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Η τρόικα ζητεί να μειωθεί το κονδύλι για ωρομίσθιους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
κατά 80 εκατ. ευρώ, γεγονός που θα οδηγήσει σε χιλιάδες απομακρύνσεις

16.220 αναπληρωτές και ωρομίσθιοι είχε προγραμματιστεί να προσληφθούν φέτος

Χιλιάδες δάσκαλοι και καθηγητές, κυρίως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, αναμένεται να
χάσουν τις θέσεις τους την ερχόμενη χρoνιά, εξαιτίας των πιέσεων που ασκεί η τρόικα για
περιορισμό των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τρόικα
ζητεί να «ψαλιδιστεί» το κονδύλι που προβλέπεται για τους ωρομίσθιους και αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς κατά 80 εκατομμύρια ευρώ, εξέλιξη που θα οδηγήσει σε δραματικές
μειώσεις στον αριθμό του προσωπικού.
Για το σχολικό έτος 2011-12 είχε εγκριθεί η πρόσληψη 16.220 αναπληρωτών και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ το
κονδύλι που είχε διατεθεί έφτασε περίπου τα 320 εκατομμύρια ευρώ. Αν τελικά υλοποιηθεί
η πρόταση της τρόικας, τότε είναι πιθανό να τεθούν 4.000 και πλέον δάσκαλοι και
καθηγητές εκτός σχολικών μονάδων.
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Το υπουργείο Παιδείας διαβεβαίωνε χθες ότι για τη φετινή χρονιά και μέχρι τον Ιούνιο δεν
πρόκειται να υπάρξει καμία μεταβολή σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Ξεκαθαρίστηκε ακόμη
ότι δεν πρόκειται να απολυθεί κανένας μόνιμος. Ανώτατα πολιτικά στελέχη του υπουργείου
Παιδείας επέμειναν χθες το βράδυ ότι η μείωση στις προσλήψεις αναπληρωτών και
ωρομισθίων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει το 15%, καθώς από τις
προβλέψεις που έχουν κάνει δεν θα μπορέσουν σε διαφορετική περίπτωση να
λειτουργήσουν ομαλά τα σχολεία.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο να περιοριστούν τα πανεπιστημιακά τμήματα το επόμενο έτος
Ανοιχτό το ενδεχόμενο να περιοριστούν τα πανεπιστημιακά τμήματα το επόμενο έτος
Οπως χαρακτηριστικά τόνισαν στο «Εθνος», όσες συγχωνεύσεις και να γίνουν την ερχόμενη
χρονιά στα σχολεία, δεν θα μπορέσουν να εξοικονομήσουν πάνω από το 15% του έκτακτου
προσωπικού.
Το υπουργείο Παιδείας έχει εξοικονομήσει ήδη έναν μεγάλο αριθμό αποσπασμένων
εκπαιδευτικών, οι οποίοι επέστρεψαν στα σχολεία, ενώ πέρυσι, με το πρώτο κύμα
συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων, συνεχίστηκε ο εξορθολογισμός στην κατανομή του
εκπαιδευτικού προσωπικού.
Για το σχολικό έτος 2001-12 είχαν προσληφθεί και 4.500 αναπληρωτές και ωρομίσθιοι
εκπαιδευτικοί σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε μειονοτικά και ειδικά
σχολεία, από συγχρηματοδότουμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.
Εκτιμήσεις
Οι εκπαιδευτικοί, πάντως, επιμένουν να πιστεύουν ότι δεν θα αποφύγουν τις επιταγές της
τρόικας και ότι την ερχόμενη χρονιά οι απολύσεις εκπαιδευτικών θα είναι γεγονός. Οπως
επισημαίνουν, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω οι
σχολικές μονάδες, να αυξηθούν δραματικά οι μαθητές ανά τάξη, να καταργηθούν οργανικές
θέσεις, να «φύγουν» εκπαιδευτικοί που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, να εξαφανιστούν
ειδικότητες από τα ωρολόγια προγράμματα και να ελαχιστοποιηθούν οι τεχνικές
ειδικότητες. Πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται ότι θα υπάρξει και αύξηση των ωρών
διδασκαλίας των εκπαιδευτικών.
ΑΕΙ - ΤΕΙ
Απειλή λουκέτου για 25 τμήματα
«Λουκέτο» σε τουλάχιστον 25 τμήματα των τεχνολογικών ιδρυμάτων ζήτησε η τρόικα για
τον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπ. Παιδείας ενδεχομένως να χρειαστεί να περιορίσει και
πανεπιστημιακά τμήματα για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Και την περσινή χρονιά,
πάντως, το υπ. Παιδείας είχε «κόψει» από το μηχανογραφικό δελτίο 24 τμήματα των ΤΕΙ
και ένα των ΑΕΙ.
Ηδη οι ενέργειες για τον περιορισμό των τμημάτων και οι συζητήσεις μέσω των αρμόδιων
συμβουλίων έχουν προχωρήσει, και το επόμενο διάστημα το υπουργείο θα αποκαλύψει τον
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ακριβή αριθμό των σχολών που θα συμπεριληφθούν στο μηχανογραφικό.
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