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ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/6/2006 

 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τους/τις συναδέλφους των σχολείων του 

Λεκανοπεδίου να πάρουν µέρος στο συλλαλητήριο της εκπαιδευτικής κοινότητας 
την Πέµπτη 15/6/06 στις 12 το µεσηµέρι στα Προπύλαια του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, καθώς  και τους/τις συναδέλφους όλων των σχολείων της χώρας να 
συµµετάσχουν στις Πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις που πραγµατοποιούνται την 
ίδια ηµέρα σε όλη τη χώρα.  

Το ∆..Σ. κηρύσσει 3ωρη Πανελλαδική στάση εργασίας στις 15/6/06 από τις 11.30 
π.µ. µέχρι τις 2.30 µ.µ. για να διευκολυνθεί η συµµετοχή των συναδέλφων στα 
πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια.  

Οι µαζικότερες φοιτητικές συνελεύσεις των τελευταίων χρόνων, οι καταλήψεις 
392 τµηµάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ σε όλη τη χώρα, η συνεχιζόµενη απεργία διαρκείας 
της ΠΟΣ∆ΕΠ, η δυναµική των πρόσφατων Πανεκπαιδευτικών Συλλαλητήριων 
αποτελούν ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις για το εκπαιδευτικό µας κίνηµα.  

Οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί υπερασπιζόµαστε ένα δηµόσιο Πανεπιστήµιο που 
θα παρέχει δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση υψηλής στάθµης σε όλους τους Έλληνες 
πολίτες. Πιστεύουµε ότι τα δηµόσια Πανεπιστήµια της χώρας, αν η πολιτεία 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που ορίζει το ισχύον Σύνταγµα (άρθρ. 16) και 
εξασφαλίσει τις επαρκείς προϋποθέσεις σε υποδοµές, τις αξιοπρεπείς αµοιβές στο 
διδακτικό προσωπικό και τους πόρους για τη διδασκαλία και την έρευνα, µπορούν να 
ανταποκριθούν στο αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας για ανώτατη εκπαίδευση, ώστε να 
αντιµετωπιστεί και η φοιτητική µετανάστευση. Γι’ αυτό απαιτούµε από την πολιτεία να 
ανταποκριθεί, επιτέλους, σε αυτές τις υποχρεώσεις της.  

Αντίθετα, η Κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική οικονοµικής εξαθλίωσης και 
απαξίωσης του Πανεπιστηµίου µε την υιοθέτηση µέτρων και την ψήφιση νόµων που 
εισάγουν στο πανεπιστηµιακό µας σύστηµα θεσµούς και διαδικασίες οι οποίες 
υποβαθµίζουν σοβαρά τις πανεπιστηµιακές σπουδές, κατακερµατίζουν τα γνωστικά 
αντικείµενα µε τις ανταλλάξιµες «πιστωτικές µονάδες», διαλύουν τα πτυχία, ακυρώνουν 
τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων και µεταλλάσσουν την ανώτατη 
εκπαίδευση σε «υπηρεσίες κατάρτισης».  

Επίσης, η Κυβέρνηση ετοιµάζει αλλαγή του Νόµου Πλαισίου, η οποία θα 
ενσωµατώνει όλες αυτές τις ρυθµίσεις και θα συρρικνώνει τη δηµοκρατική και 
ακαδηµαϊκή λειτουργία, καθώς και την αυτοτέλεια των Πανεπιστηµίων. 
 



Η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να αναθεωρήσει το άρθρο 16 του 
Συντάγµατος, ώστε µετά την ισοπέδωση του δηµόσιου Πανεπιστηµίου, να απαλλαγεί 
από τις συνταγµατικές της δεσµεύσεις και να εκχωρήσει τη µεταλυκειακή εκπαίδευση σε 
ιδιώτες.  

Το νοµοσχέδιο που συζητείται αυτές τις ηµέρες στη Βουλή, για τη µετατροπή 
των ΤΕΕ σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση από τις 
προτάσεις των εκπαιδευτικών αλλά και τις ανάγκες της εκπαίδευσης σήµερα. Με τις 
ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου:  

• ∆ιατηρείται και επεκτείνεται η πολυδιάσπαση των διάφορων τύπων σχολείων 
για την ΤΕΕ. Πιο συγκεκριµένα, µε τις προτάσεις του ΥΠΕΠΘ για δηµιουργία 
Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) αλλά και Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ), 
τις οποίες µάλιστα θα µπορούν να ιδρύουν και τα άλλα υπουργεία πλην του 
Παιδείας, συνεχίζεται και διευρύνεται η πολυδιάσπαση της πολύπαθης Τεχνικής 
– Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης.  
• Περιορίζεται δραµατικά ακόµα και αυτή η σηµερινή, κουτσουρεµένη, 
πρόσβαση σε ΑΕΙ – ΑΤΕΙ  
• Όχι µόνο δεν διασφαλίζεται ο δηµόσιος χαρακτήρας της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά επιχειρείται να παραδοθεί ένα σηµαντικό 
τµήµα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης στους ιδιώτες. (µεταλυκειακό επίπεδο)  
• ∆εν αναλαµβάνεται καµία δέσµευση για το εργασιακό καθεστώς και τις θέσεις 
εργασίας των υπηρετούντων σήµερα εκπαιδευτικών.  
Οι ρυθµίσεις της κυβέρνησης οδηγούν σε ένα ακόµη πιο συντηρητικό σχολείο, 

αυξάνουν τη µαθητική διαρροή και ετοιµάζουν πελατεία για τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.  
Η διαφηµιζόµενη ισοτιµία του Επαγγελµατικού Λυκείου µε το Γενικό Λύκειο 

παραµένει στα χαρτιά χωρίς πρακτικό αντίκρισµα. Προϋπόθεση για µια τέτοια ισοτιµία 
είναι η θεσµοθέτηση 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης που θα παρέχει στέρεη γνώση 
και θα χωράει όλα τα παιδιά. Πρόκειται για θεµελιώδες αίτηµα που διεκδικεί η 
εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά η κυβέρνηση το παραπέµπει στις καλένδες.  

Η ΤΕΕ και γενικότερα το εκπαιδευτικό µας σύστηµα δεν αντέχουν άλλους 
αρνητικούς πειραµατισµούς.  

Απαιτούµε από την κυβέρνηση να αποσύρει το απαράδεκτο νοµοσχέδιο για 
την ΤΕΕ και να διαµορφώσει νέο, σύµφωνα µε τις προτάσεις του εκπαιδευτικού 
κινήµατος.  

Καλούµε όλους τους συναδέλφους να συµµετάσχουν  στις κινητοποιήσεις που θα 
πραγµατοποιηθούν σε όλη τη χώρα την Πέµπτη µε στόχο την υπεράσπιση της ∆ηµόσιας 
∆ωρεάν Εκπαίδευσης και την απόσυρση του νοµοσχεδίου για την ΤΕΕ.  

 
Αγωνιζόµαστε για:  

• Να µην αναθεωρηθεί το άρθρο 16 του Συντάγµατος  
• Να µην ιδρυθούν Ιδιωτικά ΑΕΙ  
• Να µην προωθηθεί για ψήφιση ο απαράδεκτος νόµος - πλαίσιο.  
• Να µην αποσυρθεί το απαράδεκτο νοµοσχέδιο για την ΤΕΕ και να διαµορφωθεί 
νέο, σύµφωνα µε τις προτάσεις του εκπαιδευτικού κινήµατος  

• Να δηµιουργηθεί µια και µόνο δοµή επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε λυκειακό 
επίπεδο µετά το γυµνάσιο, σχεδιασµένη στην κατεύθυνση της καθιέρωσης 
12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης  



• Να υπαχθούν στο ΥΠΕΠΘ όλες οι σχολικές µονάδες που προσφέρουν σήµερα 
τεχνικο – επαγγελµατική εκπαίδευση και ανήκουν σε άλλα Υπουργεία  

• Να δηµιουργηθεί µεταλυκειακό έτος ειδίκευσης και να κατοχυρωθούν τα 
επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του  

• Να κατοχυρωθεί πραγµατική και ουσιαστική δυνατότητα πρόσβασης των 
αποφοίτων της ΤΕΕ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ), χωρίς τους 
φραγµούς και τις διακρίσεις που υφίστανται σήµερα, και αναλογικά µε το 
µαθητικό δυναµικό της ΤΕΕ  

• Να κατοχυρωθεί ο ∆ηµόσιος και ∆ωρεάν χαρακτήρας του συστήµατος 
εκπαίδευσης και κατάρτισης  

• Να διασφαλιστεί η µόνιµη εργασιακή σχέση των καθηγητών της ΤΕΕ χωρίς 
µείωση των θέσεων εργασίας  

• Να µην καταργηθεί καµία σχολική µονάδα Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης.  

 
Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

 
 


