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ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ∆΄ΚΠΣ 
 
Κύριε Γενικέ, 
 
Η οµοσπονδία µας σας καταθέτει τις προτάσεις  του κλάδου των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τις προτεραιότητες του νέου ΚΠΣ. 
Η έµπρακτη στήριξη και αναβάθµιση της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, η υπεράσπιση του 

∆ηµόσιου και ∆ωρεάν χαρακτήρα της, σε όλα τα επίπεδα (πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και 
τριτοβάθµιας) και η ισότιµη κατοχύρωση του δικαιώµατος στη µόρφωση όλων των παιδιών και 
των νέων που ζουν στη χώρα µας πρέπει να αποτελούν την κατεύθυνση της εκπαιδευτικής 
πολιτικής, συνεπώς και οι προτεραιότητες χρηµατοδότησης µέσω του ∆΄ΚΠΣ πρέπει να 
υπηρετούν αυτές τις κατευθύνσεις. 

Με το 2ο ΕΠΕΑΕΚ προωθήθηκε µια σηµαντική χρηµατοδότηση της κατάρτισης, της 
σύνδεσης της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, των διάφορων σχολών που συνεχίζουν να 
παρέχουν τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση έξω από τις δοµές του καθ΄ ύλην αρµόδιου 
Υπουργείου Παιδείας, µε τρόπο τέτοιο, που ουσιαστικά ενισχύει τη στροφή του εκπαιδευτικού 
µας συστήµατος προς το πρότυπο του «σχολείου της αγοράς». Επίσης επιµέρους άξονες 
προτεραιοτήτων του 2ου ΕΠΕΑΕΚ, όπως π.χ. η επιχειρηµατικότητα, δεν έχουν στόχους 
συµβατούς µε τους στόχους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αποτελούν απλώς επιλογές και 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ουσιαστικά «επιβάλλονται» στη χώρα µας.  

Εµείς αρνούµαστε µια εκπαίδευση δέσµια µιας πολιτικής που δίνει προτεραιότητα 
στις ανάγκες και τις επιδιώξεις της αγοράς. Πρότασή µας είναι µια εκπαίδευση που θα δίνει 
προτεραιότητα στις κοινωνικές ανάγκες των νέων, ένα ανθρωποκεντρικό εκπαιδευτικό σύστηµα, 
χωρίς βεβαίως να αγνοούνται οι ανάγκες της νεολαίας για απασχόληση. Όµως, οι ανάγκες της 
αγοράς δεν µπορεί να καθορίζουν τους µορφωτικούς και εκπαιδευτικούς στόχους της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Επίσης αναγκαία είναι η πολύπλευρη στήριξη των εκπαιδευτικών προκειµένου να 
επιτελέσουν το σηµαντικό έργο τους. Η επιστηµονική, επαγγελµατική και οικονοµική στήριξη 
και αναβάθµιση των εκπαιδευτικών πρέπει να στηρίζεται στα παρακάτω:  

⇒ αναβάθµιση της αρχικής εκπαίδευσης, κυρίως στον παιδαγωγικό τοµέα, και καθιέρωση 
συνεχούς, ουσιαστικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών,  
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⇒ στελέχωση των σχολείων µε το αναγκαίο εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό, µε µόνιµη 
εργασιακή σχέση, µε παράλληλη κατάργηση του θεσµού του ωροµίσθιου,  

⇒ συγκρότηση και λειτουργία κέντρων στήριξης του εκπαιδευτικού έργου, 
⇒ ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές των εκπαιδευτικών, ώστε να µπορούν να ζουν µε 

αξιοπρέπεια από το µισθό τους. 
⇒ και γενικότερα, βελτίωση των συνθηκών εργασίας όλων των εκπαιδευτικών. 

 
Λαµβάνοντας υπόψη και την εµπειρία µας από τα προηγούµενα ΕΠΕΑΕΚ, έχουµε να 

επισηµάνουµε και τα παρακάτω: 
• Κατά τη γνώµη µας, για να µη χαθεί ακόµη µια σηµαντική ευκαιρία για την Ελληνική 

Εκπαίδευση, θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα σηµαντικά κονδύλια του 4ου ΚΠΣ κυρίως 
για τη βελτίωση των υποδοµών της εκπαίδευσης. 

• Οι στόχοι του νέου ΕΠΕΑΕΚ πρέπει να είναι προϊόν ουσιαστικού διαλόγου ανάµεσα 
στην Πολιτεία και τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας και όχι 
προαποφασισµένοι µονοµερώς από το ΥΠΕΠΘ. 

• Η σύνθεση και η λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ θα 
πρέπει να είναι διαφορετική, ώστε οι εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί φορείς να µην έχουν 
τον διακοσµητικό ουσιαστικά ρόλο που είχαν µέχρι τώρα. Σε κάθε περίπτωση, για τις 
κεντρικές αποφάσεις να απαιτείται οπωσδήποτε η σύµφωνη γνώµη των 
εκπαιδευτικών οµοσπονδιών. 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ 50% ΤΟΥ ∆΄ ΚΠΣ ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΕΙ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 Η στήριξη όµως της δηµόσιας εκπαίδευσης και η βελτίωση της ποιότητάς της απαιτούν πρώτα 
απ΄ όλα να σταµατήσει η συνεχιζόµενη υποχρηµατόδησή της.  

∆υστυχώς όπως προκύπτει και από τα πρόσφατα στοιχεία της EUROSTAT, η χώρα µας 
κατείχε το 2003 την τελευταία θέση στις δαπάνες για την εκπαίδευση όχι µόνον ανάµεσα στα 15 
κράτη – παλαιά µέλη της Ε.Ε. αλλά και ανάµεσα στα 10 κράτη  – νέα µέλη της, τόσο ως 
ποσοστό επί του ΑΕΠ όσο και ως ποσοστό επί του συνόλου των δαπανών του δηµόσιου τοµέα.  

Μετά την κάθε άλλο παρά τιµητική αυτή θέση της χώρας µας στην εκπαίδευση ανάµεσα 
στα µέλη της Ε.Ε. των «25» θα περίµενε κανείς ότι η κατάσταση θα παρουσίαζε σηµαντική 
βελτίωση. Είναι, όµως, γνωστό ότι για το 2005 έχει προϋπολογιστεί να διατεθεί µόλις το 3,58% 
επί του ΑΕΠ και ότι σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό που κατατέθηκε το 2006 τα ποσά που 
προβλέπεται ότι θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισµό στο Υπουργείο Παιδείας θα είναι 
6.011 εκατ. ευρώ και από το πρόγραµµα δηµόσιων επενδύσεων 805 εκατ. ευρώ., σύνολο 6.816 
εκατ. ευρώ και ως ποσοστό του ΑΕΠ 3,52%. Είναι φανερό ότι οι προεκλογικές εξαγγελίες της 
κυβέρνησης για αύξηση στο 5% του ΑΕΠ για την εκπαίδευση και οι ανάλογες δεµεύσεις της 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  είναι χωρίς περιεχόµενο.  

Στο πλαίσιο του νέου ΚΠΣ ζητάµε να αυξηθεί η χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης και το 
µεγαλύτερο µέρος των κονδυλίων του ∆΄ ΚΠΣ (πλέον του 50%) να διατεθεί στην εκπαίδευση. 
Αυτό πρακτικά σηµαίνει τον τετραπλασιασµό περίπου των σχετικών κονδυλίων, αν λάβουµε 
υπόψη µας το σύνολο των ποσών του ∆΄ ΚΠΣ. Απαιτείται όµως αυτό να συνοδεύεται και µια 
πολιτική απόφαση - δέσµευση για την χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης από τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό µε την άµεση αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία τουλάχιστον στο 5% του 
ΑΕΠ και της έρευνας στο 1,5%.  

Παράλληλα, επιβάλλεται ο αναπροσανατολισµός και η αξιοποίηση των κοινοτικών 
κονδυλίων στην κατεύθυνση της στήριξης και αναβάθµισης της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης. 

 
 
 
 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΣ (ΕΠΕΑΕΚ) 
Τα ζητήµατα άµεσης προτεραιότητας, που επιβάλλει και ιεραρχεί η ίδια η εκπαιδευτική 

πραγµατικότητα και τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα από την κυβέρνηση και να  
καθορίσουν τις προτεραιότητες του νέου ΕΠΕΑΕΚ είναι τα εξής: 
1. Βασική προτεραιότητα για την ΟΛΜΕ, που πρέπει και να καθορίσει τις προτεραιότητες 

στην αξιοποίηση των πόρων του ΕΠΕΑΕΚ, είναι η άµεση καθιέρωση 12χρονης 
υποχρεωτικής ∆ηµόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά.  

• Εξασφάλιση αντισταθµιστικών οικονοµικών και εκπαιδευτικών µέτρων για τα παιδιά 
που συναντούν ιδιαίτερες δυσκολίες. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, για να 
βοηθηθούν αποτελεσµατικά όλοι οι µαθητές και µαθήτριες να ολοκληρώνουν την 
12χρονη εκπαίδευση.  

• Aντιµετώπιση της µαθητικής διαρροής, του σχολικού αποκλεισµού και όλων των 
µορφών σχολικής αποτυχίας, και περιορισµός των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. 

2. Ουσιαστική βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής (κτιριακής, υλικοτεχνικής, 
εργαστηριακής, βιβλιοθήκες κ.ά.) των σχολικών µονάδων. Η κατάργηση της 
διπλοβάρδιας  και ο στόχος η κάθε σχολική µονάδα να στεγάζεται σε δικό της, σύγχρονο, 
δηµόσιο κτίριο που να ικανοποιεί τις σηµερινές ανάγκες της εκπαίδευσης θα πρέπει να 
έχει σηµαντική θέση στις προτεραιότητες του νέου ΚΠΣ και γενικότερα στην 
εκπαιδευτική πολιτική. 

3. Ανανέωση της δοµής, του περιεχοµένου και των βιβλίων του Γυµνασίου, του Λυκείου 
και της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και ουσιαστική αναβάθµιση του ρόλου 
τους, σύµφωνα µε τις σύγχρονες ανάγκες. Ουσιαστική συµµετοχή στη συγγραφή των 
βιβλίων των µαχόµενων εκπαιδευτικών της τάξης και του Κέντρου Μελετών και 
Τεκµηρίωσης της ΟΛΜΕ. 

4. Καθιέρωση ανώτατου ορίου 25 µαθητών ανά τµήµα σε Γυµνάσιο-Λύκειο, 20 µαθητών 
στις κατευθύνσεις του Λυκείου και στην ΤΕΕ, και 10 µαθητών ανά καθηγητή στα 
εργαστήρια των ΤΕΕ των Γυµνασίων και των Λυκείων. 

5. Κατοχύρωση του δικαιώµατος στη µόρφωση των παιδιών των µεταναστών.  
6. Κατοχύρωση της µορφωτικής αυτοτέλειας του Λυκείου, κατάργηση των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων και της Γ’ Λυκείου και καθιέρωση νέου συστήµατος 
πρόσβασης στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

7. TEE: Ιδιαίτερη φροντίδα για την εκπαιδευτική πολιτική και τις προτεραιότητες των 
διάθεσης των κονδυλίων πρέπει να δειχθεί στη δευτεροβάθµια Τεχνική-Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση, ώστε να γίνει επιτέλους πράξη «η άµεση και ουσιαστική αναβάθµιση της 
ΤΕΕ µε στόχο και προοπτική την ισότιµη ένταξή της στη Λυκειακή βαθµίδα», µε βάση 
τις αρχές που έχει προτείνει η ΟΛΜΕ. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να κατοχυρώνεται 
ο δηµόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, καθώς και οι οργανικές θέσεις και η µόνιµη σχέση εργασίας των 
εκπαιδευτικών της ΤΕΕ. Θεωρούµε, επίσης ότι όχι µόνο δεν πρέπει να  
χρηµατοδοτηθούν δράσεις, από το νέο ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ, που αφορούν τη 
δευτεροβάθµια τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση που παρέχεται από σχολές και δεν 
ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά και πως ένας βασικός όρος για την αναβάθµιση 
της ΤΕΕ είναι η ενσωµάτωση όλων των σχολικών µονάδων που παρέχουν Τεχνική 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση στο ΥΠΕΠΘ. Πιστεύουµε ότι όλα τα κονδύλια του νέου 
ΚΠΣ θα πρέπει να κατευθύνονται  στο δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα, συνεπώς δεν 
θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την ενίσχυση των ιδιωτικών ΙΕΚ, όπως έγινε 
τελευταία µε τροποποίηση στο 2ο ΕΠΕΑΕΚ, γιατί µε αυτό τον τρόπο οικειοποιούνται 
κοινοτικά κονδύλια οι ιδιώτες αντί µε αυτά να ενισχύεται η δηµόσια εκπαίδευση.  

8. Ουσιαστική στήριξη της Ειδικής Αγωγής και των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, καθώς και των παιδιών µε αναπηρία. ∆ηµιουργία των ανάλογων απαιτούµενων 
υποδοµών και επιµόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού. 



9. Ουσιαστική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών:    
• Πιστεύουµε ότι επιµόρφωση των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να θεωρείται µόνο η 

συµµετοχή σε κάποια επιµορφωτικά προγράµµατα µικρής ή µεγάλης διάρκειας, ή απλώς 
η συµµετοχή τους σε ενηµερώσεις για τις εκπαιδευτικές πολιτικές, αλλά είναι 
αναπόσπαστο µέρος της διαρκούς επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η 
οποία µε τη σειρά της πρέπει να συνδέεται µε τη συνολική διαδικασία ανάπτυξης και 
θετικής αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήµατος στο σύνολό του. Ζητάµε να προβλεφθεί 
στο πλαίσιο της επιµόρφωσης µακράς διάρκειας, η ετήσια επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών, µε ταυτόχρονη απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα, που θα 
πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε  τα  ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και θα αφορά 
ικανό αριθµό εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ετησίως, θα είναι 
καθολική και περιοδική. Θέλουµε επίσης να επισηµάνουµε την αναγκαιότητα να 
υπάρξει επιτέλους ένας συνολικός σχεδιασµός της επιµορφωτικής  διαδικασίας και να 
σταµατήσει η πολυδιάσπαση µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση διάφορων επιµέρους 
επιµορφωτικών προγραµµάτων µικρής διάρκειας. Επιµένουµε για την  αναγκαιότητα της 
οργάνωσης της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε διαφορετική βάση από αυτή πάνω 
στην οποία µέχρι σήµερα πραγµατοποιείται. 

• Προτείνουµε να συµπεριληφθεί η χρηµατοδότηση του  ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ για την 
ίδρυση  Κέντρου Στήριξης του Εκπαιδευτικού.  

• ∆ιεκδικούµε να στηριχθεί ουσιαστικά η επιστηµονική, ερευνητική και 
επιµορφωτική λειτουργία της ΟΛΜΕ και του ΚΕΜΕΤΕ (και αντίστοιχα της ∆ΟΕ και 
του ΙΠΕΜ) από τους πόρους του ΕΠΕΑΕΚ. Συγκεκριµένα: διοργάνωση επιµορφωτικών 
συνεδρίων (µε τη συνεργασία  και άλλων φορέων της εκπαιδευτικής και επιστηµονικής 
κοινότητας σε εθνική και ευρωπαϊκή κλίµακα), εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων 
σε θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς κ.λπ. Είµαστε έτοιµοι, 
εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση, να καταθέσουµε σχετικές προτάσεις. 
Επισηµαίνουµε, µε την ευκαιρία αυτή, ότι οι συνδικαλιστικοί φορείς  των εκπαιδευτικών 
ήταν µέχρι τώρα σχεδόν εξ ολοκλήρου παραγκωνισµένοι από το 1ο και το 2ο ΕΠΕΑΕΚ, 
ενώ οι δυνατότητές τους είναι πολύ µεγάλες. 

• Θεωρούµε απαραίτητο να προβλεφθεί και η συστηµατική και επαρκής επιµόρφωση 
των καθηγητών/τριών στην ειδική αγωγή, ώστε  να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται 
στις απαντήσεις  της ένταξης  των ΑΜΕΑ στα συνήθη σχολεία, και οι σχολικές µονάδες 
που ανήκουν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση να στελεχώνονται µε επιµορφωµένους 
καθηγητές. 

10. Όσον αφορά τον προτεινόµενο από το ΥΠΕΠΘ άξονα «Βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος», η άποψή µας είναι ότι δεν µπορεί 
να επιτευχθεί βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού 
συστήµατος, αν δεν λυθούν τα σοβαρά προβλήµατα της εκπαίδευσης που παραπάνω 
αναφέραµε. Η περίφηµη «αποκέντρωση» αλλά και η «αξιολόγηση» σχολικών µονάδων 
και εκπαιδευτικών, που έχουν προταθεί ως λύσεις, µας βρίσκουν αντίθετους, γιατί  θα 
οδηγήσουν το δηµόσιο σχολείο σε κατηγοριοποίηση, σε εισβολή του ιδιωτικού τοµέα σε 
αυτό αλλά και στη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών.   
  Σύµφωνα  δε µε την απόφαση του πρόσφατου 12ου συνεδρίου της ΟΛΜΕ, «οι 
καθηγητές/τριες είµαστε αποφασισµένοι να υπερασπίσουµε, µαζί µε την εκπαιδευτική 
κοινότητα, τη ∆ηµοκρατία στο σχολείο και τα κατακτηµένα εργασιακά µας δικαιώµατα. 
∆εν θα επιτρέψουµε σε καµιά περίπτωση να µετατραπεί το σχολείο σε χώρο χειραγώγησης 
και πειθαναγκασµού εκπαιδευτικών και µαθητών.  

Απαιτούµε την κατάργηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης («καθηκοντολόγιο») 
που αναφέρεται στα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των οργάνων διοίκησης της 
εκπαίδευσης.  



Απαιτούµε σεβασµό στα εργασιακά µας δικαιώµατα και πλήρη παιδαγωγική 
ελευθερία και δηµοκρατία στο σχολείο µε κατάργηση όλου του πλαισίου που 
οικοδοµήθηκε µέχρι τώρα µε το οποίο επιχειρείται να χειραγωγηθεί ο εκπαιδευτικός.  

Είµαστε αντίθετοι στην κοινωνική κατηγοριοποίηση των σχολείων µέσω της 
αξιολόγησης των σχολικών µονάδων. Λέµε όχι στην αξιολόγηση-χειραγώγηση των 
εκπαιδευτικών.   

Οργανώνουµε τις συλλογικές µας αντιστάσεις από ΕΛΜΕ, συλλόγους 
καθηγητών ακυρώνοντας στην πράξη κάθε προσπάθεια εφαρµογής της στο βαθµό 
που επιχειρηθεί να περάσει». 

Σε ότι αφορά την επιδίωξη για ενίσχυση της διαπολιτισµικής διάστασης της 
εκπαίδευσης, που προτείνεται στον ίδιο άξονα, µας βρίσκει σύµφωνους, αλλά  θεωρούµε 
ότι η ακολουθούµενη εκπαιδευτική πολιτική ελάχιστα συµβάλλει προς αυτή την 
κατεύθυνση. Παράλληλα, επισηµαίνουµε ότι σηµαντικό µέρος των πόρων του ΕΠΕΑΕΚ 
ή άλλων Ευρωπαϊκών προγραµµάτων ξοδεύονται σε ασυντόνιστες και πρόχειρες 
παρεµβάσεις, που δεν έχουν διάρκεια, συνοχή και µόνιµα αποτελέσµατα στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα. 

11. Τέλος, η ΟΛΜΕ και ΚΕΜΕΤΕ  µπορούν να συµβάλλουν αποφασιστικά για την 
ανάπτυξη συνεργασίας ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς των χωρών της ευρύτερης 
περιοχής των χωρών της Μεσογείου και των Βαλκανίων, µε στόχο το ξεπέρασµα των 
προκαταλήψεων και στεροτύπων και την προώθηση της αµοιβαίας κατανόησης, της 
αλληλεγγύης και της συνεργασίας των λαών της περιοχής. 
  Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνουµε την εκπόνηση ερευνητικών-
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δραστηριοτήτων  και τη διοργάνωση συνεδρίων, 
σεµιναρίων και άλλων εκδηλώσεων συζήτησης και προβληµατισµού.  
 

 


