
 

 

Θϋμα: Οι ανακοινώςεισ του Σ.Ε.Β. για την εκπαύδευςη και ο ςτόχοσ για τη 

διϊλυςη τησ δημόςιασ – δωρεϊν παιδεύασ 

 

 «Η ϋξοδοσ από την κρύςη ξεκινϊει ςτα θρανύα», ϋχει ωσ τύτλο η ϋκθεςη 

που δημοςιοποιόθηκε από τον Σ.Ε.Β. αλλϊ τα «καλϊ νϋα» ςταματούν ςτη 

διατύπωςη αυτό. Οι διαπιςτώςεισ και οι προτϊςεισ που ακολουθούν, δεν 

ςηματοδοτούν τύποτε ϊλλο από τον ςτόχο για τη διϊλυςη του δημόςιου 

εκπαιδευτικού ςυςτόματοσ. 

Η ϋκθεςη και οι προτϊςεισ του Σ.Ε.Β., διόλου τυχαύα όπωσ 

αποδεικνύεται,  όρθαν ωσ φυςικό ςυνϋχεια των  τοποθετόςεων του Συνδϋςμου 

Ιδιοκτητών Σχολεύων ςτην επιτροπό Μορφωτικών Υποθϋςεων τησ Βουλόσ και 

ωσ κυρύαρχη φιλοςοφύα και επιδύωξη ϋχουν την  επϋλαςη τησ ϊκρατησ 

επιχειρηματικότητασ μϋςα ςτα ςχολεύα, «δεύχνοντασ» προσ την ιδιωτικό 

εκπαύδευςη και το ςχολεύο τησ «ελεύθερησ» αγορϊσ. 

Κϊτω από ϋναν επιςτημονικοφανό μανδύα εμφανύζονται, μϋςω των 

προτϊςεων, η καταςυκοφϊντηςη του δημόςιου ςχολεύου και η απαξύωςη των 

εκπαιδευτικών λειτουργών και του καθημερινού αγώνα τουσ για τουσ μαθητϋσ 

τουσ, με ςτόχο την αλλαγό τοπύου ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ, αφού: 

 «Ελευθερύα» επιλογόσ ςχολεύου ςημαύνει κρατικό χρηματοδότηςη των 

ιδιωτικών ςχολεύων (βλϋπε voucher), υποβϊθμιςη ό/και κλεύςιμο μεγϊλου 

αριθμού δημόςιων ςχολεύων.  
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 «Καλύτερη διαχεύριςη των ανθρωπύνων πόρων, ώςτε να αυξηθούν οι 

μϋςεσ ώρεσ διδαςκαλύασ και να μειωθούν οι ανϊγκεσ για ϋκτακτουσ 

εκπαιδευτικούσ» ςημαύνει πωσ Ο ΣΕΒ και ο ΣΙΣ ζητούν εντατικοπούηςη εργαςύασ 

- αύξηςη του ωραρύου των εκπαιδευτικών (χωρύσ φυςικϊ αύξηςη αποδοχών), 

κϊτι που, όπωσ κυνικϊ ομολογεύται, θα ςηματοδοτόςει ακόμα μεγαλύτερο 

περιοριςμό ςτισ προςλόψεισ αναπληρωτών. Αυτό ςε ςυνδυαςμό με την 

αναφορϊ ότι ο αριθμόσ των εκπαιδευτικών ςτα δημόςια ςχολεύα εύναι κατϊ 

30% μεγαλύτεροσ από ότι ςτα ιδιωτικϊ «φωτογραφύζει»  απολύςεισ 

εκπαιδευτικών ςτη δημόςια εκπαύδευςη.   

 Η αναφορϊ «η αναλογύα δαςκϊλων προσ μαθητϋσ ςτην Ελλϊδα εύναι 

ιδιαύτερα ευνοώκό» (θυμύζουμε ότι ο πρόεδροσ του ΣΙΣ ζότηςε ςτην Επιτροπό 

Μορφωτικών Υποθϋςεων τησ Βουλόσ αύξηςη τησ αναλογύασ εκπαιδευτικού - 

μαθητό ςτην Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη από 1:25 ςε 1:28) ςημαύνει υποβιβαςμό 

ό/και κατϊργηςη ςχολικών μονϊδων (και βϋβαια δραςτικό περιοριςμό των 

αναγκών ςε εκπαιδευτικούσ). Φυςικϊ, αποκρύπτουν εντϋχνωσ πωσ Δημόςια 

Σχολεύα –Νηπιαγωγεύα, Δημοτικϊ, Γυμνϊςια και Λύκεια– λειτουργούν 

διϊςπαρτα ςε όλη τη χώρα (ηπειρωτικϋσ, ορεινϋσ, νηςιωτικϋσ περιοχϋσ), εν 

αντιθϋςει με τα ιδιωτικϊ ςχολεύα που λειτουργούν μονϊχα ςτα μεγϊλα αςτικϊ 

κϋντρα. 

 Η παντελώσ ψευδόσ «διαπύςτωςη» ότι το κόςτοσ μιςθοδοςύασ κινεύται 

ςε πολύ υψηλϊ επύπεδα, υψηλότερα του μϋςου όρου του ΟΟΣΑ, ακόμα και ςτα 

χρόνια τησ κρύςησ μασ κϊνει να απορούμε με το θρϊςοσ τουσ τη ςτιγμό που ςτα 

χρόνια των μνημονύων ϋχει χαθεύ πϊνω από το 40% των ειςοδημϊτων μασ ενώ 

ταυτόχρονα οι Έλληνεσ εκπαιδευτικού ανόκουν ςτην κατηγορύα των 

χαμηλότερα αμειβόμενων ςτισ χώρεσ του ΟΟΣΑ. Η πρόταςό τουσ εύναι, 

ςαφϋςτατα οι, ακόμα μεγαλύτερεσ,  περικοπϋσ ςτουσ μιςθούσ των 

εκπαιδευτικών. 

 Η πρόταςη για «αύξηςη τησ εμπλοκόσ των τοπικών αρχών» ςε 

ςυνδυαςμό με τη διαπύςτωςη για «αςφυξύα του κρϊτουσ ςτη λειτουργύα των 

ςχολεύων» παραπϋμπει ςτο γνωςτό ζότημα του «περϊςματοσ των δημόςιων 

ςχολεύων ςτουσ Ο.Τ.Α. (εύναι πολύ πρόςφατη η ςχετικό απόφαςη τησ ΚΕΔΕ για 



τα νηπιαγωγεύα), κϊτι που όπου εφαρμόςτηκε ϋκλειςαν ςχολεύα και οι μιςθού 

των εκπαιδευτικών εξανεμύςτηκαν. Η ςκοπιμότητα τησ πρόταςησ των 

ςωτόρων – ιδιωτών δεν κρύβεται. 

 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. υπεραςπιζόμενο το δημόςιο ςχολεύο, τη δημόςια – 

δωρεϊν εκπαύδευςη καταδικϊζει τισ αντιεκπαιδευτικϋσ «προτϊςεισ» του Σ.Ε.Β. 

και τα ψεύδη που τισ «ςτηρύζουν». Καλούμε τουσ εκπαιδευτικούσ και όλη την 

κοινωνύα ςε επαγρύπνηςη και δρϊςη  για την αποτροπό τησ εφαρμογόσ των 

ςχεδύων για τη διϊλυςη του πολύτιμου κοινωνικού αγαθού τησ δημόςιασ 

εκπαύδευςησ. 

 

 

 


