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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΥΠ 

  

Πραγµατοποιήθηκε σήµερα. ∆ευτέρα 31-1-2005, στα γραφεία της ΟΛΜΕ, στην Αθήνα, κοινή 
Σύσκεψη εκπαιδευτικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών φορέων που είναι µέλη του ΕΣΥΠ προκειµένου 
να εξετάσει τα προβλήµατα που απασχολούν τη δηµόσια εκπαίδευση και στις τρεις βαθµίδες της και να
συντονίσει τη δραστηριότητα τους σε σχέση µε τη λειτουργία του ΕΣΥΠ. 

Στη σύσκεψη συµµετείχαν εκπρόσωποι των φορέων: Α∆Ε∆Υ, ΑΣΓΜΕ, ΓΣΕΕ, ∆ΟΕ, ΚΕ∆ΚΕ, 
ΟΙΕΛΕ, ΟΛΜΕ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ΠΟΣ∆ΕΠ, καθώς και εκπρόσωπος του ΤΕΕ, ως κοινός εκπρόσωπος των 
επιστηµονικών, επαγγελµατικών επιµελητηρίων και συλλόγων. 

Η Σύσκεψη κατέληξε στην παρακάτω απόφαση: 

Οι φορείς που συµµετέχουµε στη σηµερινή σύσκεψη αποφασίζουµε να συντονίσουµε τη δράση µας: 
•   για την αποτελεσµατική υπεράσπιση του ∆ηµόσιου και ∆ωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης, 
•    για την κατοχύρωση του δικαιώµατος στη µόρφωση όλων των νέων, που η Πολιτεία έχει την αυτονόητη 
υποχρέωση να παρέχει δωρεάν σε όλες τις βαθµίδες, 
•   για την επιστηµονική, επαγγελµατική και οικονοµική αναβάθµιση των εκπαιδευτικών όλων των 
βαθµίδων, και 
•   για την άµεση αύξηση της κρατικής χρηµατοδότησης της εκπαίδευσης µέσω της αναγκαίας αναδιανοµής 

των διαθέσιµων πόρων. 
Καλούµε την κυβέρνηση να µην επιδιώξει να χρησιµοποιήσει τον «Εθνικό ∆ιάλογο για την παιδεία» 

και τη λειτουργία του ΕΣΥΠ για να εµφανίσει την εικόνα µιας ευρύτερης συναίνεσης σε προειληµµένες
αποφάσεις της. 

θα αποστείλουµε εντός των επόµενων ηµερών κοινή πρόταση προς τον πρόεδρο του ΕΣΥΠ για τη 
διαµόρφωση του πλαισίου προτεραιοτήτων για την Ολοµέλεια και τα επιµέρους συµβούλια, στην οποία θα 
περιλάβουµε τα θέµατα που, κατά την εκτίµηση µας, πρέπει να συζητηθούν στο ΕΣΥΠ και να 
αντιµετωπιστούν από την κυβέρνηση. 

Τέλος, καλούµε όλους τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, 
τους φοιτητές, τους µαθητές και τους φορείς των εργαζοµένων, να οργανώσουµε από κοινού το δικό µας 
διάλογο µε την κοινωνία και τους δικούς µας αγώνες για τη µεγάλη υπόθεση της υπεράσπισης της
δηµόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. 

Οι εκπρόσωποι των φορέων: 
Α∆Ε∆Υ, ΑΣΓΜΕ, ΓΣΕΕ, ∆ΟΕ, ΚΕ∆ΚΕ, ΟΙΕΛΕ, ΟΛΜΕ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, 
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