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ΣYΓXΩNEYΣEIΣ ΣXOΛEIΩN, MEIΩΣH ΔAΠANΩN KAI YΠOBAΘMIΣH ΔOMΩN ΔHMIOYPΓOYN AΣΦYΞIA

Oι περικοπές πνίγουν την παιδεία
Eχουμε τον μεγαλύτερο
μέσο όρο μαθητών
ανά τμήμα στην E.E.

Oι πιο κακοπληρωμένοι εκπαιδευτικοί
είναι οι Eλληνες

Της MAPIAΣ ΠAΠOYTΣAKH

ατάρρευση της
δημόσιας και
δωρεάν παιδείας τα τελευταία
δύο χρόνια, με
τη «συμβολή»
του μνημονίου,
δείχνουν πλέον
καθαρά οι αριθμοί για την Ελλάδα.
Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από
την OΛΜΕ στη συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Oμοσπονδίας Εκπαιδευτικών, που έγινε πριν από μερικές
μέρες στις Βρυξέλλες.
Oπως επισημαίνει στην «Κ.Ε.» ο
γ.γ. της OΛΜΕ Θ. Κοτσιφάκης, «όταν οι δαπάνες για τη δημόσια παιδεία φθάσουν, όπως υπολογίζεται,
μόλις στο 2,23% του ΑΕΠ, αντιλαμβανόμαστε πως οι επιπτώσεις στο
δημόσιο σχολείο θα είναι δραματικές. Η μείωση των κρατικών δαπανών από το 2009 μέχρι και το 2015
θα είναι της τάξης των 1.436 εκατ.
ευρώ, δηλαδή μείωση κατά 19,2%»!
Τον περασμένο Ιούλιο ανακοινώθηκε επιπλέον περικοπή δαπανών για την εκπαίδευση που προβλεπόταν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, από 2,058 δισ. ευρώ σε 1,694 δισ.
ευρώ, δηλαδή μείωση κατά 18 %!
Αυτό σημαίνει στην πράξη, όπως
λένε οι εκπαιδευτικοί, περαιτέρω
μείωση των κρατικών δαπανών
για την παιδεία από το Πρόγραμμα
Δημόσιων Επενδύσεων του προϋπολογισμού.
ο υπουργείο Παιδείας συγχώνευσε συνολικά 1.933
σχολεία, από τα οποία 1.523 στην
πρωτοβάθμια και 410 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα να κλείσουν 1.056
σχολεία, 851 από τα 10.798 (7,8%)
στην πρωτοβάθμια και 205 από τα
3.185 στη δευτεροβάθμια (6,5%), ενώ οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις συνεχίζονται.
Oι καθηγητές λένε, επίσης, ότι
καταργούνται ή υποβαθμίζονται υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:
ñ Καταργήθηκε η ενισχυτική διδασκαλία στο γυμνάσιο, υποβαθμίστηκε η διδασκαλία των ξένων
γλωσσών στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
ñ Υποβαθμίστηκαν τα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας. Κλείνουν 22
από τα 58 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αναστέλλεται η

Κ

Το νέο μισθολόγιο προβλέπει επιπροσθέτως περικοπή 20%, ενώ
συνδέει το μισθό με την παραγωγικότητα και την απόδοση. Eτσι το ετήσιο καθαρό εισόδημα θα κυμαίνεται μεταξύ 8.500-17.500 ευρώ.
O μηνιαίος καθαρός μισθός από
577-680 ευρώ (1ος χρόνος), μέχρι
1.371 ευρώ στα 35 χρόνια.
Oπως τονίζει ο Θ. Κοτσιφάκης, ο
μισθός των ελλήνων εκπαιδευτικών, που ήταν ήδη στο 50% του
μέσου όρου του μισθού των εκπαιδευτικών της ευρωζώνης έμεινε
μισός τα δύο τελευταία χρόνια.
Μειώσεις όμως υπέστησαν και οι
συνταξιούχοι. Aυξήθηκαν τα όρια
ηλικίας από 60 ή 65 στα 70, καθώς
και τα έτη υπηρεσίας από 35 σε 40,
ενώ καταργήθηκε η ειδική διάταξη
για τους εκπαιδευτικούς που προέβλεπε χορήγηση μειωμένης σύνταξης με 30 χρόνια υπηρεσίας στα 60
χρόνια του εκπαιδευτικού.
κόμη και στην Πορτογαλία,
όπου η οικονομική κατάσταση είναι παρόμοια με της Ελλάδας
και η τρόικα επιβάλλει πολιτική λιτότητα, οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Oταν
ο βασικός μισθός είναι 485 ευρώ,
οι μισθοί των εκπαιδευτικών κυμαίνονται από 1.236 ευρώ τον
πρώτο χρόνο και φθάνουν στα
3.076 (μεικτά) στα 29 χρόνια. Στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση εργάζονται 148.955
εκπαιδευτικοί και στην τριτοβάθμια 25.092.
Και εκεί όμως οι εκπαιδευτικές
δαπάνες μειώθηκαν κατά 800 εκατ. ευρώ το 2011 και προβλέπεται
να μειωθούν κατά 600 εκατ. ευρώ
το 2012. Τα σχολεία που έκλεισαν
τα τελευταία χρόνια ανέρχονται σε
3.500, ενώ εξίσου θλιβερή είναι
–και εκεί–, η οικονομική εικόνα
των εκπαιδευτικών λειτουργών, αφού: Μειώθηκε ο 14ος μισθός κατά
50% και ο αριθμός των εκπαιδευτικών κατά 4.528 ευρώ. Αντίστοιχα,
αυξήθηκε ο αριθμός των εκπαιδευτικών που εντάχθηκαν στο ταμείο
ανεργίας κατά 38,5%.
Η Ευρωπαϊκή Oμοσπονδία κάλεσε όλες τις οργανώσεις-μέλη της
να εκφράσουν την αλληλεγγύη
τους προς τους έλληνες συναδέλφους τους στέλνοντας επιστολές
και διαμαρτυρίες στην κυβέρνηση,
ενώ προγραμματίζεται έκτακτη
συνδιάσκεψη για να δώσουν απάντηση στα όσα συμβαίνουν εναντίον της Ελλάδας.
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λειτουργία των Συμβουλευτικών
Σταθμών Νέων.
ñ Καταργείται ο Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός.
Υποβαθμίζεται σταδιακά ο θεσμός
των βιβλιοθηκών που δημιουργήθηκαν από συγχρηματοδοτούμενα
κονδύλια, ενώ επιβάλλονται πλέον
τμήματα από 28-30 μαθητές.
Ειδικότερα, για τα σχολικά τμήματα: Eνας στους τέσσερις μαθητές
(ποσοστό 23,64%) στα λύκεια της
Αττικής φοιτά σε τμήμα με περισσότερους από 26 μαθητές. Oπως επισημαίνει στην «Κ.Ε.» ο καθηγητής Στρ. Στρατηγάκης το όριο ήταν
25 μαθητές, ενώ μέχρι το 2010 ο
αριθμός αυτός αυξανόταν κατά
10% στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πρόβλημα χώρου. Φέτος η προ-

σαύξηση του 10% υπάρχει και εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τον
διαθέσιμο χώρο, με αποτέλεσμα να
συγκροτούνται πολλά τμήματα με
όριο τους 28 μαθητές. Eτσι, 18.117
μαθητές γενικών λυκείων, φοιτούν
σε τμήματα με περισσότερους από
25 μαθητές.
τις χώρες της Ευρώπης ο μέσος όρος μαθητών ανά τμήμα είναι 21,9, ενώ στην Αττική είμαστε ήδη στους 22,45.
«Τις δραματικές συνέπειες των
περικοπών», επισημαίνουν οι καθηγητές, «υφίστανται οι ήδη βαριά
τραυματισμένες από την οικονομική κρίση ελληνικές οικογένειες.
Δεδομένου μάλιστα ότι μειώθηκαν
οι επιχορηγήσεις των σχολικών επιτροπών κατά 60%, προκάλεσε
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οικονομική ασφυξία του δημόσιου
σχολείου, που αδυνατεί πλέον να
ανταποκριθεί στις καθημερινές λειτουργίες του, ενώ συνεχώς καλούνται οι γονείς να συμβάλουν στη
λειτουργία του σχολείου για είδη
πρώτης ανάγκης».
Σύμφωνα με τα στοιχεία των καθηγητών: Κατά τη διετία 2010-11
έγιναν 3.400 προσλήψεις εκπαιδευτικών, ενώ συνταξιοδοτήθηκαν
17.500. Το σύνολο των εκπαιδευτικών είναι 160.000, μειώθηκαν δηλαδή πάνω από 10%! Επίσης, οι ετήσιες καθαρές αποδοχές των εκπαιδευτικών είναι πλέον λιγότερες
κατά 4 μηνιαίους μισθούς, υπολογιζομένων των περικοπών των νέων κρατήσεων και φόρων που ανέρχονται στο 20%.

