σαφώς θα αναγνωρίσει το αδιέξοδο και
θα αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού του βαθμού προαγωγής τέσσερις
φορές, λίγες μόλις ημέρες μετά από την ολοκλήρωση της βαθμο -
λόγησης των γραπτών. Εντούτοις, ο παιδαγωγικός αντίκτυπος όλης
αυτής της παλινωδίας θα μείνει ανεξίτηλος στους μαθητές για πάντα. 

Η δράση του ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στο «Νέο Λύκειο»

Ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε ενεργά στις εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις ενάν-
τια στο «Νέο Λύκειο». Εκτός από την άσκηση κοινοβουλευτικής πίεσης
και την προσπάθεια ανάδειξης των αδικιών του νέου συστήματος, η Κοι-
νοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πρόκρινε και μια σειρά από ανοιχτές
διαδικασίες συνδιαμόρφωσης προτάσεων σχετικά με το εκπαιδευτικό
σύστημα και το ρόλο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε αυτό. Οι δια-
δικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν αυτές των ανοιχτών, δημόσιων δια-
βουλεύσεων με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους φορείς της. Με ση-
μείο αιχμής τη μεγάλη δημόσια διαβούλευση που υλοποίησαν από
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κοινού η Επιτροπή Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου Παιδείας και το Τμήμα
Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, η Αξιωματική Αντιπολίτευση επιχείρησε να δομήσει
την εναλλακτική της πρόταση σε συντονισμό με το εκπαιδευτικό κίνημα.
Έχοντας ακούσει και καταγράψει τις απόψεις δεκάδων εκπαιδευτικών
και επιστημονικών φορέων, των εκπροσώπων του μαθητικού και του
γονεϊκού κινήματος, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να αντιπολιτευτεί με δομημένα
επιχειρήματα σε ό,τι αφορά το ρόλο του Λυκείου στην εκπαίδευση, αλλά
και σε σχέση με τη διαδικασία πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο. Οι προ -
τάσεις αυτές σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελέσουν και τη
βάση της δράσης της επερχόμενης Αριστερής Κυβέρνησης ως προς το
ρόλο της λυκειακής βαθμίδας στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
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Η νεοφιλελεύθερη 
μετάλλαξη 
της τεχνικής – 
επαγγελματικής 
εκπαίδευσης

Ο ΝΟΜΟΣ 4186/2013, «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης και λοιπές διατάξεις», ο οποίος ρυθμίζει μεταξύ άλλων και τα
θέματα της τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης, αποτελεί αναπό-
σπαστο κομμάτι του πάζλ των νεοφιλελεύθερων κυβερνητικών πολιτι-
κών οι οποίες εφαρμόστηκαν στην εκπαίδευση την τελευταία δεκαετία.
Η εν λόγω νομοθετική παρέμβαση παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων και ως
εκπαιδευτική τομή στην επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία υποτίθεται
ότι θα άλλαζε ριζικά το τοπίο, επιλύοντας χρόνια προβλήματα και εγκαι-
νιάζοντας ταυτόχρονα μια τελείως διαφορετική σχέση σχολείου και αγο-
ράς εργασίας. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; 

Επίθεση 1η: Ο ακρωτηριασμός του δημόσιου
Επαγγελματικού Λυκείου

Με το νόμο 4172 του Ιουλίου του 2013 η κυβέρνηση κατάργησε
ξαφνικά το 40% των ειδικοτήτων της δημόσιας τεχνικής - επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης, οδηγώντας ταυτόχρονα χιλιάδες καθηγητές/τριες στη
διαθεσιμότητα. Πολλές από τις ειδικότητες που καταργήθηκαν αποτε -
λούσαν πεδία υψηλής προτίμησης για τους μαθητές/μαθήτριες, λόγω
της καλής απορρόφησης που παρουσίαζαν στην αγορά εργασίας. Αξίζει
να σημειωθεί, επίσης, ότι σε αρκετές από αυτές τις ειδικότητες το μεγα-
λύτερο ποσοστό του μαθητικού δυναμικού ήταν κορίτσια. 

Στη θέση των ειδικοτήτων αυτών το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
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σκευμάτων αποφασίζει να ιδρύσει «Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτι -
σης», οι οποίες θα λειτουργούν εκτός του πλαισίου τυπικής εκπαίδευσης,
δηλαδή του Λυκείου. Δημιουργείται έτσι μία «μεταγυμνασιακή» βαθμίδα
μη τυπικής εκπαίδευσης, η οποία έχει στόχο την κατάρτιση των μελλον-
τικών εργαζομένων χαμηλής και μέσης ειδίκευσης. Οι «καταρτιζόμενοι»
των σχολών αυτών, πέραν όλων των υπολοίπων, προβλέπεται να εργά-
ζονται υποχρεωτικά κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους, σχεδόν
αμισθί, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της «μαθητείας»
για την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι οι περισσότερες από τις προβλεπόμε-
νες ειδικότητες των ΣΕΚ συνεχίζουν μέχρι σήμερα να μην προσφέρονται
από το δημόσιο σχολείο, αλλά να παρέχονται με πανάκριβα δίδακτρα
από μεγάλες ιδιωτικές δομές κατάρτισης. Η μη στελέχωση των δημό -
σιων δομών μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Η κατάρτιση
αποτελεί για το Υπουργείο μια ιδιωτική υπόθεση και το πεδίο πρέπει να
αφεθεί ελεύθερο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Επίθεση 2η: Η «διαρθρωτική απορρύθμιση» 
της δημόσιας τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης

Οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα αποτελούν καθιερωμένη
νεοφιλελεύθερη πρακτική στη δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική
εκπαίδευση σε πολλές χώρες τόσο του αναπτυγμένου όσο και του ανα-
πτυσσόμενου κόσμου. Στόχος τους είναι η έξοδος ενός ποσοστού του
μαθητικού πληθυσμού από την τυπική εκπαίδευση και η κατεύθυνσή του
στις δομές κατάρτισης. Οι πρακτικές αυτές έκαναν την εμφάνισή τους τα
τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι
Προγραμματικές Συμβάσεις και Συμβάσεις Συνεργασίας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων με Νομικά Πρόσωπα, Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Το γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης αυτών των πρακτικών στη χώρα
τίθεται από το περιβόητο «μνημόνιο συνεργασίας» του ελληνικού
Υπουργείου Παιδείας με το αντίστοιχο γερμανικό για τη μεταφορά τού



75Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

«DualSystem» (συνδυασμός εργασίας και εκπαίδευσης) της Γερμανίας.
Συμβατή με αυτές τις «πρωτοβουλίες» είναι και η δυνατότητα που
δίνεται στις ιδιωτικές δομές τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης να
έχουν δικό τους Πρόγραμμα Σπουδών, διαφορετικό από εκείνο των δη-
μόσιων, σε σύνδεση πάντα με τις στρατηγικές επιλογές των μεγάλων
παικτών της αγοράς ως προς τη ζήτηση εργασίας. 

Επίθεση 3η: Η διάλυση της δημόσιας 
μεταλυκειακής εκπαίδευσης

Λίγο μετά την ψήφιση του νόμου για το «Νέο Λύκειο» και την έναρξη
των μαθημάτων, στις αρχές Οκτωβρίου του 2013, τίποτα δεν ήταν στη
θέση του στα δημόσια ΙΕΚ της χώρας. Ο αγώνας δρόμου στον οποίο είχε
επιδοθεί η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να αναπληρώσει τις τραγικές καθυ-
στερήσεις στη στελέχωση στους τομείς της εκπαίδευσης και της
διοίκησης αλλά και την αγωνία που βιώνουν χιλιάδες υποψήφιοι καταρ-
τιζόμενοι για το αν θα βρουν τελικά μια θέση σε ένα Δημόσιο ΙΕΚ. Παρό-
μοιες συνθήκες χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των δημόσιων ΙΕΚ της
χώρας και το τρέχον σχολικό έτος, 2014-15.

Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε δύο σοβαρότατες εξελίξεις στο χώρο
της μη τυπικής εκπαίδευσης: αφενός στη μαζική στροφή των
υποψήφιων σπουδαστών στα ιδιωτικά ΙΕΚ και αφετέρου στην υποβάθ-
μιση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης και την περαιτέρω απα-
ξίωση των δημόσιων δομών στην κοινή γνώμη. Η προχειρότητα στους
χειρισμούς της κυβέρνησης αποτυπώνεται και σε βεβιασμένες και αδι-
καιολόγητες αποφάσεις, όπως η αλλαγή στα ωρολόγια προγράμματα
σπουδών των δημόσιων ΙΕΚ στη μέση της χρονιάς, με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται για την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. 

Εν τω μεταξύ, σε καθεστώς ομηρείας των συναρμόδιων Υπουργείων
συνεχίζουν να τελούν μέχρι σήμερα δεκάδες χιλιάδες απόφοιτοι ΙΕΚ, οι
οποίοι αναμένουν με μεγάλη καθυστέρηση την έκδοση της απόφασης η
οποία θα καθορίζει τον τρόπο διενέργειας των Εξετάσεων Πιστο -
ποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η κωλυσιεργία των αρμόδιων
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Υπουργείων και η συνεπαγόμενη καθυστέρηση στη διεξαγωγή των εξε-
τάσεων έχουν δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στην επαγγελμα-
τική αποκατάσταση των αποφοίτων των ΙΕΚ, οι οποίοι αποκλείονται από
την πιστοποίηση της κατάρτισης που έχουν λάβει, με αποτέλεσμα να μην
μπορούν να εργαστούν πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους. 

Η κοινοβουλευτική δράση του ΣΥΡΙΖΑ 
ενάντια στο νεοφιλελεύθερο μετασχηματισμό 
της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης

Με δεδομένο ότι οι νεοφιλελεύθερες παρεμβάσεις στη δημόσια
επαγγελματική εκπαίδευση χρονολογούνται τουλάχιστον από το 2009, ο
ΣΥΡΙΖΑ είχε την ευκαιρία σε πάρα πολλές περιπτώσεις να ενώσει τη
φωνή και τη σκέψη του με το εκπαιδευτικό κίνημα. Σε ό,τι αφορά την κοι-
νοβουλευτική διάσταση των αντιστάσεων, αυτή στηρίχτηκε σε δύο πυ-
λώνες : αφενός στη μελέτη και στην κατανόηση των ίδιων των νεοφιλε-
λεύθερων παρεμβάσεων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης
και αφετέρου στην τεκμηρίωση των συνεπειών που θα επιφέρουν οι
αλλαγές αυτές στην καθημερινότητα χιλιάδων μαθητών / μαθητριών και
των οικογενειών τους. 

Με σημεία αιχμής, μεταξύ άλλων, την ευαισθητοποίηση των πολιτών
απέναντι στον «ξαφνικό θάνατο» των ειδικοτήτων του Επαγγελματικού
Λυκείου και τον αγώνα για την αποκατάσταση των εκπαιδευτικών που
τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, η Επιτροπή Ελέγχου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων του ΣΥΡΙΖΑ ανέπτυξε πολύπλευρες κοινοβουλευτικές παρεμ -
βάσεις για την προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της τεχνικής - επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης. Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες διαβουλεύσεις
με φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, του μαθητικού και του γονεϊκού
κινήματος, ενώ ασκήθηκε τεκμηριωμένος και εμπεριστατωμένος κοινο-
βουλευτικός έλεγχος προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε όλα τα μείζονα εκπαιδευτικά ζητήματα. Παράλληλα,
η ΕΕΚΕ Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ συνέβαλε με τις επεξεργασίες της και στη
διαμόρφωση του προγράμματος της Αριστερής Κυβέρνησης σε σχέση
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με τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση και των βασικών άμεσων
προτεραιοτήτων αποκατάστασης της δημόσιας τεχνικής - επαγγελ μα -
τικής εκπαίδευσης.
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Ιδιωτική εκπαίδευση: 
Το αγαπημένο παιδί 
της Κυβέρνησης

ΤΑ ΔΥΟΜΙΣΙ τελευταία χρόνια της μνημονιακής διαχείρισης από τις κυ-
βερνήσεις Σαμαρά έδωσαν τη χαριστική βολή στις εργασιακές σχέσεις
των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και στην παιδαγωγική αξιοπιστία της πα-
ρεχόμενης παιδείας από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Ήδη από το 2010,
κατά την έναρξη της μεγάλης μνημονιακής επίθεσης στα δικαιώματα
των εργαζομένων, επί Υπουργίας Ά. Διαμαντοπούλου, είχαν ψηφιστεί με
το ν. 3848/2010 οι απολύσεις και αυθαίρετες μειώσεις ωραρίου χωρίς
αιτιολόγηση από τους ιδιώτες σχολάρχες, καθώς και η κατάργηση της
πρακτικής του διορισμού στο Δημόσιο των εκπαιδευτικών που απολύον-
ται με υπερεξαετή υπηρεσία.

Στο στόχαστρο οι αποδοχές 
των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Από τους πρώτους μήνες της θητείας του ο Κ. Αρβανιτόπουλος
έδειξε άμεσα τις προθέσεις του να ηγηθεί του Υπουργείου Παιδείας πα-
ρέχοντας γη και ύδωρ στους σχολάρχες και ταυτόχρονα επιβάλλοντας
τον εργασιακό Μεσαίωνα στους εκπαιδευτικούς. Μόλις με την έναρξη
του πρώτου επί υπουργίας του σχολικού έτους (2012-2013) απέστειλε
το με αρ. πρωτ. 7136/03-09-2012 έγγραφο προς τη Διεύθυνση Ιδιωτι-
κής Εκπαίδευσης, με το οποίο κάνει δεκτή την υπ. αριθμ. 214/2012
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την ένταξή
τους στο ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, με ιδιαιτέρως μειωμένες απο-
δοχές, στο οποίο είχαν ενταχθεί οι εκπαιδευτικοί των δημόσιων
σχολείων ήδη από την 01/11/2011, δυνάμει του ν.4024/2011. Τη γνω-
μοδότηση αυτή είχε παραγγείλει ο πρώην Υπουργός Παιδείας και Πρό-
εδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσάκεια Σχολεία) Γ. Μπαμπι-
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νιώτης προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των σχολαρχών,
δηλαδή της συντεχνίας του. Ωστόσο, είχε παγώσει η εφαρμογή της από
την επόμενη Υπουργό Παιδείας Φ. Κιάου κατά τη διάρκεια της
μεταβατικής κυβέρνησης. Δείγμα γραφής των πρακτικών και της αντίλη-
ψης Αρβανιτόπουλου για την άσκηση της ηγεσίας αποτελεί το γεγονός
ότι το έγγραφο στάλθηκε πριν διεξαχθεί ο διάλογος για τον οποίο είχε
επανειλημμένα δεσμευθεί τόσο ο ίδιος όσο και ο υφυπουργός του, και
παρά το γεγονός ότι η Διευθύντρια Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, παραλήπτης
του εγγράφου – εντολής, είχε καταγγείλει τη γνωμοδότηση ως
παράνομη και αντισυνταγματική, καθώς δεν είχαν ακολουθηθεί μία
σειρά διαδικασιών που έπρεπε προκειμένου να πάρει την έγκριση. Όσον
αφορά το επίδικο της ένταξης στο ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, αυτό
συνεπάγεται 20% μείωση των εισοδημάτων των εκπαιδευτικών (27 εκ.
ευρώ ανά έτος), με ταυτόχρονη μείωση των εισφορών στα ασφαλιστικά
τους ταμεία κατά 20 εκ. ευρώ ανά έτος και κέρδος 32 εκ. ευρώ ανά έτος
για τους σχολάρχες.

Την ίδια εποχή οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών
ακολούθησαν το σύνθημα της επίθεσης στις εργασιακές σχέσεις των εκ-
παιδευτικών που έδωσε από την πρώτη στιγμή η συγκυβέρνηση χρησι-
μοποιώντας μεθόδους που παραπέμπουν σε μαύρες σελίδες του παρελ-
θόντος της χώρας. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξέ-
νων Γλωσσών – EUROPALSO εργάστηκε για τη σύσταση ενός εργοδοτι-
κού ψευδο-σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στα
Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής», με ιδρυτικά μέλη συγγενικά
πρόσωπα των εργοδοτών, η λειτουργία του οποίου διέπεται από αδια-
φανείς πρακτικές «μπράβου» και με το «σωματείο» αυτό σύναψε νέα
«συλλογική» σύμβαση εργασίας, με όρους εργασιακού Μεσαίωνα και
αποδοχές της τάξης των 250 ευρώ το μήνα για εργασία πλήρους διδα-
κτικού ωραρίου. Και αυτό, παρακάμπτοντας το ιστορικό εργατικό σωμα-
τείο του κλάδου «Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Ν.
Αττικής ‘Ο Βύρων’». 

Ανάλογου περιεχομένου συμβάσεις, κατά κύριο λόγο ορισμένου χρό-
νου, συνάπτονται σε ιδιωτικά σχολεία σε όλη την επικράτεια, προς την
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κατεύθυνση της ολοκλήρωσης και της παγίωσης του στόχου να μετα-
τραπεί η παρεχόμενη παιδεία σε ένα ευτελές εμπόρευμα και οι εκπαι-
δευτικοί σε αναλώσιμους χωρίς δικαιώματα εργαζομένους, που να απο-
τελούν έναν εφεδρικό στρατό εργασίας.

Αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων

Συνεχίζοντας προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της αποδόμη-
σης των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, ο Κ. Αρβανιτόπουλος
χωρίς καν να μπορεί να αποδείξει ακόμα και στο ΣτΕ ότι αποτελεί μνημο-
νιακή υποχρέωση, υπέγραψε στις 12/07/2013 την με αρ. πρωτ.
Φ.18/93893/Δ5/12-07-2013 εγκύκλιο, με την οποία έθετε σε εφαρ -
μογή την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6/28-02-2012, με την
επιδίωξη να καταργήσει όλες τις νομοθετικές εγγυήσεις που ρυθμίζουν
την εποπτεία του κράτους επί των ιδιωτικών σχολείων και τις σχέσεις
εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, μεταφέροντας τη ρύθμιση των
εργασιακών σχέσεων στο Υπουργείο Εργασίας. Με τον τρόπο αυτόν οι
ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εντάσσονται επί της ουσίας στο νέο εργατικό δί-
καιο. Παραβιάζοντας με αυτό τον τρόπο τις επιταγές του Συντάγματος
σχετικά με το, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, ειδικό παιδαγωγικό
πλαίσιο που οφείλει να διέπει τα εργασιακά ζητήματα στην ιδιωτική εκ-
παίδευση, αλλά και παραβιάζοντας το προ-μνημονίου, σύμφωνο με το
Σύνταγμα, θεσμικό πλαίσιο, άμεση συνέπεια της εφαρμογής του νέου
αυτού εργασιακού καθεστώτος στην ιδιωτική εκπαίδευση ήταν η απε-
λευθέρωση των απολύσεων των εκπαιδευτικών και η μείωση του
ποσού των αποζημιώσεων. Η εξέλιξη αυτή έδινε τη δυνατότητα στους
σχολάρχες να εξοικονομήσουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή
που όλες οι έρευνες έχουν ως συνισταμένη την πραγματικότητα ότι τα
κέρδη των ιδιωτικών σχολείων παρέμειναν αλώβητα από την κρίση από
το συνδυασμό τής σχεδόν αμετάβλητης εικόνας στο μαθητικό δυναμικό,
της αύξησης των διδάκτρων και της δραματικής συρρίκνωσης των μι-
σθών. Ύστερα από την προσφυγή της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαι-
δευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), το ΣτΕ στις 12/08/2013 έλαβε
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την ιστορική απόφαση 380/2013 σύμφωνα με την οποία ανεστάλη η
εφαρμογή της εγκυκλίου μέχρι την εκδίκαση επί της ουσίας της
υπόθεσης. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, για το ανώτατο διοι-
κητικό δικαστήριο οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να εργάζονται
σε συνθήκες τέτοιες, ώστε «απερίσπαστοι να εκτελούν τα καθήκοντά
τους, για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού της Παι-
δείας».

Αξίζει να επισημανθεί ότι αυτά τα χρόνια ρόλο πρότυπου, πειραματι-
κού εργαστήριου αποδόμησης των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών έχει αναλάβει με ιδιαίτερη σκληρότητα το Κολλέγιο Αθη-
νών. Δεν είναι τυχαίο ότι το εν λόγω εκπαιδευτήριο, λειτουργώντας ως
πολιορκητικός κριός για όλο τον ιδιωτικό τομέα, ανακοίνωσε αιφνιδια-
στικά στους εργαζομένους του τη μη απόδοση 13ου και 14ου μισθού, ενώ
έχει αγνοήσει την απόφαση 380/2013 του ΣτΕ για τη μη υπαγωγή των
εργασιακών σχέσεων στο Υπουργείο Εργασίας.

Το Δεύτερο Μεσοπρόθεσμο και ιδιωτικά σχολεία 
χωρίς άδεια ή με «νέα» άδεια λειτουργίας;

Ο ν.4093/2012 (μεσοπρόθεσμο – 12/11/2012) περιέχει ρυθμίσεις
της ιδιωτικής εκπαίδευσης στις υποπαραγράφους Θ.3, Θ.4, Θ.5, Θ.12,
Θ.13 και Θ.14 της παραγράφου Θ του άρθρου 1. Το καθεστώς
χορήγησης νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αλλάζει, με κύρια χα-
ρακτηριστικά τη δυνατότητα ίδρυσης εκπαιδευτηρίου από ιδιώτες που
δεν έχουν σχέση με την εκπαίδευση και το γεγονός ότι οι κτιριακές προ-
ϋποθέσεις καθίσταται πλέον δύσκολο να επιτευχθούν από τα μικρά
φροντιστήρια, με αποτέλεσμα να ευνοούνται τα μεγάλα. Καθορίζεται,
επίσης, ότι οι άδειες ιδιωτικών σχολείων και κολεγίων εκδίδονται με
Υπουργική Απόφαση και έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) βάσει του
οικοδομικού κανονισμού, ενώ οι άδειες Κέντρων Διά Βίου Μάθησης,
φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών απλώς με απόφαση του
ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ. Με τροπολογία στο άρθρο 11 του ν.4229/2014
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(10/01/2014), οι άδειες ιδιωτικών ΙΕΚ και ΣΕΚ εκδίδονται απλώς με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης. Επίσης, με τροπο-
λογία στο άρθρο 48 του ν.4264/2014 (15/05/2014) οι νέες άδειες θα
επικαιροποιούνται κάθε διετία από τις οικείες περιφερειακές
διευθύνσεις εκπαίδευσης και όχι από τις παραπάνω αρχές χορήγησης
των αδειών. Το τελευταίο ενδεχομένως να εγείρει ζήτημα διαφάνειας
των διαδικασιών επικαιροποίησης, δεδομένων των προσωπικών σχέ-
σεων που μπορεί να αναπτύσσονται μεταξύ περιφερειακών διευθυντών
και ιδιωτών σχολαρχών.

Σε κάθε περίπτωση, βάσει του ν. 4093/2012, θα έπρεπε μέχρι
31/08/2013 να έχουν εκδοθεί νέες άδειες από όλα τα εκπαιδευτήρια.
Ωστόσο, το σχολικό έτος 2013-2014 ξεκίνησε χωρίς να έχουν εκδοθεί
νέες άδειες, με αποτέλεσμα να λειτουργήσουν ουσιαστικά καθ’ όλη τη
διάρκειά του παράνομα πολλά ιδιωτικά σχολεία. Η ισχύς των παλιών
αδειών παρατάθηκε αναδρομικά τρεις φορές μέσα στο 2014. Την
πρώτη φορά δόθηκε παράταση μέχρι 31/12/2013 με την τροπολογία
στο άρθρο 11 του ν.4229/2014. Τη δεύτερη φορά δόθηκε εκ νέου πα-
ράταση μέχρι 15/07/2014 με τροπολογία στο άρθρο 48 του
ν.4264/2014. Την τρίτη φορά η παράταση δόθηκε μέχρι 31/08/2014 με
τροπολογία στο άρθρο 49 του ν.4278/2014. Η σκανδαλωδώς
παράνομη λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων αποτελεί στην
πράξη άρση της εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, καθώς δεν είναι
δυνατό να διενεργείται κανένας έλεγχος όσον αφορά τόσο το
οικονομικό όσο και το παιδαγωγικό σκέλος. Είναι γνωστό ότι πολλά εκ-
παιδευτήρια χρωστούν δεδουλευμένα πολλών μηνών στους εκπαιδευ-
τικούς και τα χρέη τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία είναι υπέρογκα.
Είναι επίσης γνωστό ότι στο πλαίσιο του ξεχαρβαλώματος του πλαισίου
λειτουργίας τους, πολλά ιδιωτικά σχολεία έχουν μετατραπεί σε φροντι-
στήρια, μεταβάλλοντας χωρίς κανένα έλεγχο το πρόγραμμα σπουδών
τους, ενώ τίθεται υπό αμφισβήτηση το κύρος των διενεργούμενων προ-
αγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων και των αντίστοιχων τίτλων που
απονέμονται, καθώς και το ίδιο το κύρος των πανελλήνιων εξετάσεων
στις οποίες διαγωνίζονται οι μαθητές τους.
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Η ασυδοσία των σχολαρχών, που αξιοποιούν την προκλητική
απουσία κρατικής παρεμβατικότητας για την προστασία των εργαζομέ-
νων εκπαιδευτικών, τους οδήγησε στο να εκμεταλλευτούν μέχρι και το
πλαίσιο έκδοσης νέων αδειών. Προκειμένου να απαλλαγούν από τα
χρωστούμενα δεδουλευμένα των εκπαιδευτικών και για να προχωρή-
σουν σε μαζικές αναιτιολόγητες απολύσεις, ώστε να προσλάβουν φθη-
νότερο εκπαιδευτικό δυναμικό, πολλοί ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων
αιτούνταν άδεια νέας επιχείρησης στην ίδια διεύθυνση, με παρόμοια
επωνυμία, στο όνομα συγγενικών τους προσώπων. Επίσης, προσλάμβα-
ναν νέο εκπαιδευτικό προσωπικό χωρίς να υπάρχουν διοριστήρια και
συνεχίζουν να λειτουργούν παράνομα, αγνοώντας δικαστικές
αποφάσεις για αποδοχή των υπηρεσιών των εκπαιδευτικών που υπηρε-
τούσαν ήδη και καταβολή των αποδοχών τους. Η πρακτική αυτή έγινε
τόσο εκτεταμένα, που το Υπουργείο αναγκάστηκε με την τροπολογία στο
άρθρο 48 του ν.4264/2014, να υποχρεώσει όσους σχολάρχες επιδί-
δονταν σε αυτή να προσκομίζουν έντυπο υπεραξίας, αναγνωρίζοντας
ουσιαστικά ότι οι αιτήσεις νέας άδειας στην ουσία αποτελούν μεταβιβά-
σεις αδειών. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε το σχολικό έτος 2013-
2014 με την ανοχή, κατ’ ουσίαν, του Υπουργείου Παιδείας και των
οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όσον
αφορά τα παραδείγματα των ιδιωτικών σχολείων «Ελληνική Αναγέν-
νηση» και «Εκπαιδευτήρια Σωτηρχοπούλου Α.Ε.», η προφανής εντολή
διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε από το Υπουργείο μόλις
στις 27/11/2013 και 13/01/2014, αντίστοιχα. Η ιστορία έδειξε ότι το
σχολικό έτος φτάνει στο τέλος του χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι δια-
δικασίες της προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ οι μαθητές των εκπαιδευτη-
ρίων αυτών λαμβάνουν μέρος κανονικά στις πανελλήνιες εξετάσεις. Η
ιδιωτική εκπαίδευση μετατρέπεται σε πραγματική ζούγκλα από τις δυνά-
μεις του μνημονίου, οι οποίες, πιστές στο νεοφιλελεύθερο δόγμα, έχουν
βάλει πλάτες για την ανεξέλεγκτη δράση των εργοδοτών σε βάρος τόσο
των εργαζομένων όσο και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της παιδείας.

Εξάλλου, στο ν.4093/2012 ορίζεται ότι η άδεια διδασκαλίας σε
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φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, όπως και η άδεια κατ’ οίκον
διδασκαλίας, αντικαθίσταται με αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγ-
γέλματος. Επίσης, με το άρθρο 5 του ν.4250/2014 (26/03/2014), για τη
χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε φροντιστήρια,
καταργείται η υποχρέωση γνωμοδότησης από το Εποπτικό Συμβούλιο
Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και η καταβολή του παραβόλου των πενήντα
(50) ευρώ υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής
Εκπαίδευσης, κάτι που βρήκε αντίθετο τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιο-
κτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών – EUROPALSO.

Η ιδιωτική εκπαίδευση εκτός εποπτείας 
Υπουργείου Παιδείας – Παιδεία ή εμπόριο; 

Διεύρυνση της ελαστικότητας στη λειτουργία των ιδιωτικών εκπαι-
δευτηρίων και των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών φέρνει
διάταξη της υποπαραγράφου Θ.1 της παραγράφου Θ του άρθρου 1 του
ν.4152/2013 (09/05/2013), σύμφωνα με την οποία οι κτιριακές εγκα-
ταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών εκπαι-
δευτηρίων δύνανται να χρησιμοποιούνται εκτός διδακτικού ωραρίου.
Πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα σε σχέση με τα ισχύοντα για τη χρήση
τους εκτός διδακτικού ωραρίου και διδακτικών ημερών για αθλητικούς,
πολιτιστικούς κ.λπ. σκοπούς, στην τροπολογία στο άρθρο 48 του
ν.4264/2014 ορίζεται ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται και για
σκοπούς φιλοξενίας, επεκτείνοντας έτσι τις επιχειρηματικές – εμπορικές
δυνατότητες των σχολαρχών, οι οποίοι θα μπορούν να απασχολούν το
προσωπικό τους οποτεδήποτε, με αμφίβολο το πλαίσιο των αποδοχών
που θα δικαιούται. Με την τροπολογία του Α. Λοβέρδου στο άρθρο 11
του ν.4283/2014, εξουσιοδοτείται μάλιστα ο εκάστοτε Υπουργός
Παιδείας με απόφασή του να καθορίσει κατά το δοκούν τους όρους δια-
μονής νέων έως 25 ετών και των συνοδών τους, τη μετατροπή των κτι-
ριακών εγκαταστάσεων για τη διαμονή, καθώς και τους όρους και τις
προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται κατά το χρονικό διάστημα
της διαμονής.
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Η σπουδή του Κ. Αρβανιτόπουλου για την εξυπηρέτηση των επιχει-
ρηματιών της εκπαίδευσης στη χώρα δεν μπορούσε να κρυφτεί. Θυμί-
ζουμε τον «δικό του» νόμο 4172/2013 (23/07/2013), με το άρθρο 82
του οποίου καταργήθηκαν με διαδικασίες «ξαφνικού θανάτου» οι τομείς
Υγείας και Πρόνοιας, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Αισθητικής - Κομμωτι-
κής κ.ά. των δημόσιων ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, θέτοντας σχεδόν 2.000 εκπαι-
δευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων σε διαθεσιμότητα. Βέβαια,
φρόντισε να μη λείψουν οι τομείς αυτοί από το πρόγραμμα σπουδών
των ιδιωτικών ΙΕΚ, που περίμεναν στη γωνία για να επεκτείνουν και σε
αυτούς τους τομείς τις δραστηριότητές τους. Ο Κ. Αρβανιτόπουλος
φρόντισε επίσης να δημοσιοποιήσει την εύνοιά του προς τους ιδιώτες,
παρευρισκόμενος σε εκδηλώσεις ιδιωτικών ΙΕΚ ελάχιστες ημέρες πριν
καταργήσει τους προαναφερθέντες Τομείς της δημόσιας τεχνικής –
επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Οι ευκαιρίες για νεοφιλελεύθερου τύπου νομοθετικές παρεμβάσεις
ήταν βέβαια πάμπολλες την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο και,
με βάση αυτό, δεν θα μπορούσε να χαθεί η ευκαιρία της fast track, σε 2
μέρες, κατάθεσης, συζήτησης και ψήφισης, χωρίς ουσιαστική επεξεργα-
σία στις αρμόδιες επιτροπές, του Πολυνομοσχεδίου που έγινε νόμος του
κράτους με αριθμό 4254/2014 (07/04/2014). Στην παράγραφο Ζ του
άρθρου 1 καταργούνται τα άρθρα 30 και 33 του ν. 682/1977 και η πα-
ράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 1351/1983. Οι συγκεκριμένες διατά-
ξεις διατηρούσαν τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
σε ένα σταθερό πλαίσιο, στη λογική του σεβασμού της ιδιαιτερότητας
του λειτουργήματος το οποίο ασκούν οι εκπαιδευτικοί, με υποχρεωτική
έγκριση οποιασδήποτε μεταβολής από τον οικείο διευθυντή εκπαί -
δευσης και θεσμικά πλήρη εποπτεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης από το
Υπουργείο Παιδείας. Με την κατάργησή τους απαξιώνεται η έννοια του
λειτουργήματος, η παρεχόμενη παιδεία μετατρέπεται σε εμπόρευμα και
οι μαθητές σε πελάτες. Την ίδια στιγμή η άρση της εποπτείας και η ου-
σιαστική υπαγωγή της ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων στο Υπουρ-
γείο Εργασίας αποδομούν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. 

Η άρση της εποπτείας θεσμοθετείται και διοικητικά, καθώς από το
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νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Π.Δ.
114/2014), με έναρξη ισχύος 29/10/2014, απουσιάζει πλέον η Διεύ-
θυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας είχε ήδη
λάβει την από 24/07/2014 γνωμοδότηση 266/2014 του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους, η οποία, με γνώμονα την προστασία του εκπαι-
δευτικού αγαθού, κρίνει απαραίτητη την επαναφορά της κρατικής επο-
πτείας στην ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων και την τή-
ρηση όσων προβλέπει το Σύνταγμα για την ιδιωτική εκπαίδευση. Στη
γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους υποστηρίζει
μεταξύ άλλων ότι όλες οι καταγγελίες σύμβασης πρέπει να ελέγχονται
από τα υπηρεσιακά συμβούλια, καταγγελία σύμβασης ιδιωτικού εκπαι-
δευτικού δεν μπορεί να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του διδακτικού
έτους, ενώ οι διευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρέπει να
έχουν τα ίδια προσόντα με τους διευθυντές των δημόσιων σχολείων και
ο ορισμός τους να εγκρίνεται με τις διαδικασίες που προβλέπονται από
τις διατάξεις του ν.682/1977. Τονίζεται ότι το ερώτημα στο Νομικό Συμ-
βούλιο του Κράτους είχε υποβάλει εγγράφως το ίδιο το Υπουργείο Παι-
δείας καθώς, ύστερα από τις ρυθμίσεις του Κ. Αρβανιτόπουλου, οι Διευ-
θύνσεις Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα τελούσαν εν πλήρει συγχύσει για
το τι ισχύει με τις προσλήψεις, τις απολύσεις και γενικά τον έλεγχο των
ιδιωτικών σχολείων. Πέντε μήνες μετά τη γνωμοδότηση 266/2014 του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το Υπουργείο Παιδείας αρνείται να
νομοθετήσει στην κατεύθυνση που του υποδεικνύει.

Ο Α. Λοβέρδος πήρε τη σκυτάλη από τον προκάτοχό του και στο ζή-
τημα του ξεχαρβαλώματος του πλαισίου των εργασιακών σχέσεων των
εκπαιδευτικών. Μετά τη «μνημειώδη» πρόσκληση - επιστράτευση των
αδιόριστων εκπαιδευτικών για εθελοντική εργασία στα δημόσια
σχολεία, θεσμοθέτησε με τροπολογία στο άρθρο 73 του ν.4310/2014
την υποχρεωτική εργασία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών οποιαδήποτε
ημέρα από την 10η Σεπτεμβρίου έως και την 30ή Ιουνίου, χωρίς καμία
εξαίρεση Σαββατοκύριακων, διακοπών και εορτών. Ο χαρακτηρισμός
αυτής της απασχόλησης ως «προαιρετικής» στη σχετική διάταξη ηχεί
τουλάχιστον ειρωνικά, αφού μετά την απόλυτη διάλυση των εργασια -
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κών σχέσεων στα ιδιωτικά σχολεία όποιος/-α εργαζόμενος/-η σε αυτά
δεν πειθαρχήσει στη βούληση του σχολάρχη απολύεται, ακόμα και με-
σούσης της σχολικής χρονιάς. Κατ’ αναλογία, ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός
γίνεται απόλυτα εκβιάσιμος και στο ζήτημα της όποιας αμοιβής του.

Με την τροπολογία στο άρθρο 48 του ν.4264/2014 καταργήθηκε,
εξάλλου, η ευθύνη των διευθυντών εκπαίδευσης ως διοικητικών και
πειθαρχικών προϊσταμένων των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε
φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, ενώ καταργήθηκε η εποπτεία
τους και ο έλεγχός τους στη λειτουργία και στο έργο των εκπαι -
δευτηρίων αυτών.

Τρομοκρατία και αντιστάσεις 

Κι επειδή επίθεση στον κόσμο της εργασίας χωρίς τρομοκρατία δε γί-
νεται, τα δυόμισι χρόνια των κυβερνήσεων Σαμαρά συνοδεύτηκαν από
την προσπάθεια τρομοκράτησης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που
συμμετέχουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, σε πλήρη αρμονία με τις
πρακτικές επιστράτευσης των εκπαιδευτικών των δημόσιων σχολείων.
Η ΟΙΕΛΕ κατάγγειλε το Σεπτέμβρη του 2012 ότι το Υπουργείο Παιδείας
έδωσε εντολή προς τις διευθύνσεις εκπαίδευσης να κοινοποιηθούν τα
ονόματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε απεργιακή
κινητοποίηση που εξήγγειλε και υλοποίησε από κοινού με τα υπόλοιπα
εκπαιδευτικά συνδικάτα. Οι καταγγελίες αυτές βέβαια διαψεύδονται από
το Υπουργείο, σε απάντηση που έδωσε σε σχετική ερώτηση βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ισχυρίζεται ότι ζήτησε μόνο ποσοστά συμμετοχής και
όχι ονόματα. Η καθημερινότητα στα ιδιωτικά σχολεία όμως μαρτυρά τις
δυσκολίες των εκπαιδευτικών στην άσκηση των συνδικαλιστικών τους
δικαιωμάτων, καθώς οι σχολάρχες, αξιοποιώντας τη διαμορφωθείσα
κατάσταση αποδόμησης του όποιου προστατευτικού πλαισίου υπήρχε,
απειλούν με απολύσεις, γνωρίζοντας ότι πλέον έχουν τη δυνατότητα να
τις πραγματοποιήσουν πολύ ευκολότερα από ό,τι το παρελθόν,
δεδομένης και της τεράστιας ανεργίας και υποαπασχόλησης που πλήττει
και τον κλάδο των εκπαιδευτικών.
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Ωστόσο, όλο το προηγούμενο διάστημα οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί
προέβαλλαν τις όποιες αντιστάσεις τους στην πρωτοφανή επίθεση που
εξαπέλυσε εναντίον τους η μνημονιακή διαχείριση της χώρας κάτω από
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Οι εκπαιδευτικοί, με τη στήριξη της
ΟΙΕΛΕ, κατάφεραν να κερδίσουν κάποιες αποφάσεις υπηρεσιακών συμ-
βουλίων και δικαστηρίων ενάντια σε απολύσεις συναδέλφων τους. Δεν
έλειψαν και οι απεργιακές κινητοποιήσεις, με αποκορύφωμα την
απεργία και, κυρίως, τη διαδήλωση της 15ης Οκτωβρίου 2013. Δεν
πρέπει να λησμονεί κανείς και την ελπιδοφόρα απόφαση – σταθμό
380/2013 του ΣτΕ, που ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή της κατά-
πτυστης εγκυκλίου που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου στο εργασιακό τους
καθεστώς, ενώ μια οριστική απόφαση θα δώσει στον κόσμο της εργα -
σίας μια επιμέρους σημαντική νίκη. Κάθε επιμέρους νίκη, ωστόσο, δίνει
ελπίδα σε όλη τη δοκιμαζόμενη κοινωνία στον πόλεμο για την ανατροπή
της νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητας.

Η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς υπήρξε και
συνεχίζει να είναι πολύμορφη: με τη δημόσια, έμπρακτη αλληλεγγύη
στους αγώνες τους, με τη στενή συνεργασία με το σωματείο τους και με
την άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση μέσω του κοινοβουλευτικού
ελέγχου και των τοποθετήσεων στη Βουλή. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι
σχεδόν 35 παρεμβάσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου κάθε είδους (ερω-
τήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, αναφορές) σχετικά με την ιδιωτική εκπαί-
δευση στις οποίες έχουν προβεί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τα δυόμισι
χρόνια των κυβερνήσεων Σαμαρά.

Η πολιτική απόφαση του ιδρυτικού συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά
με τις εργασιακές σχέσεις αποκρυσταλλώνεται στην επαναφορά και την
αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου και του πλαισίου συλλογικής δια-
πραγμάτευσης. Οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, η προστα -
σία από τις απολύσεις, η αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανι σμών, η κα-
τάργηση της μαύρης, επισφαλούς και ενοικιαζόμενης εργασίας, η ενί-
σχυση του ρόλου των συνδικάτων και η ελεύθερη και ακώλυτη άσκηση
της συνδικαλιστικής δραστηριότητας αποτελούν πυλώνες της πολιτικής
του στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. 
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Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η δημόσια εκπαίδευση αποτελεί αδιαπραγμάτευτο,
καθολικό κοινωνικό αγαθό, που πρέπει να παρέχεται δωρεάν σε όλους
όσους ζουν στη χώρα και για όλες τις βαθμίδες της, από την προσχολική
μέχρι τη μεταπτυχιακή. Η φροντιστηριακή και η ιδιωτική εκπαίδευση
αποτελούν παθογένεια, η οποία θα εξαλειφθεί μέσω της αναβάθμισης
και ουσιαστικοποίησης της δημόσιας.
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Η Ειδική Αγωγή: 
Το αποπαίδι 
της Δημόσιας 
Εκπαίδευσης

Ο ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΟΣ τομέας της Ειδικής Εκπαίδευσης αποτελεί ένα από τα
κλασικά παραδείγματα κυβερνητικής αναλγησίας και ένα από τα χαρα-
κτηριστικά πεδία έλλειψης πολιτικής βούλησης. Η χώρα μας, αδυνατών-
τας να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες της Ειδικής Εκπαίδευσης και να
εφαρμόσει έναν σωστό στρατηγικό σχεδιασμό, εκτίθεται επανειλημμένα
και ανεπανόρθωτα τόσο στη διεθνή κοινότητα όσο και στους Έλληνες
πολίτες. Ελάχιστες δημόσιες δεσμεύσεις κατάφεραν να υλοποιηθούν
εδώ και μια δεκαετία, ενώ η Ειδική Εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί της
παραμένουν σε καθεστώς παρατεταμένης απαξίωσης.

Το επίπεδο της Ειδικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας βρίσκεται σε
πλήρη αναντιστοιχία με εκείνο των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενώ η εκπαίδευση που παρέχεται στην πλειονότητα των παι -
διών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στις τάξεις προσο μοιάζει
περισσότερο με φύλαξη παρά με ισότιμη εκπαίδευση. Οι δάσκαλοι και το
προσωπικό των ειδικών σχολείων, οι σύμβουλοι και ειδικά το προσω -
πικό των ΚΕΔΔΥ κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν ένα ετοιμόρροπο
οικοδόμημα, το οποίο ταράζεται κάθε φορά από τους ερασιτεχνισμούς
και τις εκλογικές σκοπιμότητες του Υπουργείου Παιδείας. 

Η παρεχόμενη δημόσια Ειδική Εκπαίδευση είναι ελλιπέστατη
ποσοτικά και ποιοτικά. Οι διάφορες παρεμβάσεις, διακηρύξεις ή νομοθε-
τικές ρυθμίσεις, όπως π.χ. ο σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων και
βιβλίων, που γίνονται κατά καιρούς από το Υπουργείο Παιδείας,
αφορούν το γενικό πληθυσμό των παιδιών, χωρίς να υπολογίζονται σε
αυτόν οι μαθητές και μαθήτριες με ειδικές ανάγκες ή και αναπηρίες.
Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι η μη παροχή κατάλληλης και ισό-
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τιμης ειδικής εκπαίδευσης στα παιδιά που την έχουν ανάγκη.

Η μεγάλη μείωση των δαπανών 
για τη μεταφορά των παιδιών

Οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης προς τους δανειστές, αλλά και η
πιστή εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών, είχαν ως αποτέλεσμα την
περαιτέρω υποβάθμιση της Ειδικής Εκπαίδευσης στο σύνολό της. Ένα
από τα μελανότερα σημεία της εφαρμοζόμενης πολιτικής αφορά τη με-
ταφορά των μαθητών προς και από το σχολείο. Εκτός του υφιστάμενου
κατακερματισμού και της επικάλυψης αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα
Υπουργεία, σημειώθηκε τεράστια μείωση του κρατικού προϋπολογισμού
στις δαπάνες που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. Ήδη από τους πρώ-
τους μήνες της θητείας της η νέα Κυβέρνηση θέσπισε το πρώτο
δυσμενές μέτρο για την Ειδική Εκπαίδευση, το οποίο δεν ήταν άλλο από
τη μείωση των δαπανών για τη μεταφορά των μαθητών στα Ειδικά σχο-
λεία από 250 εκατ. ευρώ σε 140 εκατ. ευρώ για το έτος 2012-2013.
Τον Ιανουάριο του 2013, πέντε μήνες μετά την έναρξη της σχολικής
χρονιάς και αφού η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο, ως έσχατη
λύση, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναγκάστηκε να διαθέσει στρατιω-
τικά οχήματα, οδηγούς και συνοδούς για τη μετακίνηση των μαθητών
ΑμεΑ.

Την αμέσως επόμενη σχολική χρονιά η χρηματοδότηση μειώθηκε εκ
νέου. Με την ΚΥΑ 24001/11-06-2013 των Υπουργών Οικονομικών,
Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα -
φορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού «περί μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Πε-
ριφέρειες», αποφασίστηκε η μείωση της χρηματοδότησης κατά 60% σε
σχέση με τη χρηματοδότηση του προηγούμενου έτους, δηλαδή από 140
εκατομμύρια σε μόλις 55. 

Αξιοσημείωτο είναι, τέλος, το γεγονός, πως παρά τις κατά καιρούς
δεσμεύσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξεύ-
ρεση κοινοτικών χρηματοδοτήσεων προς τον Οργανισμό Σχολικών Κτι-
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ρίων (ΟΣΚ), ο τελευταίος δεν διαθέτει μέχρι σήμερα ένα συγκεκριμένο
σχέδιο δόμησης των Ειδικών Σχολείων. Στο πλαίσιο αυτό, δεν υπάρχουν
ενιαίες προδιαγραφές στα κτήρια της Ειδικής Εκπαίδευσης, με αποτέλε-
σμα να δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα στην προσβασιμότητα
στο σχολείο των μαθητών με αναπηρίες.

Τα τεράστια κενά σε ειδικό εκπαιδευτικό 
και βοηθητικό προσωπικό στις δομές 
της Ειδικής Εκπαίδευσης και η διαθεσιμότητα

Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2012-13 τα κενά στην Ειδική
Εκπαίδευση εκτιμήθηκαν περί τις 2.500. Οι ελάχιστες πιστώσεις που
διατέθηκαν για την κάλυψη των λειτουργικών και οργανικών κενών σε
δομές της Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2012-2013 προέρχονταν
αποκλειστικά από τους πόρους του ΕΣΠΑ. Ήταν προφανές πως οι πιστώ-
σεις δεν επαρκούσαν σε καμία περίπτωση και έτσι πολλά σχολεία παρέ-
μειναν κλειστά, ενώ άλλα συνέχισαν να υπολειτουργούν επί μήνες. Την
επόμενη σχολική χρονιά, 2013-2014, σε πάνω από 1.600 υπολογί -
ζονται τα λειτουργικά κενά σε εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και
βοηθητικό προσωπικό, σε περισσότερες από 1.000 σχολικές μονάδες
ειδικής εκπαίδευσης και στις διαγνωστικές και υποστηρικτικές υπηρε -
σίες. Πρόκειται κυρίως για ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παι-
δοψυχιάτρους, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και
ειδικό βοηθητικό προσωπικό. 

Η υποβάθμιση της Ειδικής Εκπαίδευσης όμως δεν σταματά εκεί. Στα
τέλη Ιουλίου του 2013 η Κυβέρνηση σχεδιάζει ένα ακόμα βάναυσο χτύ-
πημα στη δημόσια εκπαίδευση, θέτοντας σε διαθεσιμότητα 2.122 εκπαι-
δευτικούς, αρκετοί από τους οποίους υπηρετούσαν στην Ειδική Εκπαί-
δευση. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 καταργούνται
ειδικότητες των ΕΠΑΛ συμπαρασύροντας και τους εκπαιδευτικούς εργα-
στηριακών ειδικοτήτων της Ειδικής Αγωγής με αυξημένα τυπικά προ-
σόντα, οι οποίοι επί σειρά ετών υπηρετούσαν στα ΕΕΕΕΚ-ΤΕΕΕΑ και ΕΕΓ
της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Εκπαίδευσης. 
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Η στελέχωση των δομών αυτών γίνεται σε μεγάλο ποσοστό από
αναπληρωτές μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΣΠΑ και έτσι το
μόνιμο προσωπικό είναι περιορισμένο. Παρουσιάζονται, στο πλαίσιο
αυτό, συνεχείς καθυστερήσεις μέχρι την έγκριση των πιστώσεων και τον
διορισμό των εκπαιδευτικών, γεγονός που αποβαίνει φυσικά εις βάρος
των παιδιών και των οικογενειών τους. Εφέτος μάλιστα οι δομές της ει-
δικής αγωγής άρχισαν να στελεχώνονται το Νοέμβριο. Παρόμοια είναι η
κατάσταση και στα Κέντρα Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστή-
ριξης (ΚΕΔΔΥ). Για να μπορέσει ένα παιδί να λάβει την απαραίτητη διά-
γνωση, η οποία πιστοποιεί την αναπηρία ή τις ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες του, θα πρέπει να εξεταστεί από τα ΚΕΔΔΥ, τα οποία εξακολου-
θούν να παραμένουν υποστελεχωμένα - και ελέω κρίσης -, με το προ-
σωπικό να «ταξιδεύει» από το ένα κέντρο στο άλλο, ώστε να εξυπηρετη-
θούν οι ανάγκες των παιδιών. 

Το Υπουργείο Παιδείας, ενώ έχει εξαιρέσει εδώ και χρόνια την Ειδική
Εκπαίδευση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αντί να αντιμετωπίσει το
πρόβλημα των ελλείψεων, επινόησε άλλη μία αντι-εκπαιδευτική και
ανορθολογική μέθοδο. Επέλεξε τη σύναψη εξάμηνων συμβάσεων με
τον ΟΑΕΔ μέσω ΕΣΠΑ για την πρόσληψη εργαζομένων, με εξευτελιστική
αμοιβή (490 ευρώ) και με μειωμένα προσόντα, κάτι εντελώς ασύμβατο
με τη νομοθεσία, που ορίζει πως οι συγκεκριμένες θέσεις διατίθενται σε
εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά προσόντα. Η πρακτική αυτή της Κυ-
βέρνησης αποδεικνύει με τον πιο περίτρανο τρόπο την υποβάθμιση της
Ειδικής Εκπαίδευσης, τον πρόχειρο σχεδιασμό πολιτικής, αλλά και την
αδιαφορία για τις ανάγκες μιας από τις ευπαθέστερες ομάδες του πλη-
θυσμού.

Η κοινοβουλευτική δράση του ΣΥΡΙΖΑ 
για την ουσιαστική αναβάθμιση της Ειδικής Εκπαίδευσης

Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει και θα συνεχίσει να δίνει μάχες εντός και εκτός
Βουλής για την αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής. Η Επιτροπή Ελέγχου
Κυβερνητικού Έργου Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΣΥΡΙΖΑ έχει κατα-
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θέσει τρεις τροπολογίες επί των νομοσχεδίων που αφορούν την Ειδική
Εκπαίδευση, δεκάδες ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου αλλά και
επίκαιρες ερωτήσεις για τα φλέγοντα ζητήματα της Ειδικής Αγωγής, με
στόχο την άσκηση πίεσης και ελέγχου στην Κυβέρνηση αλλά και την
αποτροπή της αντι-εκπαιδευτικής και αντιλαϊκής πολιτικής της. Έχει συ-
στήσει ειδικές επιτροπές που πραγματεύονται ζητήματα που αφορούν
μόνο την Ειδική Εκπαίδευση και παράλληλα έχει προβεί σε δια -
βουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
ήταν η μεγάλη διαβούλευση του ΣΥΡΙΖΑ για την Ειδική Εκπαίδευση που
έλαβε χώρα στη Βουλή των Ελλήνων στις 6/6/2014, στην οποία παρα-
βρέθηκαν περισσότεροι από 25 φορείς. Η ομάδα των συνεργατών της
ΕΕΚΕ Παιδείας έχει εκπονήσει σημαντικό αριθμό μελετών τεκμηρίωσης
για τη μελέτη και αξιολόγηση των ασκούμενων εκπαιδευτικών πολι -
τικών και για τη χάραξη μιας νέας μελλοντικής πολιτικής κατεύθυνσης
της Ειδικής Εκπαίδευσης, με βασικό πυρήνα τη συμπερίληψη των μαθη-
τών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο της Γενικής Εκπαίδευ-
σης.

Παράλληλα, εκτός του νομοθετικού και κοινοβουλευτικού έργου, οι
βουλευτές της Μόνιμης Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ
συμμετέχουν καθημερινά στους λαϊκούς αγώνες, στις κινητοποιήσεις
αλλά και σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Επικράτεια, ενώ-
νοντας τις φωνές τους προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα δίκαια αιτή-
ματα των μαθητών/μαθητριών, των εκπαιδευτικών και των γονιών της
Ειδικής Εκπαίδευσης.
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