
 

 

Όχι ςτον οικονομικό προώπολογιςμό τησ Κυβϋρνηςησ που πλόττει Παιδεύα, 

Υγεύα και Κοινωνικό Αςφϊλιςη 

 

Για ακόμα μια φορϊ, η κυβϋρνηςη τησ Ν.Δ. φϋρνει ϋναν οικονομικό 

προώπολογιςμό, για το 2021, που προβλϋπει περαιτϋρω μειώςεισ δαπανών για 

την Παιδεύα και την Υγεύα και μϊλιςτα ςόμερα που η αντιμετώπιςη τησ 

πανδημύασ απαιτεύ ςημαντικό ενύςχυςη και επϋνδυςη, τόςο ςτον τομϋα τησ 

Υγεύασ όςο και ςε αυτόν τησ Δημόςιασ Εκπαύδευςησ.  

Η πρόβλεψη του τακτικού προώπολογιςμού για την Παιδεύα εμφανύζεται 

μειωμϋνη κατϊ (-) 1,17% ςε ςχϋςη με τον περςινό προώπολογιςμό και δεν 

υπϊρχει καμύα πρόβλεψη κονδυλύων για αντιμετώπιςη του covid-19, ςτο 

Υπουργεύο Παιδεύασ. Το γεγονόσ αυτό αναδεικνύει, με τον πλϋον εμφατικό 

τρόπο, ότι δεν υπϊρχει πολιτικό πρόθεςη να ληφθούν ουςιαςτικϊ μϋτρα  για 

την αςφαλό υγειονομικϊ επαναλειτουργύα των ςχολεύων και εντεύνει, ακόμα 

περιςςότερο, την πεπούθηςη ότι δεν υπϊρχει καμύα πρόθεςη ςυνολικόσ 

ςτόριξησ και ενύςχυςησ τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ. Αποτελεύ, ταυτόχρονα, 

απόδειξη μηδαμινόσ αύςθηςησ κοινωνικόσ και πολιτικόσ ευθύνησ για τισ 

ςυνθόκεσ που επικρατούν ςτο δημόςιο ςχολεύο (ανεπϊρκεια μϋςων ςτόριξησ 

μαθητών και εκπαιδευτικών με ελλεύψεισ ςε τεχνολογικϊ μϋςα, ύντερνετ, 

ανυπαρξύα πρόβλεψησ εκπαιδευτικού υλικού προςαρμοςμϋνου για εξ 

αποςτϊςεωσ διδαςκαλύα, καμύα ςυζότηςη για αναπροςαρμογό τησ ύλησ κλπ.) 

και οξύνει, ακόμα περιςςότερο, τισ προώπϊρχουςεσ μορφωτικϋσ και κοινωνικϋσ 

ανιςότητεσ των μαθητών. 
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Επύςησ ο οικονομικόσ προώπολογιςμόσ προβλϋπει μεύωςη δαπανών για 

την κοινωνικό αςφϊλιςη, γεγονόσ που ανούγει το δρόμο για το πϋραςμα των 

επικουρικών ςυντϊξεων ςτην ιδιωτικό αςφϊλιςη. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. απϋναντι ςτισ νϋεσ επιθϋςεισ  που η Κυβϋρνηςη 

ςχεδιϊζει,  μϋςω του οικονομικού προώπολογιςμού, τόςο ενϊντια ςτη δημόςια 

εκπαύδευςη και ςτα μορφωτικϊ δικαιώματα των μαθητών μασ όςο και ςτα 

εργαςιακϊ δικαιώματα των εκπαιδευτικών, προγραμματύζει την Τρύτη 15 

Δεκεμβρύου, ημϋρα ψόφιςησ του οικονομικού προώπολογιςμού, ςυμβολικό 

παρϊςταςη διαμαρτυρύασ του Δ.Σ. ϋξω από τη Βουλό, ςτισ 12 ώρα με αιτόματα: 

 

 Να μην περϊςει ο αντεργατικόσ οικονομικόσ προώπολογιςμόσ τησ 

Κυβϋρνηςησ. 

 Αύξηςη δαπανών για την Παιδεύα ςτο 5% του ΑΕΠ. 

 Αύξηςη δαπανών για την Υγεύα και την Κοινωνικό Αςφϊλιςη. 

 Πρόβλεψη δαπανών για την αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ τόςο από 

πλευρϊσ εξοπλιςμού όςο και παροχόσ ςύνδεςησ ύντερνετ κλπ. ςε μαθητϋσ και 

εκπαιδευτικούσ. 

 Πρόβλεψη δαπανών για επαναλειτουργύα των ςχολεύων με όρουσ και 

προώποθϋςεισ διαςφϊλιςησ τησ υγεύασ μαθητών και εκπαιδευτικών (μεύωςη 

μαθητών ςτα τμόματα με ανώτερο όριο τουσ 15 και 1 παιδύ ανϊ θρανύο, 

προςλόψεισ εκπαιδευτικών, προςλόψεισ προςωπικού καθαριότητασ, μεύωςη 

μαθητών ςτα μϋςα μεταφορϊσ από και προσ τα ςχολεύο ςτο 50%, δωρεϊν κι 

επαναλαμβανόμενα τεςτ ςε εκπαιδευτικούσ και μαθητϋσ). 

 

 


