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Σεηάπηη 13Γενάπη 2016 
ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΟΤΣΔ Ο ΔΒ ΣΔΣΟΗΑ «ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΔΜΠΝΔΤΖ»… 
 

Με άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα « ΑΤΓΗ » ν βνπιεπηήο ηνπ ΤΡΘΖΑ Α. Σξηαληαθπιιίδεο, 
ζέινληαο λα βάιεη ην ιηζαξάθη ηνπ ζηνλ « Εζληθό Δηάινγν γηα ηελ Παηδεία » πξνηείλεη απηό 
πνπ δελ ηόικεζαλ νύηε μεζηνκίζνπλ θπβεξλήζεηο, βηνκήραλνη, εξγαηνπαηέξεο θαη άιινη «  
κεηαξξπζκηζηέο » ηεο εθπαίδεπζεο.  
Ο ζπγθεθξηκέλνο βνπιεπηήο αθνύ αλακαζά όιε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ΟΟΑ, Ε.Ε. γηα 
ηνλ ραξαθηήξα πνπ πξέπεη λα έρεη ε  εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε, πξνηείλεη ηελ αύμεζε 
ησλ δηδαθηηθώλ σξώλ ζηα ζρνιεία ζηηο 40/βδνκάδα  ρσξίο δεκνζηνλνκηθό θόζηνο θαζώο 
ηηο επηπιένλ ώξεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζα πξέπεη λα ηηο πιεξώζνπλ νη ΓΟΝΕΘ κε 
εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα . 
Μάιηζηα απ΄ όηη θαίλεηαη ζην άξζξν έρεη θάλεη ζπγθεθξηκέλε κειέηε  αθνύ παξαθάησ 
πξνηείλεη : 
 « Για παπάδειγμα, κάθε ημήμα ηων 25 μαθηηών x 60 εςπώ ηο μήνα καηά μέζο όπο 
(από 0 εςπώ για ηην άνεπγη - άποπη οικογένεια μέσπι 120 εςπώ για ηην εύποπη 
οικογένεια) αποδίδει 15.000 εςπώ ηο σπόνο. Δπιβάπςνζη για κάθε 
μαθηηή/οικογένεια η μέζη καηαβολή ηων 60 εςπώ x 10 μήνερ = 600 εςπώ ηο σπόνο. 
Οι δύο καθηγηηέρ απιζηείρ πος αναλαμβάνοςν και διεκπεπαιώνοςν ηιρ 40 ώπερ 
λαμβάνοςν ηο bonus ηων 600 εςπώ ηο μήνα ο καθέναρ, ήηοι 6.000 εςπώ ηο σπόνο. 
Σα εναπομείνανηα 3.000 εςπώ αξιοποιούνηαι για ηη θπονηίδα ςλικοηεσνικήρ 
ςποδομήρ, εποπηικού ςλικού, βιβλιογπαθίαρ κ.λπ.» 
Θεσξνύκε πσο ε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε δελ δηαηππώλεηαη ηπραία, νύηε απνηππώλεη 
πξνζσπηθέο απόςεηο, αιιά εθθξάδεη βαζύηεξεο ζθέςεηο πνπ κπνξεί λα ηεζνύλ πξνο 
ζπδήηεζε θαη ζηνλ ιεγόκελν δηάινγν γηα ηελ παηδεία. Εμάιινπ πνιιέο θνξέο αθνύζακε 
από επίζεκα ρείιε, γηαηί λα κελ λα βνεζήζνπλ νη γνλείο πνπ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή  
δπλαηόηεηα ζηα νηθνλνκηθά ηνπ ζρνιείνπ. Σώξα καο θαινύλ, αλ ζέινπκε λα έρνπκε 
εθπαηδεπηηθνύο ζηα ζρνιεία  λα θαιύςνπκε ην θόζηνο. 
 
Όια απηά βέβαηα κε θνηλσληθή επαηζζεζία αθνύ ζα εμαηξνύληαη νη άλεξγνη θαη νη άπνξνη . 
 
Ση μεηζηπσζηά !!! Ση ππνθξηζία !!!   
 
Καινύκε ηνπο πιιόγνπο γνλέσλ, ηηο Ελώζεηο θαη ηηο Οκνζπνλδίεο λα θάλνπλ γεληθέο 
ζπλειεύζεηο, λα ελεκεξώζνπλ θαη λα θαηαδηθάζνπλ ηα ζρέδηα ηνπ Τπνπξγείνπ. Να 
αληηδξάζνπλ θαη λα κε δερηνύλ ηελ νξηζηηθή δηάιπζε ηνπ δσξεάλ θαη δεκόζηνπ ζρνιείνπ. 
 
ΤΝΘΖΜΑ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΠΑΛΖ ΜΑ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΣΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΟΛΩΝ  ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ 
ΣΖΝ  ΜΟΡΦΩΖ. ΓΔΝ ΘΑ ΚΑΝΟΤΜΔ ΠΑΕΑΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΣΩΔΗ ΓΗΑΣΗ Ζ 
ΜΟΡΦΩΖ ΔΗΝΑΗ ΤΠΟΘΔΖ ΕΩΖ! 
 

Ο ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΤΠΟΤ  
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