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 Δραματικζσ είναι οι επιπτϊςεισ τθσ πολιτικισ των μνθμονίων που αςκείται ςτθ χϊρα 
μασ από τθν κυβζρνθςθ και τθν τρόϊκα (ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ).  

 Τα μζτρα που ψθφίςτθκαν με το ν.4093/12 (3ο μνθμόνιο) είναι ζνα ακόμθ ιςχυρό 
πλιγμα ςτισ εργαςιακζσ μασ ςχζςεισ και ςτουσ μιςκοφσ μασ, τισ ςυντάξεισ και το 
αςφαλιςτικό ςφςτθμα ςτο ςφνολό του, ςτθν παιδεία και ςε όλα τα δθμόςια αγακά, ζνα 
ακόμθ βιμα που οδθγεί ςτθ φτωχοποίθςθ των εργαηομζνων και ςτθ βακιά υποβάκμιςθ τθσ 
ηωισ μασ.  

Οι κυριότερεσ επιπτϊςεισ τθσ μνθμονιακισ  πολιτικισ είναι οι παρακάτω: 
1. Οι δαπάνεσ για τθν παιδεία μειϊκθκαν κατά 33% (2009-2013), γεγονόσ που ζχει 

ιδθ δραματικζσ επιπτϊςεισ ςτο δθμόςιο ςχολείο και το πενιχρό ειςόδθμα των 
εκπαιδευτικϊν. Αν ςυνυπολογίςουμε και τθν προβλεπόμενθ, από τθ νζα επικαιροποίθςθ 
του νζου μεςοπρόκεςμου (!!), που ψθφίςτθκε ςτισ 19/2/13 (ν.4127),  μείωςθ κατά 14% 
μζχρι το 2016, οι δαπάνεσ για τθν παιδεία μζςα ςε επτά χρόνια κα μειωκοφν κατά 47%! 

2. Η εφαρμοηόμενθ πολιτικι οδθγεί ςτθν εξακλίωςθ του εκπαιδευτικοφ μζςα από τισ 
ςυνεχείσ περικοπζσ μιςκϊν, ςυντάξεων και «εφάπαξ». Οι μειϊςεισ των μιςκϊν μασ 
ζφταςαν ακόμα και ςτο 45% (ςτουσ νζουσ εκπαιδευτικοφσ) και θ μείωςθ του «εφάπαξ» ςτο 
38%.  

Ο μιςκόσ του νζου εκπαιδευτικοφ ςτο λφκειο, ςφμφωνα με τθ μελζτθ του ΚΕΜΕΤΕ, 
ιςοδυναμεί μόλισ με το 19% του ςυναδζλφου του ςτο Λουξεμβοφργο, με το 45% ςτθν 
Ιςπανία ι με το 53% ςτθν Κφπρο, και με το 56% του μζςου όρου των χωρών τθσ Ευρώπθσ. 
Η μείωςθ του ετιςιου κακαροφ ειςοδιματοσ των εκπαιδευτικϊν από το 2009 μζχρι και το 
2013 κυμαίνεται από 4.740 € για ζγγαμουσ με 33 χρόνια υπθρεςίασ, μζχρι 6.870 € για τουσ 
νεοδιόριςτουσ. Ποςοςτιαία θ μείωςθ αυτι κυμαίνεται από περίπου 21% ζωσ 45%. Και 
βζβαια, δεν υπολογίηεται θ νζα αφαίμαξθ μιςκϊν από τθν πρϊτθ κιόλασ μζρα του 2013 με 
βάςθ το φορολθςτρικό ςφςτθμα που ψθφίςτθκε πρόςφατα. Από τα ςτοιχεία του 
ευρωπαϊκοφ δικτφου «Ευριδίκθ» προκφπτει ότι ο ανϊτεροσ μεικτόσ ετιςιοσ μιςκόσ 
εκπαιδευτικοφ ςε λφκειο ςτισ χϊρεσ τθσ ευρωηϊνθσ ανζρχεται κατά μζςο όρο 48.690 €, ενϊ 
ςτθν Ελλάδα, που κατζχει μια από τισ τελευταίεσ κζςεισ του ςχετικοφ πίνακα, πάνω μόνο 
από Μάλτα, Εςκονία και Σλοβακία, μόλισ 25.756 €. Όςον αφορά τον ειςαγωγικό μιςκό, θ 
Ελλάδα βρίςκεται ςτισ τελευταίεσ κζςεισ, πάνω μόνο από τθν Εςκονία και τθ Σλοβακία με 
14.104 €, ζναντι 28.939 €, που είναι ο μζςοσ όροσ ςτθν Ευρωηϊνθ. 

3. Αυςτθροποιικθκε το πεικαρχικό δίκαιο (ν.4057/12, ν.4093/12) με αποτζλεςμα να 
παραπζμπεται ο εκπαιδευτικόσ για το παραμικρό ςτα πεικαρχικά ςυμβοφλια και με τθν 
παραπομπι του αυτι, πριν ακόμα κρικεί θ υπόκεςθ,  να τίκεται αυτόματα ςε αργία! Είναι 
χαρακτθριςτικό ότι, αν παραπεμφκεί εκπαιδευτικόσ ςτο πεικαρχικό ςυμβοφλιο ακόμα και 
για το «αδίκθμα» τθσ «αναξιοπρεποφσ ι ανάξιασ για υπάλλθλο ςυμπεριφοράσ εντόσ και 
εκτόσ υπθρεςίασ», ςτο οποίο χωροφν τα πάντα, τίκεται ςε αργία.  

4. Μείωςθ του αρικμοφ των εκπαιδευτικών κατά 12% (2010-2012) και παράλλθλα 
απολφςεισ αναπλθρωτών με μείωςι τουσ κατά 87%, από 15.500 (το 2011-12) ςε 2.000 (το 
2013-14) ςτθν πρωτοβάκμια και ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.  



 Παράλλθλα, με τθ διαφαινόμενθ νζα μαηικι ςυνταξιοδότθςθ εκπαιδευτικϊν το 
επόμενο καλοκαίρι και τον ουςιαςτικό μθδενιςμό των νζων προςλιψεων, τθν επόμενθ 
ςχολικι χρονιά κα είναι ιδιαίτερα οξυμζνο το πρόβλθμα των κενϊν διδακτικοφ 
προςωπικοφ. Ασ ςθμειϊςουμε πωσ εφζτοσ είναι θ πρϊτθ φορά που κα τελειϊςει θ ςχολικι 
χρονιά με ςοβαρότατα κενά (32.000 ϊρεσ τθν εβδομάδα χωρίσ εκπαιδευτικοφσ ςτθ 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ).  

5. Η ςχεδιαηόμενθ αφξθςθ του διδακτικοφ ωραρίου των εκπαιδευτικϊν (με το ν. 
4127/13 προχπολογίηονται και πόςα χριματα κα εξοικονομθκοφν), οι υποχρεωτικζσ 
μετακινιςεισ (ν. 37848/10) και μετακζςεισ (ν. 4093/12), θ αφξθςθ του αρικμοφ των 
μακθτών ςτθν τάξθ και οι νζεσ ςυγχωνεφςεισ τμθμάτων και ςχολείων κα επιφζρουν, εκτόσ 
του αυξθμζνου εργαςιακοφ φόρτου, ανακατανομι των οργανικών κζςεων ςε όλθ τθ χϊρα. 
Αυτά κα ζχουν ςοβαρζσ επιπτϊςεισ όχι μόνο ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ και ςτθν οικογενειακι 
ηωι των εκπαιδευτικϊν, αλλά και ςτθν ίδια τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

 Στθν Ελλάδα του 2013 υπάρχουν εκπαιδευτικοί που διδάςκουν και μετακινοφνται 
ακόμα και ςε 6 ςχολεία και από το ζνα χωριό ςτο άλλο διανφοντασ ατζλειωτα χιλιόμετρα! 
Σε γενικζσ γραμμζσ, οι περιςςότερεσ χϊρεσ τείνουν να μειϊνουν τον εβδομαδιαίο διδακτικό 
χρόνο των εκπαιδευτικϊν ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Ο μζςοσ όροσ των διδακτικών 
ωρών ανά εβδομάδα των κακθγθτών ςτθν Ευρώπθ είναι 19,1 για το γυμνάςιο και 18,4 
για το λφκειο, ενώ ςτθ χώρα  μασ είναι 18,5 (ςτοιχεία του ευρωπαϊκοφ δικτφου «Ευριδίκθ», 
ςχετικι μελζτθ ΚΕΜΕΤΕ). 

 
Για τθν αξιολόγθςθ 

Το ςχζδιο Προεδρικοφ Διατάγματοσ για τθν «Αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν», το 
νομοςχζδιο για τθν «Αρχι Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ ςτθν Εκπαίδευςθ»  (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), ο ν. 
4024/11, το νζο πεικαρχικό δίκαιο και θ ζκκεςθ του ΟΟΣΑ για τθν Ελλθνικι εκπαίδευςθ 
(2011) ςυνιςτοφν ζνα πλαίςιο με το οποίο ςυνδζεται απόλυτα θ αξιολόγθςθ των 
εκπαιδευτικών με τθ μιςκολογικι και βακμολογικι τουσ εξζλιξθ αλλά και με τισ 
απολφςεισ εκπαιδευτικών.   

Είναι εμφανζσ πωσ θ κυβζρνθςθ και θ πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ, 
προωκϊντασ αυτι τθν πολιτικι, ζχουν κθρφξει τον πόλεμο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. 
  Μαηί με τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν ςχεδιάηεται και θ προωκοφμενθ 
αξιολόγθςθ ι αυτοαξιολόγθςθ των ςχολείων, που κα οδθγιςει ςτθν κατθγοριοποίθςθ  
και τθν υποβάκμιςι τουσ και τελικά ςτο κλείςιμο αρκετϊν από αυτά. Το ςχζδιο τθσ 
αξιολόγθςθσ ςυνδζεται άμεςα με το νζο ςχολείο του ανταγωνιςμοφ, τθσ φτθνισ 
κατάρτιςθσ, τθσ αποςπαςματικισ και επιφανειακισ γνϊςθσ, που κζλουν να 
δθμιουργιςουν. Η λεγόμενθ αυτοαξιολόγθςθ των ςχολείων ςυνδζεται με τθν εξωτερικι 
αξιολόγθςι τουσ και τθν ατομικι αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ. Όπωσ αναφζρεται ςτθν 
ζκκεςθ ΟΟΣΑ (ςελ. 67), «θ αυτοαξιολόγθςθ πρζπει να οργανωκεί, με τρόπο ώςτε να είναι 
ςυγκρίςιμθ μεταξφ ςχολικών μονάδων και ώςτε να μπορεί να επικυρώνεται και να 
ςυμπλθρώνεται από εξωτερικι αξιολόγθςθ». 
  Εάν υιοκετθκεί θ πιο ακραία μορφι - ιςοπεδωτικοφ χαρακτιρα -  «αξιολόγθςθ» τθσ 
ςχολικισ μονάδασ, θ οποία κα ςυνδζεται με τισ εξεταςτικζσ επιδόςεισ των μακθτών, κα 
οδθγιςει ςτο διαχωριςμό των ςχολείων ςε κατθγορίεσ, κα οξφνει τον μεταξφ τουσ 
ανταγωνιςμό, δθλθτθριάηοντασ εκπαιδευτικζσ και κοινωνικζσ ςχζςεισ, διαφοροποιϊντασ 
τουσ τρόπουσ χρθματοδότθςθσ, βάηοντασ τουσ χορθγοφσ «από το παράκυρο» και τουσ 
γονείσ να ςτθρίηουν οικονομικά τθ λειτουργία των ςχολείων, οδθγϊντασ πολλά ςχολεία ςτο 
μαραςμό και τελικά ςτο κλείςιμο. Η ζκκεςθ του ΟΟΣΑ προτείνει (ςελ. 63 παρ. 113) “να 
ςχεδιαςτεί ςτθν Ελλάδα ζνα εκνικό ςφςτθμα αξιολόγθςθσ μακθτι, κατάλλθλο να 
χρθςιμοποιθκεί ςε πολλά επίπεδα: ςε επίπεδο μακθτι, τάξθσ, ςχολικισ μονάδασ, 
περιφζρειασ και ςυςτιματοσ. …. Μζροσ τθσ ςτρατθγικισ αυτισ μπορεί να περιλαμβάνει 
ανάπτυξθ ευρείασ κλίμακασ τυποποιθμζνων τεςτ….” 



 Βαςικι, επίςθσ, ςτόχευςθ τθσ προωκοφμενθσ αξιολόγθςθσ είναι θ απόκρυψθ-
ςυςκότιςθ των ευκυνϊν τθσ πολιτείασ για τθ κατάςταςθ τθσ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ και θ 
μεταφορά των ευκυνών για τα προβλιματα, τα κενά, και τισ ςτρεβλϊςεισ του ςχολείου 
ςτισ πλάτεσ των εκπαιδευτικών. 
  Όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 9 του νομοςχεδίου του Υπουργείου Παιδείασ για τθν 
«Αρχι Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ ςτθν Εκπαίδευςθ»  (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.),  αλλά και ςτθν ζκκεςθ 
του ΟΟΣΑ (ςελ. 66 – παρ. 126/127), οι επιδόςεισ των μακθτών κα ςυνυπολογίηονται για 
τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικών, αλλά και για τθν παραμονι τουσ ςτο ςχολείο! «Οι 
αξιολογιςεισ να ζχουν ουςιώδεισ ςυνζπειεσ για τουσ αξιολογοφμενουσ, κακώσ είναι ο 
μόνοσ τρόποσ να διαςφαλιςτεί ότι αντιμετωπίηονται με ςοβαρότθτα», αναφζρει ο ΟΟΣΑ. 
Και ςυνεχίηει: «Η αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των εκπαιδευτικών μπορεί επίςθσ να 
χρθςιμοποιθκεί προκειμζνου να κακοριςτεί θ εξζλιξθ τθσ ςταδιοδρομίασ, να ανταμειφκεί θ 
καλι επίδοςθ ι να επιβληθοφν κυρώςεισ για εκπαιδευτικοφσ με χαμθλζσ επιδόςεισ. Κατ' 
αυτόν τον τρόπο, βοθκά επίςθσ τα ςχολεία να κρατοφν τουσ ικανοφσ εκπαιδευτικοφσ και 
κακιςτά τθ διδαςκαλία ελκυςτικι επιλογι ςταδιοδρομίασ». 

Είναι προφανζσ ότι, παρά το γεγονόσ πωσ όλοι όςοι αςχολοφνται με τθν εκπαίδευςθ 
γνωρίηουν πολφ καλά τισ κοινωνικζσ παραμζτρουσ που κακορίηουν ςε μεγάλο βακμό τθ 
ςχολικι επίδοςθ, θ πολιτικι αυτι ςτοχεφει ξεκάκαρα, μζςα από τθν κακιζρωςθ τθσ 
αξιολόγθςθσ, ςτθν απόλυτθ χειραγώγθςθ των εκπαιδευτικών. Και με αυτό τον τρόπο θ 
προωκοφμενθ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ κα πλιξει τθν ίδια τθν ουςία του 
εκπαιδευτικοφ λειτουργιματοσ, χειραγωγϊντασ τθ ςυνείδθςι του και υπονομεφοντασ τθν 
παιδαγωγικι ελευκερία και ανεξαρτθςία του, που είναι βαςικζσ προχποκζςεισ τθσ φπαρξθσ 
και λειτουργίασ του Δθμόςιου Σχολείου. 

Μια ςθμαντικι επίπτωςθ τθσ υλοποίθςθσ των ςχεδίων του Υπουργείου για τθν 
αξιολόγθςθ κα είναι θ διάλυςθ των εργαςιακών ςχζςεων των εκπαιδευτικϊν. Ουςιαςτικά 
οδθγοφμαςτε ςε ατομικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ. 

Ο ανταγωνιςμόσ και θ μετατροπι των ανκρώπινων ςχζςεων μζςα ςτο ςχολείο ςε 
«ηοφγκλα» κα είναι το επακόλουκο αυτισ τθσ πολιτικισ, γεγονόσ που, βεβαίωσ, δεν μπορεί 
παρά να εκφραςτεί και ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Είναι αποκαλυπτικό πωσ, ςφμφωνα 
με το νόμο για το βακμολόγιο-μιςκολόγιο (ν.4024/11), δεν φτάνει να είναι «καλόσ» και 
«αποδοτικόσ» ο εκπαιδευτικόσ, αλλά, για να ζχει μιςκολογικι και βακμολογικι εξζλιξθ, 
χρειάηεται να υπερτερεί των άλλων ςυναδζλφων του.  

Η αξιολόγθςθ ζχει ιδθ ουςιαςτικά προκακοριςτεί, αφοφ υπάρχουν ςυγκεκριμζνα 
ποςοςτά εκπαιδευτικϊν που κα προάγονται από βακμό ςε βακμό ανεξάρτθτα από τον 
αρικμό των εκπαιδευτικϊν που κα αξιολογοφνται «κετικά».  Για παράδειγμα το 70% (το 
ανϊτερο) των εκπαιδευτικϊν κα προάγεται από το Γϋ ςτον Βϋ βακμό και το 30% (το 
ανϊτερο) από το Βϋ ςτον Αϋ βακμό. Είναι προφανζσ ότι με τισ βακμολογικζσ κακθλϊςεισ 
τελικά, μζχρι το 50% του ςυνόλου των εκπαιδευτικϊν είναι δυνατόν να φτάςει ςτον Βϋ 
βακμό και μόλισ μζχρι το 15% ςτον Αϋ βακμό! Επίςθσ ςτο άρκρο 7, παρ. 7 του ν. 4024/11 
όχι μόνο προβλζπονται  ςυγκεκριμζνα ποςοςτά  αυτϊν που κα προάγονται, αλλά αυτά 
κάκε 2 χρόνια μπορεί και να μειώνονται με υπουργικι απόφαςθ, «ανάλογα με τισ 
δθμοςιονομικζσ δυνατότθτεσ». Άλλωςτε, ασ μθν ξεχνοφμε πωσ με τουσ μνθμονιακοφσ 
νόμουσ ζχει παγϊςει μζχρι το 2015 κάκε βακμολογικι εξζλιξθ. Είναι προφανζσ, λοιπόν, ότι 
θ αξιολόγθςθ γίνεται με κακαρά δθμοςιονομικά κριτιρια και ςτόχο ζχει τθ μιςκολογικι 
κακιλωςθ όςο το δυνατόν περιςςότερων εκπαιδευτικϊν.  

Εξωφρενικι είναι, επίςθσ, και θ παρ. 6 του άρκ. 8 του ν.4024/11,  που προβλζπει ότι 
ο εκπαιδευτικοφσ που κρίνεται αρνθτικά «τιμωρείται» και δεν ζχει δικαίωμα να διεκδικιςει 
τθν προαγωγι του τα επόμενα δφο χρόνια. Επίςθσ, ο εκπαιδευτικόσ «ο οποίοσ εγγράφεται 
ςε δφο διαδοχικοφσ πίνακεσ μθ προακτζων ςτον ίδιο βακμό, παραπζμπεται ….. ςτο 
υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, το οποίο ….. μπορεί να τον απολφςει ι να τον υποβιβάςει κατά 
ζναν βακμό» (άρκ. 95 του ν. 3528/2007). 



  Η ουςιαςτικι ςτόχευςθ, λοιπόν, του Π.Δ. και του νομοκετικοφ πλαιςίου τθσ 
αξιολόγθςθσ είναι ο ζλεγχοσ και θ τιμωρία των εκπαιδευτικών.  Ζτςι, θ διαρκισ 
επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ, ςε ζνα πλαίςιο όπου οι εκπαιδευτικοί 
χειραγωγοφνται, δεν ςτθρίηονται επιςτθμονικά και εξακλιϊνονται οικονομικά, μοιάηει με 
κακόγουςτο ανζκδοτο. Άλλωςτε, οφτε για τα προςχιματα το ςχζδιο Π.Δ. δεν προβλζπει κάτι 
για τθ βελτίωςθ των εκπαιδευτικϊν. Η επιμόρφωςθ είναι εξαφανιςμζνθ γιατί κοςτίηει, 
αλλά και δεν ενδιαφζρει το Υπουργείο. Εξάλλου, ςτο προοίμιο του ςχεδίου Π.Δ. αναφζρεται 
πωσ «από την εφαρμογή του παρόντοσ δεν προκαλείται δαπάνη»… 

Το πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ που επιδιϊκεται να επιβλθκεί με το ςχζδιο Π.Δ. ορίηει 
τον διευκυντι ςχολείου και τον ςχολικό ςφμβουλο ωσ κριτζσ που με τισ εκκζςεισ τουσ κα 
κακορίηουν τισ τφχεσ και τθν εξζλιξθ των εκπαιδευτικϊν. Δίνοντασ τζτοιεσ εξουςίεσ ςε 
μονοπρόςωπα όργανα διοίκθςθσ δθμιουργοφν τουσ όρουσ τθσ από τα πάνω επιβολισ, με 
αυκαίρετο και υποκειμενικό τρόπο, των εκπαιδευτικϊν επιλογϊν τουσ. 
 Υπονομεφεται ο επιςτθμονικόσ ρόλοσ των ςχολικών ςυμβοφλων και επιδιϊκεται 
αυτοί να μετατραποφν ςε μθχανιςμό ιδεολογικισ επιβολισ τθσ κυρίαρχθσ εκπαιδευτικισ 
άποψθσ και κριτι απολφςεων και μιςκολογικισ κακιλωςθσ των εκπαιδευτικϊν. 
  Υπονομεφεται  θ δυνατότθτα δθμοκρατικισ λειτουργίασ ςτο ςχολείο από το 
Σφλλογο Εκπαιδευτικών, αφοφ κα επικυρϊνει απλϊσ τισ αποφάςεισ των Διευκυντϊν.  

Δθμιουργείται μια κάκετθ ιεραρχικι δομι που καλλιεργεί κλίμα φόβου και 
ανταγωνιςμοφ ςτο ςχολείο και κρυμματίηει τισ όποιεσ ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ ςυνεργατικισ 
κουλτοφρασ υπάρχουν, εδραιϊνοντασ ταυτόχρονα ζναν αυξανόμενο διαχειριςτικό ζλεγχο 
των ςχολείων και των εκπαιδευτικϊν και μια απίςτευτθ γραφειοκρατία 
  Μζςα από τισ διατάξεισ του Π.Δ. με απίςτευτθ ευκολία  ποςοτικοποιοφνται, 
αυκαίρετα και αντιεπιςτθμονικά, ποιοτικά μεγζκθ όπωσ οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και 
προςδοκίεσ, το  παιδαγωγικό κλίμα ςτθ ςχολικι τάξθ, θ οργάνωςθ τθσ ςχολικισ τάξθσ κ.ά. 
Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι ελλοχεφει ςε μεγάλο βακμό θ υποκειμενικότθτα του 
αξιολογθτι, ανοίγοντασ και αυτό ακόμα το ενδεχόμενο ενόσ οργίου αυκαιρεςιϊν από τθ 
μεριά του αξιολογθτι μθ αποδείξιμων πρακτικά από τον αξιολογοφμενο. 
 Η απόρριψθ των ςχεδίων του Υπουργείου Παιδείασ για τθ αξιολόγθςθ δεν είναι ζνα 
ςυντεχνιακό αίτθμα που αφορά μόνο τουσ εκπαιδευτικοφσ. Αφορά ολόκλθρθ τθν 
εκπαιδευτικι κοινότθτα, ολόκλθρθ τθν κοινωνία. Ιςχυρίηεται θ θγεςία του Υπουργείου 
Παιδείασ πωσ θ αξιολόγθςθ κα βελτιϊςει το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα. Είναι όμωσ πλζον 
ορατό ςε όλουσ πωσ αυτι θ πολιτικι όχι μόνο δεν οδθγεί ςτθ βελτίωςθ του δθμόςιου 
ςχολείου αλλά, αντίκετα, ζχει τραγικζσ ςυνζπειεσ: ςυνεχι μείωςθ των δαπανϊν για τθν 
εκπαίδευςθ, ςυγχωνεφςεισ / καταργιςεισ ςχολείων και υποςτθρικτικϊν εκπαιδευτικϊν 
δομϊν,   κατάργθςθ βιβλιοκθκϊν, κατάργθςθ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και Πρόςκετθσ 
Διδακτικισ Στιριξθσ, μεγάλθ μείωςθ του αρικμοφ των εκπαιδευτικϊν, ελάχιςτεσ 
προςλιψεισ αναπλθρωτϊν, εκατοντάδεσ κενά ςτα ςχολεία ακόμα και μζχρι τθ λιξθ του 
διδακτικοφ ζτουσ  κ.λπ. 

 
Ωσ ςυνδικαλιςτικό κίνθμα δεςμευόμαςτε ότι κα πάρουμε όλα εκείνα τα μζτρα για 

να ακυρώςουμε ςτθν πράξθ τθν υλοποίθςθ τθσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικών και των 
ςχολείων.  

Καλοφμε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, υλοποιώντασ τισ αποφάςεισ των γενικών 
ςυνελεφςεων και των ςυνεδρίων του κλάδου μασ, να αντιςτακοφμε ςυλλογικά για να μθν 
περάςουν τα ςχζδια κυβζρνθςθσ και τρόϊκασ.  

Απαιτοφμε τθ ςυνολικι ανατροπι αυτισ τθσ πολιτικισ, που διαλφει το δθμόςιο 
ςχολείο και εξακλιώνει τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

      
      Ακινα, 07/3/2013  

 


