Εξαγγελίερ Μητσοτάκη στη ΔΕΘ:
Ολοταχώρ πίσω στο Θατσεπισμό…
Απόιπηα ζπλεπήο ζηε λενθηιειεύζεξε αληίιεςε άζθεζεο πνιηηηθήο ν Κπξηάθνο
Μεηζνηάθεο, κηιώληαο από ην βήκα ηεο Δηεζλνύο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο, μεδίπισζε ην πξόγξακκα
ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο γηα ηελ Παηδεία.
Η βαζηθή θαηεύζπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο εδξάδεηαη ζηα εμήο
ραξαθηεξηζηηθά:
 Ιδησηηθνπνηεκέλν ρνιείν.
 Αληηδξαζηηθή αμηνιόγεζε κε κηζζνινγηθή θαζίδεζε θαη απνιύζεηο.
 Πεξηνξηζκόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ κε ηελ επαλαθνξά ηνπ 1/5 (κία πξόζιεςε ζηηο 5
απνρσξήζεηο), αύμεζε σξαξίνπ θαη ζπγρσλεύζεηο ζρνιηθώλ κνλάδσλ.
 Καηάξγεζε εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ, όπσο ηεο πξνϋπεξεζίαο.
 Καηάξγεζε ησλ ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ (π.ρ. κεηαζέζεηο θαη απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ).
 Αθύξσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο.
Η απαμίσζε ηνπ Δεκόζηνπ Σρνιείνπ απνηειεί πξσηαξρηθό ζηόρν ηνπ πξνέδξνπ ηεο Ν.Δ. κε
απώηεξε επηδίσμε ηελ κείσζε ησλ θξαηηθώλ δαπαλώλ γηα ηε Δεκόζηα Εθπαίδεπζε. Απηό ζα δώζεη ην
έδαθνο γηα ηε ζηαδηαθή ρξεκαηνδόηεζε από ηδηώηεο κε ην κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο απηνλνκίαο ησλ
ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο κε όξνπο «κάλαηδεξ», όπσο ην πεξηέγξαςε ν θ.
Μεηζνηάθεο.
Αθόκε έλα από ηα βαζηθά νξάκαηα πνπ δηαηύπσζε ν πξόεδξνο ηεο Ν.Δ. ήηαλ ε επηινγή ηνπ
δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ από ηα ζρνιεία. Απηό όρη κόλν πξνζβάιιεη ην εθπαηδεπηηθό έξγν ησλ
αλαπιεξσηώλ ζπλάδειθσλ θαη θαηαπαηά ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα κε ηελ νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ηεο
πξνϋπεξεζίαο, ηελ πεξαηηέξσ ειαζηηθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο (κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη
θαηάξγεζε ηεο κνληκόηεηαο), αιιά, ζπλάκα, δηακνξθώλεη έλα ζθιεξό αληαγσληζηηθό πεδίν πνπ
ζπκππθλώλεηαη ζηε θξάζε «ν ζάλαηόο ζνπ, ε δσή κνπ». Παξάιιεια, ε επηινγή απηή νδεγεί ζηελ
θαηάξγεζε ησλ ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ, αθνύ ε πξόζιεςε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ
ζρνιείσλ ζα γίλεηαη, όρη πιένλ θεληξηθά από ην Υπνπξγείν Παηδείαο, αιιά από ην θάζε ζρνιείν, ην νπνίν
ζπλεπάγεηαη όηη ΚΑΣΑΡΓΟΤΝΣΑΙ νη ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο δει. ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ
ΜΕΣΑΘΕΕΙ θαη ΑΠΟΠΑΕΙ (από πεξηνρή ζε πεξηνρή ή αθόκα θαη από ζρνιείν ζε ζρνιείν).
Επηπιένλ, νη ζπλερείο ηνπ αλαθνξέο πεξί εμνξζνινγηζκνύ ηνπ πξνζσπηθνύ, θαλεξώλεη ηελ
πξόζεζε ηνπ θ. Μεηζνηάθε λα εθαξκόζεη ηελ ηηκσξεηηθή αμηνιόγεζε ησλ απνιύζεσλ, πνπ σο
ππνπξγόο δηνηθεηηθήο κεηαξξύζκηζεο ην 2014 επηρείξεζε αλεπηηπρώο λα εθαξκόζεη ιόγσ ηεο ηζρπξήο
αληίδξαζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
Η «Ελσηηθή Ρηδνζπαζηηθή Κίλεζε Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε.» ζα πξναζπίζεη κε θάζε
ζπλδηθαιηζηηθό κέζν ην Δεκόζην Σρνιείν θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σν
λενθηιειεύζεξν θαη λενζπληεξεηηθό καληθέζην γηα ην ζρνιείν ησλ ιίγσλ θαη ησλ ηδησηώλ, ηνπ θ.
Μεηζνηάθε, ζα κείλεη ζην ρξνλνληνύιαπν ηεο ηζηνξίαο.

