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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 
 
Ο νέος προϋπολογισμός του 2009 συνεχίζει την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης 

προβλέποντας μάλιστα και την περαιτέρω μείωση των δαπανών για την παιδεία (3,07% 
για το 2009). Παράλληλα, η κυβέρνηση επιμένει στα μέτρα που προωθούν την 
ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης, όπως οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα στην κατασκευή και τη λειτουργία των σχολείων, η  είσοδος εταιρειών και χορηγών 
στα σχολεία, ο νόμος για την αναγνώριση των κολλεγίων και των ΚΕΣ και προς την 
κατεύθυνση αυτή αξιοποιεί και την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 
Όλα τα παραπάνω υπηρετούν  τις πολιτικές και τις κατευθύνσεις της «διαδικασίας της 
Μπολόνια» που με ευθύνη της Ε.Ε. και των ελληνικών κυβερνήσεων εφαρμόζονται στη χώρα 
μας και απειλούν πολύ σοβαρά το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης μετατρέποντας 
το κοινωνικό αγαθό της παιδείας σε εμπόρευμα. 

Για την ανατροπή αυτής της πολιτικής οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων 
συνεχίζουμε τον αγώνα. Γιατί είναι η μόνη επιλογή μας για την αποφασιστική στήριξη 
της δημόσιας εκπαίδευσης.   

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε όλους να συμμετέχετε  
στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 6  Νοεμβρίου  

στα Προπύλαια του Παν. Αθηνών στις 12.30 μμ. 
 για να απαιτήσουμε: 

 Αύξηση, στον προϋπολογισμό του 2009, των δαπανών για την παιδεία στο 5% 
τουλάχιστον του ΑΕΠ. 

 Δημόσια 12χρονη υποχρεωτική και πραγματικά δωρεάν εκπαίδευση – Καμία 
επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό για μόρφωση και εκπαίδευση των 
μαθητών /-τριών. Ουσιαστική στήριξη της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(ΤΕΕ).  

 Αποκλειστικά Δημόσια Εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Να μην ιδρυθούν 
ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μη εφαρμογή της οδηγίας 36/2005. Κατάργηση του νόμου-
πλαίσιο για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Κατάργηση των Κέντρων Ελεύθερων Σπουδών και του 
νόμου 3696/08. 

 Να καταργηθεί ο κλειστός αριθμός εισακτέων για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση και η βάση του «10». - Να ανοίξουν τα Πανεπιστήμια σε όλα τα παιδιά. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ για την διευκόλυνση της   συμμετοχής των συναδέλφων στα 
συλλαλητήρια  κηρύσσει 2ωρη στάση  εργασίας    την Πέμπτη, 6.11.08  (12‐2μμ 
και 2‐4μμ). 

 


