
20 ηµέρες πριν;  
 

Από το Σεπτέµβριο του 2013 οι εκπαιδευτικοί της χώρας θα έχουν 2 ώρες 

επιπλέον του µέχρι τώρα διδακτικού ωραρίου τους. Η τρικοµµατική κυβέρνηση 

επέλεξε να εντάξει στο πολυνοµοσχέδιο τη διάταξη της αύξησης του διδακτικού 

ωραρίου, παρόλο που είναι κοντά οι Πανελλαδικές εξετάσεις και θα µπορούσε 

κάποιος πονηρός να έλεγε «µα γιατί δεν περίµεναν αυτήν την τροπολογία να την 

περάσουν µετά τις πανελλαδικές εξετάσεις»; 

Με την προώθηση της αύξησης του διδακτικού ωραρίου η πρόσληψη 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών καθίσταται δύσκολη έως απίθανη. Ελάχιστες 

ειδικότητες θα έχουν µείνει «κενές» τον Σεπτέµβριο του 2013, ώστε να προχωρήσει 

το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην πρόσληψη Αναπληρωτών. Περίπου 11000 αναπληρωτές 

δεν θα δουλέψουν από τον Σεπτέµβριο. Έτσι µαζεύονται τα έξοδα του ∆ηµοσίου και 

να έρθουν τα πολυπόθητα πλεονάσµατα του προϋπολογισµού. Αν πολλαπλασιάσετε 

µε 1000 Ευρώ περίπου (αν και προέρχονται τα περισσότερα χρήµατα από το ΕΣΠΑ) 

τον αριθµό των εκπαιδευτικών που προσλαµβάνονται έχουµε µία εξοικονόµηση 

περίπου στα 11.000.000 το µήνα δηλαδή περίπου 100.000.000. Ευρώ το χρόνο. Όχι 

και λίγα.  

Από την άλλη µεριά έχουµε 11 χιλιάδες ανθρώπους µε τις οικογένειές τους 

που δεν θα έχουν την πολυπόθητη προσωρινή πρόσληψη. Θα ενταχθούν στους 

ανέργους και θα προστεθούν στην εξαθλίωση των ανέργων και των συµπολιτών µας 

µε έσοδα κάτω από το όριο της φτώχιας. Αυτοί οι άνθρωποι νέοι στην συντριπτική 

τους πλειοψηφία έδιναν µεγάλη ενέργεια στους εκπαιδευτικούς συλλόγους, έκαναν 

πολύ περισσότερα απ’ ότι υποχρεούνταν από τη σύµβασή τους και ήταν 

αναπόσπαστο κοµµάτι του εκπαιδευτικού κλάδου. Ίσως είναι και ευκαιρία για 

µετανάστευση για τους περισσότερους.  

Από το ∆εκέµβρη του 2009 µε το ξεκίνηµα του θέµατος των συµβασιούχων 

επί υπουργίας κ. Ραγκούση, το Ελληνικό ∆ηµόσιο έχει κλείσει τις πόρτες του σε 

περισσότερο από 200.000 ανθρώπους που απασχολούνταν σε κενές θέσεις του 

Κράτους. Αυτοί οι άνθρωποι λόγω επαγγελµατικής ταυτότητας και διαµόρφωσης 

µίας ανελαστικής και πολύ ρηχής αγοράς, δεν έχουν ελπίδες απορροφητικότητας από 

τον ιδιωτικό τοµέα. Είναι µεγάλοι ψεύτες αυτοί που λένε ότι µόνο ο Ιδιωτικός τοµέας 

έχει απολύσεις. Έχει και ο ∆ηµόσιος τοµέας καθηµερινά. ∆εν είναι µόνο οι 200 

χιλιάδες συµβασιούχοι κάθε είδους, αλλά και οι εργοδηγοί έργων σε ∆ηµόσιες 

επιχειρήσεις ( ∆ΕΗ, ΕΛΤΑ, ∆ΕΥΑ κλπ). Ψάχνουν να φέρουν τον ιδιωτικό τοµέα σε 

σύγκρουση µε το ∆ηµόσιο. Και τα παπαγαλάκια το έχουν καταφέρει αυτό.  

Εκείνος ο περίφηµος πολλαπλασιαστής ο οποίος λέει µε απλά λόγια ότι αν 

κόβεις συγκεκριµένες δαπάνες έχεις πολλαπλασιαστικές (επί 2) επιπτώσεις στην 

οικονοµία, που είναι τώρα; ∆εν ισχύει αυτό µε τους αναπληρωτές; Το ότι αυξάνεις 2 

ώρες σε όλους τους εκπαιδευτικούς πώς κερδίζει το ∆ηµόσιο; Για φανταστείτε το 

λίγο: Σε ένα σχολείο υπάρχουν 2 φιλόλογοι, 2 µαθηµατικοί, 1 φυσικής αγωγής κλπ 

και δεν υπάρχει ένας µε ειδικότητα Αγγλικών. Θα µεταφερθεί ο πλεονάζων από το 

δίπλα, αν δεν υπάρχει ο παραδίπλα, τελικά ο από πολύ µακριά για να συµπληρώσει 

την αύξηση του διδακτικού του ωραρίου. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να έχει οικογένεια, 

να µην οδηγεί, να, να, να, µε πολλά κοινωνικά και οικογενειακά θέµατα, που δεν θα 

τον αφήσουν να δουλέψει µακριά από το σπίτι του. Ωραία κατάσταση.  

Γιατί δεν κάνανε το άλλο; Γιατί δεν νοµοθέτησαν το αυτονόητο; ∆ηλαδή να 

καταθέσουν τα νοµοσχέδια για το Νέο Λύκειο και το Νέο Τεχνολογικό Λύκειο, να 

προβλεφτούν κατά σειρά σπουδαιότητας τα µαθήµατα κάθε τάξης, τα ωράρια που 

χρειάζονται και επιτέλους οι µετατάξεις σε θέσεις γραφείων που πλεονάζοντος 



προσωπικού; Θέλω να γνωρίζετε ότι µόνο στην Ελλάδα από χώρα της ΕΕ και του 

ΟΟΣΑ οι εκπαιδευτικοί κρατούν την γραφειοκρατία ενός σχολείου, ενώ στα 

υπόλοιπα εκπαιδευτικά συστήµατα ο ∆ιευθυντής, ο Υποδιευθυντής και η 

γραµµατειακή υποστήριξη δεν λογίζονται ως εκπαιδευτικοί. Έτσι ο ΟΟΣΑ διαιρεί το 

σύνολο των εκπαιδευτικών παρόλο που δεν διδάσκουν, αλλά ανοίγουν το σχολείο, 

διεκπεραιώνουν εργασίες στις ∆ευτεροβάθµιες ή στο Υπουργείο, κάνουν εργασίες 

γραµµατέα, µε το σύνολο των ωρών διδασκαλίας και των µαθητών. Έτσι φαίνονται 

πάρα πολλοί οι εκπαιδευτικοί. Με την αύξηση του ωραρίου θα φαίνονται ακόµα 

περισσότεροι και χωρίς αναπληρωτές.  

  Επιλέχθηκε ο χρόνος των 20 ηµερών πριν τις Πανελλαδικές να αυξηθεί το 

ωράριο των εκπαιδευτικών κατά 2 ώρες. Χωρίς να έχει δηµοσιευτεί το νέο 

οργανόγραµµα του υπουργείο Παιδείας, χωρίς να γνωρίζουµε το Νέο Σχολείο, χωρίς 

να γνωρίζουµε τα σχεδιαγράµµατα των σχολικών µονάδων, χωρίς να προβλέπονται 

µετατάξεις, χωρίς να προβλέπονται οι επιπτώσεις από την «Απόλυση 11 χιλιάδων 

αναπληρωτών από το ∆ηµόσιο». Ίσως να πιστεύουν στην τιµωρία, να πιστεύουν ότι 

το ∆ηµόσιο φταίει για όλα και πρέπει να τους εξευτελίσουµε στην κοινωνία.  

Το κακό είναι ότι την ατζέντα την βάζουν τα ΜΜΕ. Αυτά τα ΜΜΕ που 

έχουµε στην Ελλάδα.  

 

Άκης Χουζούρης  

 


