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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η πρόταση της ΝΔ για την Παιδεία: Νεοφιλελεύθερο και 

νεοσυντηρητικό μανιφέστο 

 

Το Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018, παρουσιάστηκε από τους τομεάρχες 

Παιδείας αλλά και από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκο 

Μητσοτάκη, το πρόγραμμα τις αξιωματικής αντιπολίτευσης για την Παιδεία.  

Διαβάζοντας τις θέσεις της ΝΔ διαπιστώνουμε πως ο κεντρικός πυρήνας 

των προτάσεων στοχεύει σε μια συνολική αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης και του αυταρχισμού μέσω 

της αξιολόγησης-χειραγώγησης.  

Αρχικά, στην παρουσίαση του προγράμματος ο Πρόεδρος της ΝΔ αφού 

στηλιτεύει και αποδομεί το έργο και το ρόλο της Δημόσιας Εκπαίδευσης, «Την 

κατάσταση που επικρατεί, εδώ και καιρό, στην Εκπαίδευση την ξέρετε πρώτα 

από όλα εσείς, οι λειτουργοί της εκπαίδευσης, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι 

πανεπιστημιακοί, οι οποίοι βιώνετε, καθημερινά, το δράμα της», αρχίζει να 

ξεδιπλώνει το νεοφιλελεύθερο αφήγημα για την Εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα, η βασική κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με το πρόγραμμά της εδράζεται στα εξής 

χαρακτηριστικά : 

• Ιδιωτικοποιημένο Σχολείο μέσω του μοντέλου της οικονομικής 

αυτονομίας των σχολικών μονάδων και της διοικητικής λειτουργίας με όρους 

«μάνατζερ». 

• Δραστική μείωση των δαπανών για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και 

ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων για την οικονομική ελίτ της χώρας. 

• Πανελλαδικές εξετάσεις με θεσμοθέτηση βάσης αλλά και ανώτερης 

βάσης που θα έχουν δυνατότητα να βάζουν οι σχολές. Οι σχολές δηλαδή θα 

καθορίζουν τον αριθμό των εισακτέων και με τον τρόπο αυτό διοχετεύεται μια 

έτοιμη «πελατεία» για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα κολλέγια. 
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• Επαναφορά της αντιδραστικής αξιολόγησης που θα περιλαμβάνει 

μισθολογική καθίζηση, τιμωριτικές διατάξεις και απολύσεις. 

• Περιορισμός του εκπαιδευτικού προσωπικού με την επαναφορά του 

1/5 (μία πρόσληψη στις 5 αποχωρήσεις). Καμία αναφορά δε γίνεται για την 

ανάγκη μόνιμων προσλήψεων εκπαιδευτικών σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης 

• Καμία αναφορά δε γίνεται για το Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Εξάλλου, 

είναι γνωστό πως η ΝΔ δεν ψήφιζε τη θεσμοθέτηση της δίχρονης προσχολικής 

αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς θεωρεί πως η συγκεκριμένη δομή της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να ενταχθεί στους δήμους με τη σταδιακή 

ιδιωτικοποίησή της. 

• Η επιλογή του διδακτικού προσωπικού από τα σχολεία και τους 

διευθυντές-μάνατζερ. Αυτό όχι μόνο προσβάλλει το εκπαιδευτικό έργο των 

συμβασιούχων- αναπληρωτών συνάδελφων και καταπατά τα εργασιακά 

δικαιώματα με την ουσιαστική κατάργηση της προϋπηρεσίας, την περαιτέρω 

ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας (με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και 

κατάργηση της μονιμότητας) αλλά συνάμα διαμορφώνει ένα σκληρό 

ανταγωνιστικό πεδίο που συμπυκνώνεται στη φράση «ο θάνατός σου, η ζωή 

μου». 

Η Ν.Δ. στην ουσία επαναφέρει τη νεοφιλελεύθερη ατζέντα του 2012-2015 

και στην Εκπαίδευση. Όπως τότε, έτσι και τώρα επιμένει πως για την κρίση και 

όλα τα δεινά ευθύνεται ο δημόσιος τομέας και το κοινωνικό κράτος. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο 

δεν θ’ αφήσουμε το νεοφιλελεύθερο και νεοσυντηρητικό μανιφέστο της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη Δημόσια Εκπαίδευση να γίνει πράξη. 

Αντιθέτως, αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, 

προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, δωρεάν επιμόρφωση και πρόσβαση σε 

όλους. Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό δημόσιο 

δωρεάν Σχολείο και Πανεπιστήμιο. 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 


