
 
 

Αθήνα, 17/10/2013 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 «υνεχίηει τθ διάλυςθ τθσ δθμόςιασ Παιδείασ θ νζα τροπολογία του Τπουργείου Παιδείασ»  

 

τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Ολομζλειασ τθσ Βουλισ ςτισ 17/10/2013, ςτθ ςυηιτθςθ του ςχεδίου νόμου: 
«Ρυκμίςεισ κεμάτων Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ και άλλεσ διατάξεισ» μίλθςε ο βουλευτισ Α' 
Θεςςαλονίκθσ του ΤΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Γιάννθσ Αμανατίδθσ. Παρατίκεται το πλιρεσ κείμενο τθσ ομιλίασ: 

«Κυρία Πρόεδρε, κφριε Τπουργζ, κυρίεσ και κφριοι Βουλευτζσ, ο λόγοσ μου κα ςτραφεί ςτθν 
τροπολογία τθν οποία κατζκεςε το Τπουργείο Παιδείασ, εφαρμόηοντασ τθν τακτικι των τροπολογιϊν, ζτςι 
ϊςτε να περάςει διατάξεισ οι οποίεσ ουςιαςτικά ςυνεχίηουν μία τακτικι διωγμοφ των εκπαιδευτικϊν 
και των μακθτϊν από τα ςχολεία. Κυρίεσ και κφριοι Βουλευτζσ, ζνα μεγάλο φράγμα ςτο φαςιςμό και 
ςτο ναηιςμό μπορεί να είναι θ παιδεία. Δεν είναι μόνο τα αςτυνομικά μζτρα ι ενϊπιον του νόμου. Αν 
κζλεισ να φτάςεισ πιο βακιά, ςτισ ρίηεσ, πρζπει να ξεκινιςεισ από τθν παιδεία και θ παιδεία ςτον καιρό 
του μνθμονίου είναι υπό διωγμό, είναι υπό διάλυςθ. Η τροπολογία θ οποία ιρκε ςτθ Βουλι, ηθτάμε να 
αποςυρκεί από το Τπουργείο Παιδείασ.  

Κυρίεσ και κφριοι Βουλευτζσ, βριςκόμαςτε ςε μία βίαιθ εκδίωξθ είκοςι χιλιάδων μακθτϊν από τα 
ΕΠΑΛ. Σο Τπουργείο ακόμα και ςτο ν. 4186, όπου προζβλεπε μεταβατικι διάταξθ για τθ Β’ ΕΠΑΛ, ζκανε 
πίςω και δφο θμζρεσ πριν να λιξει θ δυνατότθτα που ζχουν οι μακθτζσ να δθλϊςουν τισ ςχολζσ, τισ 
αποςφρει, δεν τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να εγγραφοφν ςε χολζσ Τγείασ Πρόνοιασ, ςτισ κατευκφνςεισ 
Εφαρμοςμζνων Σεχνϊν –ζχει βάλει κάποιεσ διατάξεισ τϊρα- και Αιςκθτικισ Κομμωτικισ, με αποτζλεςμα 
οι μακθτζσ αυτοί ι να ςτραφοφν ςτα ΚΕΚ και να χάςουν τθν πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ι 
ακόμα χειρότερα να ςτραφοφν ςε άλλεσ κατευκφνςεισ, ενϊ δεν ιταν αυτι θ επιλογι τουσ. Ζθτάμε τθν 
απόςυρςθ τθσ εγκυκλίου.  

Κοντεφει να τελειϊςει ο Οκτϊβριοσ και είχαμε καταγγείλει από το καλοκαίρι ακόμα ότι χιλιάδεσ 
χαμζνεσ εκπαιδευτικζσ ϊρεσ κα υπάρξουν ςε όλθ τθν εκπαίδευςθ, εάν δεν παρκοφν μζτρα. Σο Τπουργείο 
μετρά και ξαναμετρά και είναι τραγελαφικό να βάηει διατάξεισ για βιβλία παρουςίασ προςωπικοφ. 

Όςο και να τα μετριςει κα του λείπουν, γιατί λείπουν δϊδεκα χιλιάδεσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί 
από τα ςχολεία αυτι τθ ςτιγμι για να διδάξουν τα παιδιά, γιατί λείπουν διοικθτικοί και από τα 
πανεπιςτιμια και από τα ςχολεία, γιατί λείπουν υποςτθρικτικζσ δομζσ, γιατί λείπει το ειδικό εκπαιδευτικό 
προςωπικό, γιατί λείπουν οι δάςκαλοι ειδικισ αγωγισ, γιατί όλουσ αυτοφσ κζλει να τουσ πάρει μζςα από 
τα ΕΠΑ για επτά μινεσ και πρζπει να περάςουν δφο μινεσ και τα παιδιά να μθν κάνουν μακιματα.  

Αυτι είναι θ μνθμονιακι πολιτικι, τθν οποία εφαρμόηει κατά γράμμα το Τπουργείο Παιδείασ. Και 
βζβαια ςτο προςχζδιο του Προχπολογιςμοφ υπάρχουν ακόμα περιςςότερεσ περικοπζσ για τθν παιδεία. 
Πϊσ, λοιπόν, θ παιδεία αυτι κα ςτακεί ανάχωμα απζναντι ςτο ρατςιςμό, το φαςιςμό και το ναηιςμό;  

Κυρίεσ και κφριοι Βουλευτζσ, θ κατάςταςθ ςτθν παιδεία είναι πάρα πολφ άςχθμθ. Η λειτουργία του 
ολοιμερου ςχολείου ακόμα δεν ζχει γίνει πλιρθσ. Διότι ακριβϊσ επειδι δεν ζγιναν οι διοριςμοί, 
κατζβθκαν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ςτο πρωινό πρόγραμμα, με αποτζλεςμα θ λειτουργία του ςχολείου 
μετά τισ δφο θ ϊρα, ειδικά ςτα ΕΑΕΠ, να επαφίεται ςτα ΕΠΑ.  

Βζβαια αυτό ουςιαςτικά για εμάσ προοιωνίηει του χρόνου τθν κατάργθςθ τθσ λειτουργίασ μετά τισ 
δφο, όταν κα πάψει να υπάρχει το πρόγραμμα των ΕΠΑ, με αποτζλεςμα χιλιάδεσ γονείσ που δουλεφουν 
να είναι ςε απόγνωςθ.  

Επίςθσ, ςε ςχζςθ με τθ μεταφορά των μακθτϊν, αυτι μόλισ πρόςφατα ομαλοποιικθκε. Ωσ προσ τουσ 
ςχολικοφσ φφλακεσ, τα ςχολεία μασ είναι αφφλακτα και οι ηθμιζσ κα είναι τεράςτιεσ το επόμενο 



διάςτθμα. Η εργαςιακι αναςφάλεια και θ ταλαιπωρία των κακθγθτϊν, των εκπαιδευτικϊν είναι 
μεγάλθ. Και απζναντι ςε όλα αυτά το Τπουργείο προτάςςει τον αυταρχιςμό.  

Από αυτό το Βιμα κζλουμε να καταγγείλουμε τισ ςυλλιψεισ και τισ διϊξεισ μακθτϊν που ζγιναν ςτθ 
Λαμία και τθν Ηγουμενίτςα, όπου προφανϊσ –δεν ξζρω αν υπάρχουν επίςθμεσ οδθγίεσ- με όλο το κλίμα 
που επικρατεί βάηουν τθν αςτυνομία μζςα ςτα ςχολεία και ςυλλαμβάνουν μακθτζσ, τουσ οποίουσ 
οδθγοφν ςτα δικαςτιρια.  

Βζβαια, αυτοί που κόπτονται για το νόμο δεν τον εφαρμόηουν για τουσ ίδιουσ. Διότι ενϊ ςτουσ 
ιδιωτικοφσ εκπαιδευτικοφσ το υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ αποφάςιςε για το τρίμθνο αναςτολι τθσ Κοινισ 
Τπουργικισ Απόφαςθσ με τθν οποία ζδινε δικαίωμα ςτα ιδιωτικά ςχολεία να απολφουν ανεξζλεγκτα, ζνα 
μόνο κολλζγιο δεν το εφάρμοςε και ζγραψε ςτα παλιά του τα παποφτςια τθν απόφαςθ του υμβουλίου 
τθσ Επικρατείασ και αυτό ιταν το Κολλζγιο Ακθνϊν, με γνωςτι διαςφνδεςθ, κφριε Τπουργζ, κυρίεσ και 
κφριοι Βουλευτζσ, με τον αδελφό του κυρίου Πρωκυπουργοφ. Θταν το μοναδικό κολλζγιο που δεν 
εφάρμοςε τθν απόφαςθ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ για μθ απολφςεισ το διάςτθμα αυτό. Βζβαια, 
είναι ςθμαντικό ότι ςιμερα -δεν γνωρίηω τθν απόφαςθ- εκδικάηεται οριςτικά ςτο υμβοφλιο τθσ 
Επικρατείασ θ προςφυγι τθσ ΟΚΕΛΕ.  

Όςον αφορά τθν τροπολογία, αυτι βάηει το ατομικό δελτίο παρουςίασ του προςωπικοφ. Γιατί 
γίνεται αυτό; Δεν υπιρχαν δθλαδι τρόποι ελζγχου των εκπαιδευτικϊν; Τπάρχει το survey που ηθτείται 
να ςυμπλθρϊνεται κάκε θμζρα. Τπάρχει το ωρολόγιο πρόγραμμα. Τπάρχει το απουςιολόγιο, όπου 
υπογράφει ο κακθγθτισ. Τπάρχει το βιβλίο φλθσ. Γιατί τότε γίνεται όλο αυτό; Διότι προςπακοφν να 
περάςουν ζνα κλίμα ελζγχου και τρομοκράτθςθσ μζςα ςτα ςχολεία.  

Σο ςχολείο ζχει ανάγκθ από δθμοκρατία αυτι τθ ςτιγμι και ελευκερία ςτο να δουλζψουν οι 
εκπαιδευτικοί. Κάτω από κλίμα τρομοκρατίασ το ςχολείο δεν παράγει καλά αποτελζςματα. Βγάηει 
πεικινιουσ μακθτζσ χωρίσ ελεφκερθ και κριτικι ςκζψθ, όταν ζχεισ τον εκπαιδευτικό καταπιεςμζνο.  

Τπάρχει ο ν. 1566. Εκτόσ αν υπάρχει ςτο ςχζδιο του Τπουργείου να ςυνδζςει αργότερα το εργαςιακό 
με το διδακτικό ωράριο και μάλιςτα να κάνει μια νζα κατθγορία εκπαιδευτικϊν ωρομίςκιουσ, 
μόνιμουσ όμωσ, οι οποίοι κα πλθρϊνονται με τισ ϊρεσ.  

Η ταλαιπωρία είναι μεγάλθ. ε πόςα ςχολεία πρζπει να πάει ζνασ εκπαιδευτικόσ; Από ζνα ζωσ πζντε! 
Ια μου πείτε «και καλά μζςα ςτθν πόλθ να είναι όμορα τα ςχολεία», αλλά και ςε ζνα νομό όπου 
υπάρχουν τεράςτιεσ αποςτάςεισ; Αυτό ςθμαίνει ότι ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να διδάςκει τθν ίδια 
θμζρα ςε δφο και τρία ςχολεία και να μεταφζρεται. Και ειδικά με το κόςτοσ που υπάρχει οι 
εκπαιδευτικοί εξοντϊνονται και οικονομικά και, αν το κζλετε, εργαςιακά, γιατί δεν μπορεί να 
αποδϊςει ζνασ εκπαιδευτικόσ όταν κα γυρίηει ςε πζντε ςχολεία μζςα ςτο νομό για να εξαντλιςει το 
ωράριό του.  

Τπάρχει θ κετικι περίπτωςθ 6 τθσ παραγράφου 1, που βζβαια χρειάηεται μια αλλαγι, δθλαδι να μθν 
είναι από τον περιφερειακό διευκυντι, αλλά από τον διευκυντι εκπαίδευςθσ και από το αντίςτοιχο 
ΠΤΠΕ.  

Πάμε τϊρα ςε άλλθ διάταξθ. Αδιαφάνεια! Ο περιφερειακόσ διευκυντισ κα μπορεί να παίρνει τον 
αναπλθρωτι εκπαιδευτικό και να του αλλάηει περιοχι πρόςλθψθσ από εκείνθ ςτθν οποία προςελιφκθ 
ςτθν αρχι.  

Τπιρξαν φαινόμενα όπου εκπαιδευτικοί νοίκιαςαν ςπίτια, γιατί ανακοινϊκθκαν οι πίνακεσ και μετά 
από μια εβδομάδα τουσ άλλαξαν τθν περιοχι πρόςλθψθσ αυκαίρετα. Όλα αυτά είναι αυκαιρεςίεσ, οι 
οποίεσ πρζπει να κοποφν και να ςταματιςουν.  

 Βζβαια, το μεγαλφτερο κακό είναι ο εκβιαςμόσ που γίνεται αυτι τθ ςτιγμι ςτουσ διοικθτικοφσ 
υπαλλιλουσ των ΑΕΙ. Σα οκτϊ μεγαλφτερα πανεπιςτιμια, που από αυτά μάλιςτα τα δφο κατατάςςονται 
ςτο 1% τθσ αφρόκρεμασ ςε παγκόςμια κατάταξθ, κλείνουν και αντί το Τπουργείο να δϊςει λφςθ και να τα 
ενιςχφςει, λζει –«μπροσ γκρεμόσ και πίςω ρζμα»- πωσ όςοι δεν απογραφείτε, πάτε ςε αργία και βζβαια, 
αν απογραφείτε, πάτε ςε διακεςιμότθτα.  

Ια πρζπει να καταλάβουν και θ Κυβζρνθςθ και ο Τπουργόσ Παιδείασ ότι θ παιδεία χρειάηεται 
ενίςχυςθ και να μθν προςπακοφν με τερτίπια να βρουν τθ διακομματικι ςυνεννόθςθ. Διότι για 
παράδειγμα, ο κ. Αρβανιτόπουλοσ ενϊ μζςα ςτθ Βουλι ζκανε πίςω για τθν αφξθςθ του αρικμοφ των 
μακθτϊν ανά τμιμα και πιρε πίςω τθ διάταξθ επειδι αντζδραςαν όλοι –και το ΠΑΟΚ- τθν ζφερε μετά 
με υπουργικι απόφαςθ και δεν είδα τον κ. Κεδίκογλου να αντιδράει. Κδοφ λοιπόν θ Βουλι, ιδοφ και θ 



καταψιφιςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τροπολογίασ, τθν οποία βζβαια δεν ιρκε ακόμα κανείσ να τθν 
υπεραςπιςτεί.  

Ευχαριςτϊ πολφ».     
 
 

 


