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Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ,  
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ επανέρχεται για να ζητήσει 

την άµεση επίλυση µια σειράς χρονιζόντων προβληµάτων που  ταλανίζουν την εκπαίδευση 
και τον εκπαιδευτικό. 

Η ΟΛΜΕ έχει έγκαιρα καταθέσει (15/05/2005) την πρότασή της για την Συλλογική 
Συµφωνία και τη Συλλογική Σύµβαση. Πρόταση που περιλαµβάνει το σύνολο των 
αιτηµάτων του κλάδου µας. Επειδή µέχρι σήµερα δεν έχει ανταποκριθεί η κυβερνητική 
πλευρά, τόσο για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί όσο και για την ουσία των αιτηµάτων 
µας, ζητάµε από εσάς να  εφαρµόσετε το νόµο και να απαντήσετε στην πρόταση του ∆.Σ της 
ΟΛΜΕ ενεργοποιώντας τη διαδικασία της συλλογική διαπραγµάτευσης, ώστε να µην 
απαξιωθεί για µια ακόµη φορά ο θεσµός αυτός. 

Με βάση τα παραπάνω, το αίτηµα της οµοσπονδίας µας για συνάντηση µαζί σας, 
ώστε να δοθούν θετικές απαντήσεις στα αιτήµατα των εκπαιδευτικών της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,  είναι προφανώς σε διαρκή ισχύ. 

Με αφορµή την επισήµανση αυτή, σας καταθέτουµε το παρακάτω υπόµνηµα τονίζοντας 
και ορισµένες πλευρές των αιτηµάτων µας που έχουν επίκαιρο και επείγοντα χαρακτήρα. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 
∆ιανύουµε ήδη το δεύτερο µήνα της νέας διδακτικής χρονιάς και τα λειτουργικά 

προβλήµατα των σχολείων αναζητούν επίµονα την επίλυσή τους. 
Ειδικότερα: 
- Τα κτιριακά προβλήµατα που ταλανίζουν τα σχολεία µας δεν έχουν επιλυθεί, µε 

αποτέλεσµα πολλά σχολεία να λειτουργούν  σε διπλές, και τριπλές, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, βάρδιες. Εξάλλου, πολλά κτίρια είναι ακατάλληλα και επικίνδυνα για τη 
στέγαση σχολικών µονάδων. Σας είναι ακόµη γνωστό ότι ανεστάλη η λειτουργία ενός 
σχολείου (37ου Ε. Λ. Αθήνας), ενώ αρκετά ακόµη αντιµετωπίζουν την απειλή της έξωσης. 
Σας είναι γνωστό, επίσης, ότι τα κονδύλια που διατίθενται δεν επαρκούν για έναν 
ολοκληρωµένο και αποτελεσµατικό σχεδιασµό µε στόχο την κατάργηση της διπλής βάρδιας 
στη λειτουργία των σχολείων.  

- Οι καθυστερήσεις στους φετινούς διορισµούς καθηγητών έχουν ως αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία µεγάλου αριθµού κενών στα σχολεία και την απώλεια χιλιάδων διδακτικών ωρών.  

-  Θεωρούµε, επίσης, απαράδεκτο το γεγονός της καθυστέρησης διανοµής ορισµένων 
βιβλίων σε σχολεία διαφόρων περιοχών της χώρας. Τονίζουµε ότι ακόµη και σήµερα, τρεις 
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εβδοµάδες µετά την έναρξη των µαθηµάτων, υπάρχουν σχολεία στα οποία δεν έχουν ακόµη 
διατεθεί όλα τα βιβλία στους µαθητές. 

- ∆εν υποτιµάµε τη σηµασία της οδηγίας του ΥΠΕΠΘ (Υπ. Απόφαση) για 30 µαθητές 
ανά τµήµα κατά ανώτατο όριο, εµµένουµε όµως στην ανάγκη υλοποίησης της πρότασής 
µας. Είναι αδύνατο να υπάρξει αποτελεσµατική µαθησιακή διαδικασία, όταν σε κάθε µαθητή 
αντιστοιχεί χρόνος µικρότερος από ένα λεπτό της διδακτικής ώρας. Είναι αδύνατο από 
παιδαγωγική άποψη να υπάρξει επαρκής αφοµοίωση της διδακτέας ύλης, µε σύγχρονες 
µεθόδους ενεργητικής/συµµετοχικής µάθησης, σε πληθωρικές τάξεις άνω των 25 µαθητών.  

Με την πρότασή µας ζητάµε:  

 25 µαθητές κατ’ ανώτατο όριο στα τµήµατα Γυµνασίων και Λυκείων. 
 20 µαθητές κατ’ ανώτατο όριο στα τµήµατα των ΤΕΕ και των κατευθύνσεων 
Λυκείου. 

 10 µαθητές ανά εκπαιδευτικό στα Εργαστήρια των Γυµνασίων, των Λυκείων και 
των ΤΕΕ. 

Η πρόταση αυτή πρέπει  να εφαρµοστεί, µε την άµεση αποστολή νέας εγκυκλίου σας 
στα σχολεία, ώστε να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού 
έργου µε ουσιωδώς καλύτερους όρους. Σε κάθε περίπτωση, και µετά την πρόσφατη απόφασή 
σας, πρέπει να λειτουργήσουν τµήµατα τη φετινή σχολική χρονιά µε µικρότερο αριθµό 
µαθητών από τον αντίστοιχο περσινό.  

- Έχουµε εκφράσει πολλές φορές την τεκµηριωµένη θέση µας για έναν εκπαιδευτικό 
που απασχολείται  αυστηρά  µε τα διδακτικά του καθήκοντα. Ωστόσο, σήµερα παρατηρείται 
το αρνητικό και επιβαρυντικό φαινόµενο, όλες οι λειτουργίες ενός σχολείου (από την 
γραµµατειακή στήριξη έως την αλληλογραφία) να ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς. 
Απαιτούµε την πλήρη στελέχωση όλων των σχολικών µονάδων µε γραµµατείς, σχολικούς 
φύλακες, επιστάτες κ.λπ.  

 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 
Η ανυπαρξία ενός σύγχρονου συστήµατος αρχικής εκπαίδευσης και συνεχούς 

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών παραµένει πρώτιστο ζητούµενο για το εκπαιδευτικό µας 
σύστηµα. Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν µε ανησυχία ότι για µια ακόµη σχολική χρονιά δεν 
έχει σχεδιαστεί ουσιαστικά τίποτα για την επιµόρφωσή τους. Σας είναι γνωστές οι 
γενικότερες θέσεις της ΟΛΜΕ για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.  
∆ιεκδικούµε: 

 Την καθιέρωση ετήσιας επιµόρφωσης τουλάχιστον 4.000 καθηγητών µε ταυτόχρονη 
απαλλαγή τους από τα διδακτικά καθήκοντα. Αυτή θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε 
την ουσιαστική συµβολή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, να είναι καθολική και 
περιοδική και να  χρηµατοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µε την συµβολή 
κονδυλίων και από το 2ο ΕΠΕΑΕΚ.   

 Ουσιαστική παιδαγωγική εκπαίδευση  και κατάρτιση για όλες τις ειδικότητες των 
εκπαιδευτικών µε βάση τις προτάσεις του κλάδου µας για το θέµα. 

 Ζητάµε άµεσα την οργάνωση της εισαγωγικής επιµόρφωσης µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 
µην αναγκάζονται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να µετακινούνται  σε µεγάλες 
αποστάσεις. Είναι αυτονόητο ότι η εισαγωγική επιµόρφωση πρέπει να προηγείται της 
ανάληψης υπηρεσίας, κάτι που προϋποθέτει τον έγκαιρο διορισµό όλων των 
εκπαιδευτικών τουλάχιστον από τις αρχές του καλοκαιριού . 

 Να ικανοποιηθούν άµεσα όλες οι αιτήσεις για εκπαιδευτική άδεια που πληρούν τις 
νόµιµες προϋποθέσεις, πολύ περισσότερο που αποτελούν αυτή τη στιγµή τη µοναδική 
διέξοδο στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
 
 Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ, 

Σας είναι γνωστό πως από την περσινή χρονιά µένουν απλήρωτοι οι ωροµίσθιοι 
εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί (µόνιµοι και ωροµίσθιοι) που διδάσκουν στην Πρόσθετη 
∆ιδακτική Στήριξη, πολλοί εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν υπερωριακά, και σε ορισµένες 
περιπτώσεις εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν σε διάφορες εργασίες των πανελλαδικών 
εξετάσεων κ.λπ. Είναι απαράδεκτη αυτή η εκκρεµότητα, γιατί πέρα από την εργασιακή 
περιπλάνηση και την οικονοµική εξαθλίωση, κυρίως των ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, 
υποσκάπτει και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς θεσµούς.   

Είναι απόλυτα δικαιλογηµένη η απαίτησή µας να εξοφληθούν άµεσα όλες οι 
παραπάνω οικονοµικές εκκρεµότητες της πολιτείας προς τους συναδέλφους. Πιστεύουµε πως 
πλέον δεν υπάρχει καµία δικαιολογία για άλλη καθυστέρηση. Ζητάµε, τέλος, να ληφθούν 
έγκαιρα από το ΥΠΕΠΘ όλα τα µέτρα που απαιτούνται για να µην επαναληφθεί και αυτή τη 
χρονιά το απαράδεκτο αυτό φαινόµενο. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσουν άµεσα τόσο η ενισχυτική 
διδασκαλία στα γυµνάσια όσο και η πρόσθετη διδακτική στήριξη στα λύκεια, αφού 
συγχρόνως ληφθεί πρόνοια να διασφαλιστούν όλες οι οικονοµικές και θεσµικές 
προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Κάθε καθυστέρηση υπονοµεύει τους 
θεσµούς αυτούς και στρέφει τους µαθητές και τις οικογένειές τους σε άλλες «λύσεις», 
που συνεπάγονται, επιπλέον, δυσβάστακτη οικονοµική επιβάρυνση ιδιαίτερα για τις 
ασθενέστερες οικογένειες. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
 

Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ, 
Η παρατεταµένη λιτότητα όλων των κυβερνήσεων έχει οδηγήσει τους µισθούς µας 

σε απαράδεκτα χαµηλά επίπεδα. Συνεπώς τα οικονοµικά µας αιτήµατα, αναπόφευκτα, 
αποτελούν κεντρική αιχµή των διεκδικήσεων και των κινητοποιήσεών µας.  
 Με την εισοδηµατική πολιτική για το 2005, κλιµακώθηκε η πολιτική σκληρής 
λιτότητας σε βάρος των εργαζόµενων του ∆ηµοσίου. Οι «αυξήσεις» 3,6% στους βασικούς 
µισθούς σηµαίνουν, ουσιαστικά, µείωση του εισοδήµατος και της αγοραστικής δύναµης των 
αποδοχών µας (είναι χαρακτηριστικό ότι οι αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές µας σε αρκετές 
περιπτώσεις µόλις ξεπέρασαν το 2%). 
 Οι δήθεν  αυξήσεις, λοιπόν, σε συνδυασµό µε τις νέες αντιλαϊκές φορολογικές 
ρυθµίσεις, που ρίχνουν νέα βάρη στις πλάτες των κοινωνικά ασθενέστερων - σε αντίθεση 
µε τα µεγάλα εισοδήµατα, για τα οποία προβλέπονται γενναίες φοροαπαλλαγές - καθώς και 
το κύµα ακρίβειας, µας οδηγούν σε οικονοµική εξαθλίωση. 
 Ύστερα από τα παραπάνω, το αίτηµά µας να ζούµε µε αξιοπρέπεια από το µισθό 
µας γίνεται  σήµερα περισσότερο επίκαιρο. 

Επιπλέον, είναι γνωστή η πολύ κακή οικονοµική θέση των καθηγητών τόσο σε 
σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς στις άλλες χώρες της Ευρώπης, όσο και στο πλαίσιο του 
συνόλου των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα της χώρας µας. Ο κλάδος µας απαιτεί µεταξύ 
των άλλων, την κατά 25% αύξηση στις αποδοχές µας και ενσωµάτωση των επιδοµάτων 
στους βασικούς µισθούς.  

Στο πλαίσιο της διεκδίκησης των οικονοµικών µας αιτηµάτων, θεωρούµε αυτονόητη 
υποχρέωση της κυβέρνησης την άµεση χορήγηση του ποσού των 176 ευρώ, που δόθηκε 
στις περισσότερες κατηγορίες ∆ηµόσιων Υπαλλήλων ως επίδοµα, αναδροµικά από 1/1/2002, 
και στους καθηγητές ως στοιχειώδες µέτρο στην κατεύθυνση της άρσης της αδικίας που 
συνεχίζεται σε βάρος µας. Να υπενθυµίσουµε τη σαφέστατη προεκλογική δηµόσια 
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δέσµευση της σηµερινής κυβέρνησης για τη χορήγησή των 176 ευρώ στους 
εκπαιδευτικούς. 

Απαιτούµε, επίσης, το διπλασιασµό  της ωροµίσθιας αποζηµίωσης και της 
αµοιβής για  υπερωριακή απασχόληση των καθηγητών, καθώς και της αµοιβής της 
ενισχυτικής διδασκαλίας, που παραµένουν στα επίπεδα του 1996. Απαιτούµε το 
διπλασιασµό των πάσης φύσης αµοιβών των πανελλαδικών εξετάσεων. 

 
 
 
∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ  - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 
 

• Είναι γνωστό το αίτηµά µας για τον άµεσο διορισµό όλων των αναπληρωτών που 
συµπλήρωσαν 18µηνη δηµόσια εκπαιδευτική προϋπηρεσία στις 30-6-2004, χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη το είδος των συµβάσεων (αναπληρωτής ή ωροµίσθιος), ο αριθµός των 
συµβάσεων, το χρονικό διάστηµα διακοπής των συµβάσεων, καθώς  και  αν αυτές είναι 
διαδοχικές ή όχι. Στη ρύθµιση αυτή ζητούµε να συµπεριληφθούν όλοι οι κλάδοι και 
όλες οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών µε βάση µόνο την προϋπηρεσία τους. 

• Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όλα τα κενά να συµπληρωθούν µε µόνιµους διορισµούς.  
• Όπου δεν καλύπτονται τα κενά µε µόνιµους διορισµούς να προσληφθούν άµεσα και 

χωρίς άλλη καθυστέρηση αναπληρωτές καθηγητές και όχι ωροµίσθιοι. 
Υπενθυµίζουµε και τη δική σας δέσµευση για µη καταχρηστική αξιοποίηση του θεσµού 
των ωροµισθίων. Ζητάµε να καταργηθεί η εργασιακή σχέση του  ωροµισθίου και σε 
κάθε περίπτωση να µην πραγµατοποιηθεί καµία πρόσληψη ωροµισθίων καθηγητών σε 
πλήρη κενά, όπως έγινε σε ένα βαθµό και την περσινή σχολική χρονιά  από το ΥΠΕΠΘ 
και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης. 

• Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς για τους οποίους προβλέπεται από το  ν. 1566/85 η 
κατοχή του παιδαγωγικού πτυχίου ως προσόντος διορισµού τους στην δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, προτείναµε να απαιτείται η κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου µε 
οποιοδήποτε σύστηµα διορισµού των εκπαιδευτικών (ν.1566/85 αρ. 14 παρ. 8). Για το 
λόγο αυτό θα πρέπει να καταργηθούν οι διατάξεις νόµων που το καθιστούν προαιρετικό 
(ν.2834/00 άρθρ.1 παράγ.6,  ν.2909/01 άρθρ. 6 παράγ. 21, ν.3194/03 άρθρ. 8 παράγ. 7). 
Ειδικές προτάσεις για ρυθµίσεις που αφορούν τους αναπληρωτές    εκπαιδευτικούς που 
δεν διαθέτουν παιδαγωγικό πτυχίο σάς έχουµε καταθέσει µε υπόµνηµά µας από τις 
22/6/04. 

• Για να αποκτήσει ολόκληρο το ισχύον σύστηµα διορισµών µέσω της προϋπηρεσίας 
(πίνακες αναπληρωτών) πλήρη αξιοπιστία (αντικειµενικότητα, διαφάνεια, νοµιµότητα), 
θα πρέπει από τη  χρονιά 2005 - 2006 κάθε διορισµός αναπληρωτή ή ωροµίσθιου 
καθηγητή/τριας στη δηµόσια δευτεροβάθµια ή πρωτοβάθµια εκπαίδευση να 
πραγµατοποιείται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (πίνακας κατάταξης µε βάση 
την πραγµατική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δηµόσιες σχολικές µονάδες της 
δευτεροβάθµιας ή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ) και, σε περίπτωση 
εξάντλησής του, από πίνακα µε βάση την ηµεροµηνία λήψης πτυχίου (σηµερινός 
πίνακας Γ΄, που πρέπει να συσταθεί για όλες τις ειδικότητες). Με βάση αυτή την πρότασή 
µας, κάθε πρόσληψη αναπληρωτή ή ωροµίσθιου που παράγει προϋπηρεσία για την 
κατάταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, και συνεπώς και για τον µόνιµο διορισµό, θα 
γίνεται από τους πίνακες αυτούς.  

• Η επιτροπή διαφάνειας να λειτουργεί σε µόνιµη βάση, για τον έλεγχο των διορισµών 
όλων των εκπαιδευτικών (και µονίµων), και να χορηγούνται στην ΟΛΜΕ όλα τα στοιχεία 
που κάθε φορά ζητούνται. Να λειτουργήσουν επιτροπές διαφάνειας σε όλες τις 
διευθύνσεις µε τη συµµετοχή των αντίστοιχων ΕΛΜΕ για τον έλεγχο των προσλήψεων 
που γίνονται σε επίπεδο διεύθυνσης. 
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ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
 
Με πρόσφατη διάταξη νόµου  παρατάθηκε η θητεία των προσωρινών ∆ιευθυντών 

Εκπαίδευσης και των Προϊσταµένων Γραφείων µέχρι την επιλογή νέων χωρίς χρονική 
δέσµευση και παρά τα δεσµευτικά χρονικά όρια του ν. 3260/04, που έληξαν στις 31-8-05!.  

Είναι γνωστό ότι η οµοσπονδία µας αντιτάχθηκε στο αυταρχικό πλαίσιο που 
δηµιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, στις διαδικασίες επιλογής των 
ανώτερων στελεχών της, και ιδιαίτερα στις διατάξεις (ν. 3260/04) που αφορούσαν την 
τοποθέτηση «προσωρινών» διευθυντών και προϊσταµένων γραφείων εκπαίδευσης. 
Απαιτήσαµε και συνεχίζουµε να διεκδικούµε την άµεση διαµόρφωση και εφαρµογή 
θεσµικού πλαισίου επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης που θα διέπεται από τις 
αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αντικειµενικότητας. ∆ηλώσαµε σε  όλους 
τους τόνους την πλήρη αντίθεσή µας στην παράταση της θητείας των προσωρινών 
διευθυντών και προϊσταµένων γραφείων εκπαίδευσης πέραν της 31-8-2005. Η ευθύνη της 
καθυστέρησης στη διαµόρφωση του νέου θεσµικού πλαισίου ανήκει στο Υπουργείο 
Παιδείας. Η ΟΛΜΕ, από τις 7-3-05, έχει καταθέσει υπόµνηµα στο ΥΠΕΠΘ µε τις δικές της 
προτάσεις. 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
 

Σας  έχουµε θέσει επανειληµµένα το πρόβληµα της απαγόρευσης συνταξιοδότησης 
των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και έχουµε λάβει υποσχέσεις για 
τη ρύθµισή του. Πιστεύουµε πως πρέπει να προωθήσετε άµεσα σχετική νοµοθετική ρύθµιση, 
γι’ αυτό επανακαταθέτουµε την δική µας πρόταση για να συµπεριληφθεί ως τροπολογία στο 
επόµενο νοµοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ. 

Συγκεκριµένα, στο άρθρο 13 παρ. 20 εδάφ. α του ν. 3149/03 προβλέπεται ότι: 
«Παραιτήσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όταν 
υποβάλλονται στη διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον γίνονται αποδεκτές, παράγουν 
έννοµα αποτελέσµατα από την επόµενη της λήξης του διδακτικού έτους». Επαναφέρθηκε 
έτσι µε το νόµο αυτό µια διάταξη η οποία, όταν είχε θεσµοθετηθεί παλαιότερα, συνάντησε 
την αντίδραση του κλάδου µας και η ίδια η τότε κυβέρνηση µετά από ένα χρονικό διάστηµα 
την κατήργησε. Ζητάµε να καταργηθεί η διάταξη αυτή (ν. 3149/03 αρ. 13 παρ. 20 εδ. α΄), 
που απαγορεύει τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς, γιατί µε αυτό τον τρόπο περιορίζεται το δικαίωµα των εκπαιδευτικών ως 
εργαζοµένων να αποχωρούν από την υπηρεσία όταν το επιθυµούν.  
 
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
 Όσον αφορά τη δευτεροβάθµια τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση, είναι γεγονός 
ότι η γενικότερη απαξίωση στην οποία την έχουν καταδικάσει διαχρονικά οι ασκούµενες 
εκπαιδευτικές πολιτικές, συνδυαζόµενη και µε την αβεβαιότητα που σήµερα επικρατεί, 
δηµιουργούν ένα εκρηκτικό µίγµα που διαλύει την εκπαιδευτική  διαδικασία και αποτρέπει 
τους µαθητές  από αυτήν την εκπαιδευτική επιλογή. Το εκπαιδευτικό µας σύστηµα και η 
ΤΕΕ δεν αντέχουν άλλους πειραµατισµούς. 
 Αυτό που απαιτείται άµεσα να γίνει είναι το ΥΠΕΠΘ να ξεκινήσει ένα ουσιαστικό 
και όχι προσχηµατικό διάλογο µε την ΟΛΜΕ, για να αφουγκραστεί τη φωνή και τις 
αγωνίες των εκπαιδευτικών. ∆εν µπορεί να αποτελεί άλλοθι ο «διάλογος µέσα στο ΕΣΥΠ» µε 
όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς να έχουν αποχωρήσει για τους λόγους που σας είναι 
γνωστοί. Είναι γεγονός αναµφισβήτητο πως οι εκπαιδευτικοί της δηµόσιας 
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τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης, δηλαδή τα µέλη της ΟΛΜΕ, θα κληθούν να 
υλοποιήσουν τις οποιεσδήποτε αλλαγές. Είναι  παραδεκτό από όλους τους περί τα 
εκπαιδευτικά ασχολούµενους πως για να πετύχει µια εκπαιδευτική αλλαγή θα πρέπει να 
υπάρχουν συµφωνίες τουλάχιστον στις βασικές αρχές και τους στόχους αυτής της αλλαγής.  

Για τους λόγους αυτούς πιστεύουµε ότι θα πρέπει το ΥΠΕΠΘ  να συζητήσει µε την 
ΟΛΜΕ για τα πραγµατικά προβλήµατα της ΤΕΕ και να προωθηθούν οι λύσεις εκείνες 
που θα αντιµετωπίζουν θετικά τα χρόνια συσσωρευµένα προβλήµατά της. Αυτό θα 
πρέπει να γίνει µε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα, ώστε να προετοιµαστεί κατάλληλα η 
εφαρµογή του νέου τύπου λυκείου από τη σχολική χρονιά 2006-7. Εκτιµάµε ότι, αν για µιαν 
ακόµη φορά δεν εξελιχθούν έτσι τα πράγµατα και τελικά οδηγηθούµε στη   λειτουργία ενός 
νέου τύπου σχολείου πρόχειρα και χωρίς υποδοµή, αλλά και χωρίς ουσιαστική συζήτηση µε 
εκπαιδευτικούς, γονείς και µαθητές, θα αυτοϋπονοµευθεί ακόµη και στη περίπτωση που θα 
έχει θετικά χαρακτηριστικά. Να υπενθυµίσουµε πως η ΟΛΜΕ έχει καταθέσει τις προτάσεις 
της για την ΤΕΕ αλλά και γενικότερα για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και την πρόσβαση 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση από 6-10-2005. 

Παράλληλα, και επειδή η ροή του µαθητικού δυναµικού στα ΤΕΕ, «κτυπάει το 
καµπανάκι» για την αναγκαιότητα των αλλαγών (µεγάλη αύξηση της µαθητικής διαρροής 
από τη µία τάξη στην άλλη, αλλά και συνεχής µείωση των εγγραφών στην Α΄τάξη), θα πρέπει 
να ληφθούν άµεσα µέτρα ενίσχυσης της ΤΕΕ για την φετεινή χρονιά, όπως επανειληµµένα 
έχει προτείνει η ΟΛΜΕ, τόσο για την βελτίωση της υλικοτεχνικής και εργαστηριακής 
υποδοµής, όσο και για την στήριξη του έργου των εκπαιδευτικών.  

Στην κατεύθυνση αυτή  θα πρέπει να προωθηθούν άµεσα βελτιώσεις στο άδικο 
εξεταστικό σύστηµα των πανελληνίων εξετάσεων για την πρόσβαση των αποφοίτων των 
ΤΕΕ στα ΑΤΕΙ. Οι σχετικές τροποποιήσεις πρέπει να διευρύνουν τις επιλογές των µαθητών 
και να αυξάνουν τις θέσεις που διατίθενται για τους αποφοίτους ΤΕΕ. Υπενθυµίζουµε ότι 
και εφέτος µόνο 2 στους 10 απόφοιτους των ΤΕΕ θα εισήχθησαν στα ΑΤΕΙ, ενώ εισήχθησαν 
σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ  8 στους 10 απόφοιτους των Ενιαίων Λυκείων. Επίσης θα πρέπει να 
διευρυνθεί ουσιαστικά  η διέξοδος που δειλά άνοιξε φέτος για την πρόσβαση των 
αποφοίτων της ΤΕΕ στις στρατιωτικές σχολές, τόσο σε αριθµό εισακτέων όσο και στο να 
συµπεριλάβει τους απόφοιτους όλων των τοµέων αλλά και των εσπερινών σχολείων. 

  Τέλος, για ακόµη φορά, θέλουµε να σηµειώσουµε πως το Υπουργείο Παιδείας θα 
πρέπει να δώσει άµεσα στη δηµοσιότητα τις προτάσεις του για όλα τα θέµατα δοµής και 
περιεχοµένου όχι µόνο της τεχνικής-επαγγελµατικής εκπαίδευσης αλλά συνολικά της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της καθιέρωσης της 12χρονης υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (αυτονοµία λυκείου, πρόσβαση την τριτοβάθµια εκπαίδευση, περιεχόµενο 
σπουδών κ.ά.).  
 Σηµειώνουµε, ακόµη,+ πως δεν πρέπει το ΥΠΕΠΘ να προχωρήσει τη φετινή 
χρονιά σε κατάργηση και συγχώνευση ΤΕΕ, τοµέων και ειδικοτήτων, πολύ περισσότερο 
που βρισκόµαστε σε µεταβατική περίοδο ενόψει των προωθούµενων αλλαγών.  
 Θέλουµε, επίσης, να τονίσουµε ότι σε καµιά περίπτωση δεν θα δεχθούµε, µε 
πρόσχηµα την κατάργηση ειδικοτήτων, να µειωθούν οι θέσεις εργασίας και συνάδελφοί 
µας να βρεθούν σε εργασιακή αβεβαιότητα. Σε κάθε περίπτωση, µε τις όποιες αλλαγές, 
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.   
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