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«ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ»
Αναγκαιότητες και προτάγµατα 

 
 
 Πρόταση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ προς τον Πρόεδρο του ΕΣΥΠ. 
  
 Κύριε Πρόεδρε, 

 
 Ένας ακόµη «Εθνικός διάλογος  για την Παιδεία» ξεκίνησε στις 21/1/05 µε την  

πανηγυρική συνεδρίαση του ΕΣΥΠ. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλά στοιχεία που µας 
κάνουν να ανησυχούµε για την πολύ πιθανή, κατά την άποψή µας, 
αναποτελεσµατικότητα που µπορεί να έχει αυτός ο διάλογος. Η εµµονή της ηγεσίας 
του ΥΠΕΠΘ να συζητηθεί, και µάλιστα ως προτεραιότητα, το θέµα του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης υποδηλώνει την πρόθεση να 
αξιοποιηθεί το ΕΣΥΠ για την νοµιµοποίηση προειληµµένων αποφάσεων. Το γεγονός, 
επίσης, ότι στην Εθνική Αναφορά που εστάλη στην οµάδα προώθησης της 
διαδικασίας της Μπολόνια η κυβέρνηση εµφανίζει ήδη ως δεδοµένη την ψήφιση του 
νόµου για την «αξιολόγηση» των ΑΕΙ και των ΤΕΙ της χώρας επιβεβαιώνει την 
παραπάνω εκτίµησή µας.  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έχει επισηµάνει έγκαιρα, µε επιστολή του προς τον 
Πρωθυπουργό (5-11-2004), η οποία κοινοποιήθηκε στην Υπουργό Παιδείας και τους 
αρχηγούς των κοµµάτων της Βουλής, µε ποιες αυτονόητες προϋποθέσεις µπορεί ο 
Εθνικός ∆ιάλογος να είναι ουσιαστικός και χρήσιµος. Ειδικότερα ο διάλογος αυτός 
πρέπει να έχει, κατά τη γνώµη µας, τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

α) να µην είναι αποσπασµατικός, αλλά να συµπεριλάβει όλα τα µεγάλα 
ζητήµατα της εκπαίδευσης (κατοχύρωση του δηµόσιου χαρακτήρα του σχολείου 
και βελτίωση της λειτουργίας του, αναβάθµιση της θέσης του εκπαιδευτικού 
κ.λπ.) 

β) να επιδιωχθούν συνθέσεις και να µη γίνει προσπάθεια να επιβληθούν 
προειληµµένες κυβερνητικές αποφάσεις,

γ) να µην είναι προσχηµατικός και αποπροσανατολιστικός,  
δ) να είναι ουσιαστικός και παραγωγικός, να οδηγεί δηλαδή σε λύσεις των 

χρόνιων και οξυµένων προβληµάτων, 
ε) να υπάρχει συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα πορείας και ολοκλήρωσής του 

κοινά συµφωνηµένο και από τους εκπαιδευτικούς φορείς και, τέλος,  
στ) να δηµιουργεί δεσµεύσεις για την κυβέρνηση σε συµπεράσµατα και 

προτάσεις επί των οποίων υπάρχει σύµφωνη γνώµη των εκπαιδευτικών φορέων. 
 
 Επιπλέον, το ∆Σ της ΟΛΜΕ θεωρεί ότι ο διάλογος για την παιδεία δεν µπορεί 

να εξαντλείται στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του ΕΣΥΠ. Η κυβέρνηση οφείλει 
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να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και διάλογο µε τις εκπαιδευτικές οµοσπονδίες, 
για την επίλυση των µεγάλων και των µικρών προβληµάτων της  εκπαίδευσης και 
των εκπαιδευτικών, η λύση των οποίων δεν µπορεί να αναβάλλεται στο διηνεκές µε 
το πρόσχηµα  ενός ατέρµονος «διαλόγου». Είναι προφανές ότι, για να θεωρείται 
αξιόπιστη η κυβέρνηση όταν δηλώνει, και µάλιστα κατά κόρον, ότι επιθυµεί το 
διάλογο, πρέπει να σταµατήσει να προωθεί νοµοθετικές ρυθµίσεις για διάφορα 
θέµατα των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης χωρίς να προηγούνται ουσιαστικές 
συζητήσεις και συµφωνίες µε τις οµοσπονδίες των εκπαιδευτικών. 

Με βάση τα παραπάνω, η ΟΛΜΕ συµµετείχε στην εναρκτήρια συνεδρίαση του 
ΕΣΥΠ. Η συνέχεια της παρουσίας µας, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από το αν 
διασφαλίζονται οι αυτονόητοι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτουµε για ένα διάλογο 
ουσίας.  

  
Με δεδοµένο, επίσης, ότι όλες οι πολιτικές δυνάµεις, οι κοινωνικοί και 

εκπαιδευτικοί φορείς συµφωνούν τόσο στην ανάγκη της αύξησης των δαπανών για 
την  παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ όσο και στην αναγκαιότητα βελτίωσης 
της θέσης του εκπαιδευτικού (οικονοµική, εργασιακή, επιστηµονική) ως 
απαραίτητους όρους και προϋποθέσεις για την ουσιαστική βελτίωση της 
εκπαίδευσης στη χώρα µας, απαιτήσαµε τη λήψη άµεσων µέτρων και την 
υλοποίηση αντίστοιχων πολιτικών από την κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση. 
Ήδη όµως ψηφίστηκε από τη Βουλή ο φετινός Κρατικός Προϋπολογισµός, ο οποίος 
διαθέτει το 3,58% , µόλις, επί του ΑΕΠ για την Παιδεία, ένα από τα χαµηλότερα 
ποσοστά στη διάρκεια της τελευταίας 20ετίας. 

Η Οµοσπονδία των 90.000 εκπαιδευτικών της δηµόσιας δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης µε υπευθυνότητα καταθέτει για άλλη µια φορά τις προτάσεις της για τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει το δηµόσιο σχολείο και ο εκπαιδευτικός. Μόνον η 
θετική αντιµετώπιση και επίλυση των προβληµάτων αυτών θα είναι απόδειξη 
ότι οι διακηρύξεις της κυβέρνησης για ουσιαστικό και αποτελεσµατικό διάλογο 
και για «προτεραιότητα στην Παιδεία» έχουν και πρακτικό αντίκρισµα.  

 Εκτιµάµε ότι λύσεις µπορούν και πρέπει να δοθούν µε βάση τις 
τεκµηριωµένες προτάσεις και θέσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Προτάσεις και 
θέσεις που έχει επεξεργαστεί το συνδικαλιστικό κίνηµα και είναι ώριµες να 
υλοποιηθούν.  Ειδικότερα, πολλές από τις θέσεις της οµοσπονδίας µας για την δοµή 
και το ρόλο του σχολείου, το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, το εργασιακό καθεστώς 
καθώς και την εκπαίδευση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών έχουν κριθεί και 
επιβεβαιωθεί ως έγκυρες, ορθές και αξιόπιστες όλα αυτά τα χρόνια και σήµερα 
αποτελούν, κατά τη γνώµη µας, ουσιαστική διέξοδο για την επίλυση των 
προβληµάτων της παιδείας µας. 

 
Κύριε πρόεδρε, 
Με βάση τα παραπάνω τα θέµατα τα οποία αποτελούν προτεραιότητες για την 

ΟΛΜΕ  και τα οποία πρέπει να συζητηθούν στο ΕΣΥΠ και να αντιµετωπιστούν  από 
την κυβέρνηση είναι : 

 
1. Η χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης από τον Κρατικό Προϋπολογισµό 

µε την άµεση αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ. 
Η αύξηση αυτή µπορεί και πρέπει να προέλθει µε την αναδιανοµή των 
διαθέσιµων πόρων ως αποτέλεσµα της επανιεράρχησης των πολιτικών 
προτεραιοτήτων. 



Στο πλαίσιο αυτό θεωρούµε αναγκαία τη συζήτηση για 
αναπροσανατολισµό των κοινοτικών κονδυλίων στην κατεύθυνση 
στήριξης και αναβάθµισης της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης. 

2. Η επιστηµονική, επαγγελµατική και οικονοµική στήριξη των 
εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας  πρέπει να συζητηθούν  
και να αντιµετωπιστούν τα θέµατα  της παιδαγωγικής κατάρτισης και 
της επιµόρφωσης  των εκπαιδευτικών  και της στελέχωσης των 
σχολείων  µε το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό και µε µόνιµη 
εργασιακή σχέση. 
Επίσης τα θέµατα της συγκρότησης και λειτουργίας κέντρων στήριξης 
του εκπαιδευτικού έργου  και της γενικότερης  βελτίωσης των 
συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών. 

3.  Η στήριξη και αναβάθµιση της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης και η 
κατοχύρωση του δικαιώµατος στη µόρφωση όλων των νέων που ζουν 
στη χώρα µας. Στην ενότητα αυτή αποτελούν προτεραιότητες τα 
παρακάτω θέµατα: 
Η αντιµετώπιση της µαθητικής διαρροής, του σχολικού αποκλεισµού και 
όλων των µορφών σχολικής αποτυχίας, και ο περιορισµός των 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων. 

• Μέτρα αντισταθµιστικής εκπαίδευσης και δηµιουργία  ζωνών 
εκπαιδευτικής προτεραιότητας. 

• Καθιέρωση της 12χρονης  υποχρεωτικής ∆ηµόσιας εκπαίδευσης. 
• Αλλαγές στη δοµή και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης και παράλληλη 

αναβάθµιση της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. 
• Κατοχύρωση της µορφωτικής αυτοτέλειας του Λυκείου µε την 

καθιέρωση νέου συστήµατος πρόσβασης στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
• Κατοχύρωση του δικαιώµατος στη µόρφωση των παιδιών των 

µεταναστών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 
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