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Αγαπητοί, -ες συνάδελφοι, -σες 
Το σχολείο από άποψη δοµής, αναλυτικών προγραµµάτων, µεθόδων διδασκαλίας, 

στόχων δεν είναι µία ουδέτερη, διαγνωστική διαδικασία. Συνδέεται µε την κοινωνική 
κατανοµή της γνώσης και τον καταµερισµό εργασίας, άρα διαπλέκεται και υπηρετεί, 
φανερά ή όχι, την οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική εξουσία, διαµορφώνει µε βάση τις 
κυρίαρχες αξίες κοινωνικούς ρόλους και πρότυπα για τους αυριανούς πολίτες.  

Το ιδεολογικό και γνωστικό περιεχόµενο και η κατανεµητική λειτουργία του 
σχολείου, ως συστατικού τµήµατος του κρατικού εποικοδοµήµατος, εξαρτώνται από τον 
πολιτικό συσχετισµό δυνάµεων.  

Ωστόσο, ο παρεµβατικός ρόλος των κοινωνικών και συνδικαλιστικών δυνάµεων 
µπορεί, κάτω από προϋποθέσεις, να επηρεάσει σε προοδευτική κατεύθυνση τους στόχους 
του σηµερινού σχολείου, να αναδείξει τις αντιφάσεις της κυρίαρχης πολιτικής και, κυρίως, 
να φέρει στο προσκήνιο τις µορφωτικές ανάγκες των µαθητών και µαθητριών. 

Κάθε συζήτηση, εποµένως, για την Τ.Ε.Ε. συµπεριλαµβάνει και αναδεικνύει το 
εκπαιδευτικό πρόταγµα για το σύνολο του σχολείου. Η Τεχνική – Επαγγελµατική 
εκπαίδευση είναι οργανική και λειτουργική συνιστώσα της Λυκειακής δοµής. Κάθε 
πολιτική που προσπαθεί, όπως οι πολιτεκές της σηµερινής αλλά και των προηγούµενων 
κυβερνήσεων, να αποκόψει την Τ.Ε.Ε. από τη γενική φιλοσοφία και πρακτική των 
µεταγυµνασιακών σπουδών ή σφάλλει ή έχει συνειδητή στόχευση.  

Η υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών επιβάλλει το αυτονόητο. Εξετάζουµε το 
σχολείο µε το σύνολο των επιστηµονικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών δεδοµένων, µε το 
σύνολο του ιστορικού του φορτίου, που συνυφαίνει το ρεαλισµό της ζωής µε το όραµά µας. 
Το σηµερινό σχολείο είναι πίσω από τις ανάγκες της νέας γενιάς και του τόπου.  

Το νοµοσχέδιο που µε µεγάλη καθυστέρηση έδωσε πρόσφατα το Υπουργείο 
Παιδείας, 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. Η εκτίµηση της οµοσπονδίας µας ότι µε αυτό συνεχίζεται η πολιτική υποβάθµισης 
της Τεχνικής – Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης δυστυχώς επαληθεύεται. Συγκεκριµένα: 
 

1.  Σχετικά µε τη νέα δοµή της ΤΕΕ 
    ∆ιατηρείται και επεκτείνεται η πολυδιάσπαση των διάφορων τύπων σχολείων για 

την ΤΕΕ.  Πιο συγκεκριµένα, µε τη 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. Η κατεύθυνση προς την οποία 
οδηγούν αυτές οι ρυθµίσεις είναι ακριβώς η αντίθετη από την καθιέρωση 12χρονης 
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υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που έχει υποσχεθεί και η ίδια η κυβέρνηση. Είναι φανερό, 
λοιπόν, ότι αντί για τη θεσµοθέτηση της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης για όλα τα 
παιδιά δηµιουργούνται σχολές στενής κατάρτισης (ΕΠΑΣ) µε αδιευκρίνιστο περιεχόµενο 
και αβέβαιο µέλλον, χωρίς καµιά επαγγελµατική κατοχύρωση. Το Υπουργείο Παιδείας και 
η κυβέρνηση µε αυτό τον τρόπο επιδιώκουν να ωθήσουν πιο συστηµατικά τα παιδιά τα 
οποία προέρχονται από χαµηλές εισοδηµατικές τάξεις στην υποβαθµισµένη δηµόσια και 
ιδιωτική κατάρτιση (ΙΕΚ, ΚΕΚ) από τα δεκαπέντε τους χρόνια προετοιµάζοντας έτσι τους 
αυριανούς απασχολήσιµους, φθηνό εργατικό δυναµικό. 

Με το νοµοσχέδιο: 
• Επιβεβαιώνεται ότι οι ΕΠΑΣ είναι περιθωριακές σχολές στενής κατάρτισης χωρίς 

ούτε µια ώρα γενικής παιδείας (άρθρο 10, παρ. 2: «Τα προγράµµατα διδασκαλίας  
περιλαµβάνουν µαθήµατα  τεχνικά-επαγγελµατικά και εργαστηριακές ασκήσεις»). 

• Εισάγεται η δυνατότητα στις ΕΠΑΣ για έτος µαθητείας χωρίς αυτό να 
διευκρινίζεται ότι θα αφορά µόνο τον ΟΑΕ∆ όπως σήµερα ισχύει, (άρθρο 10, παρ 
1:«Αν εφαρµόζονται προγράµµατα άσκησης στο επάγγελµα ή προγράµµατα 
µαθητείας, η φοίτηση µπορεί να επιµηκύνεται έως και ένα έτος ακόµη»). 

• ∆ίνεται ως «µπόνους» στους ιδιώτες αλλά και στα άλλα Υπουργεία η 
δυνατότητα να λειτουργήσουν από τη φετινή χρονιά Α΄τάξη ΕΠΑΣ. Με τι 
προγράµµατα άραγε; Και γιατί αυτή η προτεραιότητα; (άρθρο 14, παρ. 3β: «Τα 
υφιστάµενα δηµόσια ΤΕΕ που εποπτεύονται από άλλα υπουργεία µπορούν: …  να 
µετατραπούν κατά τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 σε ΕΠΑ.Σ». και στην 
παρ. 4: «Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν και στα Ιδιωτικά 
ΤΕΕ»).    

 
2 .Σχετικά µε την πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
     Περιορίζεται µε το νοµοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ δραµατικά ακόµα και αυτή η 
σηµερινή, κουτσουρεµένη πρόσβαση σε ΑΕΙ – ΑΤΕΙ, αφού αφενός οι απόφοιτοι των 
Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) αποκλείονται τελείως από την πρόσβαση σε ΑΕΙ και 
ΑΤΕΙ και αφετέρου για τους απόφοιτους του ΕΠΑ.Λ. η πρόσβαση σε Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι 
γίνεται εξαιρετικά δύσκολη, ακριβέστερα, θεωρητικά µόνον θα είναι δυνατή, επειδή θα 
συµµετέχουν σε κοινές µε τους συµµαθητές τους του Γενικού Λυκείου εξετάσεις, ενώ θα 
υστερούν σηµαντικά σε σύγκριση µαζί τους, αφού θα έχουν παρακολουθήσει από την Α’ 
τάξη του ΕΠΑ.Λ. διαφορετικό πρόγραµµα σπουδών. Καταργούνται για πρώτη φορά και 
τα ειδικά ποσοστά που προβλέπονταν σε όλες τις προηγούµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις για 
την πρόσβαση των αποφοίτων της ΤΕΕ στην τεχνολογική τριτοβάθµια εκπαίδευση (ΑΤΕΙ). 
Θα εφαρµόζονται, δηλαδή, «δύο µέτρα και σταθµά» στο όνοµα της αναβάθµισης της 
Τ.Ε.Ε.!  
 
3.  Σχετικά µε τα επαγγελµατικά επίπεδα των αποφοίτων των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ 
 Με τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, 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 3). Η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, ενώ διακηρύσσει την ισοτιµία πτυχίων 
και την αναγνώρισή τους σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, κάνει µια απίστευτη λαθροχειρία  
µε τα επαγγελµατικά επίπεδα. Συγκεκριµένα, ενώ το δελτίο τύπου του ΥΠΕΠΘ (19-1-
2006) προέβλεπε τη χορήγηση πτυχίου επιπέδου β΄ για τους αποφοίτους των EΠA.Σ. και 
πτυχίου επιπέδου γ΄ για τους αποφοίτους των EΠA.Λ., το σχέδιο νόµου που δόθηκε στη 
δηµοσιότητα στις 8-5-2006 προβλέπει  τη χορήγηση πτυχίου επιπέδου γ τόσο για τους 
αποφοίτους των EΠA.Σ. όσο και για τους αποφοίτους των EΠA.Λ., παρά το γεγονός πως η 
κυβέρνηση  γνωρίζει ότι η νέα οδηγία της Eυρωπαϊκής Ένωσης (2005/ 36/EK), η οποία έχει 
ήδη τεθεί σε ισχύ, προβλέπει ότι «το επίπεδο β αντιστοιχεί σε πιστοποιητικό που βεβαιώνει 
επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» και «το επίπεδο γ 
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αντιστοιχεί σε δίπλωµα που πιστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς εκπαίδευση 
µεταδευτεροβάθµιου επιπέδου, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους».  
     ∆ηµιουργούνται λοιπόν µεγάλα  ερωτηµατικά, στα οποία πρέπει οι συντάκτες του 
νοµοσχεδίου να απαντήσουν: Πώς είναι συµβατό, όχι µόνο µε την παραπάνω οδηγία αλλά 
και µε την κοινή λογική, τόσο οι µαθητές των ΕΠΑ.Σ. όσο και οι µαθητές των ΕΠΑ.Λ. µε 
τα ίδια χρόνια σπουδών µετά την πρώτη λυκείου να λαµβάνουν ίδια επίπεδα 
επαγγελµατικών προσόντων, παρά το γεγονός πως οι µαθητές των ΕΠΑ.Σ. θα διδάσκονται 
περισσότερα µαθήµατα, θεωρητικά και εργαστηριακά, ειδικότητας (σύµφωνα µε την 
εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου δεν αποκλείεται να υπάρχουν «ανάλογες ειδικότητες» 
σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ).  
      Η κυβέρνηση, αντί να εντάξει στο δηµόσιο σχολείο το µεταλυκειακό έτος που 
απαιτείται για να χορηγηθεί το  πτυχίο επιπέδου γ, αποδεικνύεται ότι θα οδηγήσει τους 
αποφοίτους των EΠAΛ και των EΠAΣ στα I.E.K., προκειµένου να αποκτήσουν αυτό το  
πτυχίο. Αυτό το έτος, προφανώς, θέλει να το χαρίσει κυρίως στους ιδιώτες, αντί να το 
ενσωµατώσει  στο δηµόσιο σχολείο.  

Το ότι η κυβέρνηση ωθεί όλο και περισσότερους νέους στα ΙΕΚ φαίνεται και από 
το γεγονός πως θεσµοθετείται για πρώτη φορά, και µάλιστα µε την προσχηµατική επίκληση 
των «ισότιµων απολυτηρίων», η απαγόρευση σε  αποφοίτους των Γενικών Λυκείων να 
εγγραφούν στο Επαγγελµατικό Λύκειο για απόκτηση ειδικότητας, καθώς και στους 
αποφοίτους µιας ειδικότητας του ΕΠΑΛ να ξαναεγγραφούν σε αυτό για απόκτηση δεύτερης 
ειδικότητας. (άρθρο 5 παρ. 6). Όλοι αυτοί οι νέοι και οι νέες θα πρέπει να προστρέξουν στα 
ΙΕΚ. Ακόµα και όταν τα δηµόσια ΙΕΚ δεν ικανοποιούν τη ζήτηση, υπάρχει και η «λύση» 
των ιδιωτικών που θα καραδοκούν. 

Και το θέµα είναι ακόµα σοβαρότερο, αν λάβει κανείς υπόψη του πως σχεδιάζεται 
από την κυβέρνηση να δώσει στα ΙΕΚ (προφανώς και στα ιδιωτικά και κυρίως σε αυτά). ως 
bonus για την αύξηση των κερδών τους, πέραν του πολύ σηµαντικού αυτού τµήµατος της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης (πτυχίο επιπέδου γ), και το δικαίωµα εισαγωγής των 
αποφοίτων τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θεσµοθετώντας ένα σύστηµα πιστωτικών 
µονάδων (σχετικές δηλώσεις του προέδρου του ΟΕΕΚ).  
   Το εκπαιδευτικό κίνηµα, η εκπαιδευτική κοινότητα εν γένει, δεν έχει αυταπάτες για 
τις προδιαγραφές των κυρίαρχων οικονοµικών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ’ ό,τι 
αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση. Από το Μάαστριχτ έως τις οδηγίες της Μπολόνια το 
συνεκτικό στοιχείο των ευρωπαϊκών οδηγιών για την εκπαίδευση είναι η επιδίωξη για 
ταχύτατη υπαγωγή της στο δόγµατα της αγοράς, ώστε ο αυριανός εργαζόµενος να είναι 
παραγωγικός, πειθήνιος και ευέλικτος.   
 
4. Για το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ

 Όχι µόνο δεν αναλαµβάνεται καµία δέσµευση για το εργασιακό καθεστώς και τις 
θέσεις εργασίας των υπηρετούντων σήµερα εκπαιδευτικών, αλλά είναι σίγουρο ότι οι 
ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου θα προκαλέσουν τα επόµενα χρόνια µεγάλη εργασιακή 
αβεβαιότητα και περιπλάνηση, αφού: α) από τη µια θα καταργούνται τα απογευµατινά 
ΤΕΕ, επειδή δεν θα εγγράφουν µαθητές την επόµενη σχολική χρονιά και δεν θα 
µετατρέπονται αυτόµατα σε ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ ενώ θα αναµένουν µια ενδεχόµενη µελλοντική 
Υπουργική Απόφαση µε την οποία κάποια από αυτά θα µετατραπούν, β) µε την πλήρη  
κατάργηση της γενικής παιδείας από τις ΕΠΑΣ, όσα ΤΕΕ µετατραπούν σε ΕΠΑΣ θα έχουν 
υπεράριθµους καθηγητές γενικών µαθηµάτων, που θα πρέπει να µετακινηθούν, και γ) µε τη 
µείωση των µαθηµάτων ειδικοτήτων αλλά και την πλήρη κατάργηση αρκετών από αυτές 
στα ΕΠΑΛ όσα ΤΕΕ µετατραπούν σε ΕΠΑΛ θα έχουν υπεράριθµους εκπαιδευτικούς 
ειδικοτήτων που θα πρέπει να µετακινηθούν. Πλήρης διδακτική και εργασιακή 
αβεβαιότητα  και ανασφάλεια, µε αµφίβολο και άγνωστο µέλλον. 
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Συµπερασµατικά, και µε βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι οι ρυθµίσεις της 
κυβέρνησης οδηγούν σε ένα ακόµη πιο συντηρητικό και απαξιωµένο σχολείο, αυξάνουν τη 
µαθητική διαρροή και ετοιµάζουν επιπλέον 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 παρά το γεγονός ότι έχει δεσµευτεί να το 
υλοποιήσει, το παραπέµπει στις καλένδες.  

 
Η εκπαιδευτική µας πρόταση 

 
 Η Β/βάθµια Εκπαίδευση είναι το αναγκαίο πέρασµα προς τα ανώτατα ιδρύµατα και 
την παραγωγή. Ο τύπος του αυριανού πολίτη – εργαζόµενου εξαρτάται από το περιεχόµενο 
και την ποιότητά της. Στο τέλος της ολοκλήρωσης των 12ετών σπουδών ο νέος άνθρωπος 
καλείται να πάρει αποφάσεις όχι µόνο για τον εαυτό του αλλά και για όλη την κοινωνία, 
αφού έχει, εκτός των άλλων, και δικαίωµα ψήφου. Χρέος, λοιπόν, της Β/βάθµιας 
Εκπαίδευσης είναι να ετοιµάσει στο σύνολό της την νεότητα, που θα ζήσει στη σύγχρονη 
νεοελληνική οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική πραγµατικότητα και στην παγκόσµια 
υλική και πνευµατική άµιλλα. Χρειάζεται, συνακόλουθα, η ορθολογική οργάνωση και 
διάρθρωση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος µε βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Χρειάζεται 
γρήγορη και ενεργητική µεταµόρφωση του σχολείου.  

Το σχολείο οφείλει να γνωρίσει σε όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες τα βασικά 
στοιχεία όλων των εφαρµοσµένων και ανθρωπιστικών επιστηµών, αλλά και τα βασικά 
στοιχεία της βιοµηχανικής, αγροτικής παραγωγής και της αναπτυσσόµενης τεχνολογίας. 
Μόνο αυτή η ενιαία µόρφωση θα συνδέσει δηµιουργικά το σύστηµα, το περιεχόµενο, τη 
µέθοδο εργασίας, της γενικής µόρφωσης µε τις νέες συνθήκες και τις ανάγκες της σηµερινής 
παραγωγής και µίας ανάπτυξης σε όφελος των ανθρώπων και όχι των κερδών και µάλιστα 
για τους λίγους και ισχυρούς.  Και, φυσικά, δεν συνδέουµε αυτή την ενιαία µόρφωση µε τη 
στενή επαγγελµατική, ή µε την φροντιστηριοποιηµένη προπαίδευση για τα Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.. 
Αντίθετα, η εκπαίδευση πρέπει να παρεµβαίνει δυναµικά στις µεταβολές που συντελούνται 
στην παραγωγή και την κοινωνία. Αυτή τη µόρφωση ζητάµε για όλα τα παιδιά του λαού 
µας.  

Πρέπει, λοιπόν, η Β/βάθµια Παιδεία να κινηθεί σε ενιαία κατεύθυνση. Πρέπει να 
γίνει επιστηµονικά τεχνική, µε την ευρύτατη σηµασία της λέξης, που θα ολοκληρώνει και 
θα ολοκληρώνεται µε γερή γενική – ανθρωπιστική µόρφωση. Παράλληλα η Β/βάθµια 
Εκπαίδευση πρέπει να είναι εναρµονισµένη µε τις σύγχρονες εξελίξεις. Πρέπει να 
καλλιεργεί θεωρητικά και πρακτικά την αντίληψη πως η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες 
και όλες τις προϋποθέσεις να αναπτύξει σε µεγάλο βαθµό τις παραγωγικές της δυνάµεις και 
πως ο ελληνικός λαός, µε την εργασία του και µε τη βοήθεια της επιστήµης και της 
τεχνικής, µπορεί να εκµεταλλευτεί απεριόριστα τις πλουτοπαραγωγικές του πηγές και το 
γεωφυσικό του χώρο, µε σεβασµό στο περιβάλλον, να αυξήσει το εισόδηµά του και ν’ 
ανεβάσει πολύ υψηλά το βιοτικό και πολιτιστικό του επίπεδο.  
 

Βασικές κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής µας πρότασης είναι οι παρακάτω: 
 
 Αγωνιζόµαστε για την καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (συν δύο 
χρόνια προσχολικής αγωγής) που θα παρέχεται δωρεάν από το δηµόσιο σχολείο.   

 Το δηµόσιο σχολείο «χωράει» όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, 
θρήσκευµα, κοινωνική τάξη, εθνικότητα και φυσική κατάσταση. Κανένα παιδί κάτω 
από τα 18 στο σπίτι, στο δρόµο ή στην εργασία. 
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 Απαιτούµε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας για τις ευπαθείς κοινωνικές 
οµάδες στις υποβαθµισµένες και στις ακριτικές περιοχές, στα παιδιά αλλοδαπών και 
προσφύγων. ∆ιεκδικούµε αντισταθµιστική αγωγή και εκπαίδευση που µειώνει τις 
εκπαιδευτικές ανισότητες και µέτρα στήριξης του λαϊκού εισοδήµατος. Ίδρυση και 
λειτουργία και άλλων σχολείων, όπου επιβάλλεται. 

 Κάθε σχολική δοµή (βαθµίδα) παρέχει ισότιµους τίτλους.  
 Ανεξάρτητα από όλα τα συστήµατα µετάβασης, ο κάθε µαθητής και η κάθε 

µαθήτρια έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωµα «οριζόντιας κινητικότητας».  
 Το δηµόσιο σχολείο (µέχρι τα 18 χρόνια) παρέχει πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας 
επιπέδου Α’ σε µια ξένη γλώσσα τουλάχιστον και χρήσης Η/Υ ύστερα από 
πιστοποίηση δηµόσιου χαρακτήρα.  

 Το Λύκειο καθίσταται αυτόνοµη µονάδα. Η πρόσβαση στην τριτοβάθµια πρέπει να 
είναι «ελεύθερη». Στο µεταβατικό διάστηµα, οι εξετάσεις για τα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ 
διενεργούνται µετά το πέρας των σπουδών στο Λύκειο και πάντοτε µε την ευθύνη 
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

 Θα πρέπει να καταργηθεί η διάταξη για τη βαθµολογική βάση και να 
αντιµετωπιστεί συνολικά το σύστηµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, σύµφωνα µε την ολοκληρωµένη πρόταση της οµοσπονδίας µας.  

 Είµαστε αντίθετοι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος, στην 
ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στους κύκλους σπουδών. 
Αγωνιζόµαστε ώστε να διασφαλιστεί ο δηµόσιος και ακαδηµαϊκός χαρακτήρας της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

 Είµαστε αντίθετοι στην άρση της µονιµότητας. Μόρφωση και εργασία για όλους 
τους νέους.  

 Άµεση αύξηση των κρατικών δαπανών για την Παιδεία στο 5% του Α.Ε.Π. (15% 
των συνολικών δαπανών του προϋπολογισµού), τουλάχιστον.  

 Μόνιµες θέσεις εργασίας για όλους τους εκπαιδευτικούς. Κατάργηση τώρα της 
εργασιακής σχέσης του ωροµισθίου. 

 25 µαθητές στο τµήµα, 20 στις κατευθύνσεις των λυκείων και στην ΤΕΕ, 10 µαθητές 
ανά καθηγητή στα εργαστήρια.   

 Όχι στο γιγαντισµό των σχολείων.  
 ∆ωρεάν σίτιση, στέγαση και συγγράµµατα για τους σπουδαστές – δωρεάν κάρτα για 

µειωµένη είσοδο στους µαθητές και τις µαθήτριες στα δηµόσια θεάµατα – 
ακροάµατα.   

 Τα µαθήµατα που αφορούν τις βασικές αρχές της τεχνολογίας πρέπει να διαχέονται 
σε όλο τον 12ετή κορµό της εκπαίδευσης.  

 Το δηµόσιο σχολείο δεν υπακούει στα κελεύσµατα της αγοράς, δεν παραδίνεται 
στις ιδιωτικές εταιρείες και δεν αποκεντρώνεται στους δήµους.  

 Το σχολείο καθίσταται πολιτιστικό κέντρο και παραµένει ανοιχτό µε πρόσληψη 
προσωπικού (σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διεπιστηµονικές οµάδες 
ανά συγκρότηµα, γραµµατείς), ώστε να υπηρετούνται βασικές ανάγκες των παιδιών, 
να λειτουργεί βιβλιοθήκη, οµάδες αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

 
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΚΕΙΑΚΗ  ΒΑΘΜΙ∆Α 

Είναι γνωστό πως πρωταρχικό στοιχείο της εκπαιδευτικής µας πρότασης είναι 
προοπτικά, η ανάπτυξη ενός τύπου σχολείου στη λυκειακή βαθµίδα, ενός πραγµατικού 
Eνιαίου Λυκείου, που θα αξιοποιεί τα θετικά χαρακτηριστικά του πολυκλαδικού λυκείου, 
στο πλαίσιο της καθιέρωσης της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, µε στόχους:  
α) την παροχή ουσιαστικών εφοδίων στους µαθητές µας για µια δηµιουργική κοινωνική και 
επαγγελµατική εξέλιξή τους,  
β) την ενιαιοποίηση των σχολικών επιλογών (γενικής και τεχνικοεπαγγελµατικής 
εκπαίδευσης) και την αποµείωση του κατανεµητικού ρόλου του σχολείου.  

Tο Eνιαίο Λύκειο που προτείνουµε πρέπει να  παρέχει στους µαθητές/µαθήτριες: 
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o ολοκληρωµένη γενική µόρφωση και προεπαγγελµατικά εφόδια και δεξιότητες, µε 
στόχο τη διαµόρφωση πολιτών που θα έχουν συνείδηση των σύγχρονων προβληµάτων 
και θα είναι καλά προετοιµασµένοι να ενεργούν αποτελεσµατικά για την αντιµετώπισή 
τους, 

o σύνολο επιλεγόµενων αντικειµένων, που στοχεύουν στην ικανοποίηση των ιδιαίτερων 
ενδιαφερόντων των µαθητών / µαθητριών. 

Για τη δηµιουργία αυτού του Ενιαίου Λυκείου απαιτείται σαφές χρονοδιάγραµµα, 
ώστε να αποκτά πρακτικό αντίκρισµα και η όποια δέσµευση της Πολιτείας. Σε αυτή την 
κατεύθυνση θα ήταν σκόπιµο να αξιολογηθεί µε έναν ολοκληρωµένο επιστηµονικά τρόπο η 
εµπειρία που προέκυψε από τη θεσµοθέτηση του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
(ΕΠΛ) και, παράλληλα, να ληφθεί πρόνοια, ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα γιγαντισµού 
των σχολικών µονάδων και «βιοµηχανοποίησης» των σχολικών λειτουργιών, αλλά και να 
δίνεται στους µαθητές και τις µαθήτριες η δυνατότητα επιλογής µαθηµάτων πέραν του 
κοινού, βασικού κορµού τους.  

 Τα βασικά πλεονεκτήµατα αυτού του Ενιαίου Λυκείου, ενταγµένου στην 12χρονη 
υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι τα εξής: 

 
 κρατά στο πλαίσιο του σχολείου το µαθητικό πληθυσµό που συνεχίζει τις 
σπουδές στη βαθµίδα του λυκείου µετά την αποπεράτωση της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης 

 συνδέει στο υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο τη θεωρία µε την πράξη, 
 συµβάλλει στην άµβλυνση των στερεοτύπων που συνδέονται µε τη διανοητική 
και τη χειρωνακτική εργασία, 

 παρέχει υψηλότερου επιπέδου γενική µόρφωση, αναγκαία για µια πιο επιτυχή 
παρακολούθηση οποιασδήποτε περαιτέρω εξειδίκευσης, 

 παρέχει τη δυνατότητα περισσότερων επιλογών σε ό,τι αφορά την οριζόντια 
διαπερατότητα, 

 συµβάλλει στην άµβλυνση των συνεπειών των κοινωνικών ανισοτήτων στον 
τοµέα της µόρφωσης. 

 
Για την προώθηση της πρότασής µας πρέπει να ληφθούν τα παρακάτω µέτρα: 
 

o Το Νέο Λύκειο προοπτικά αναπτύσσεται στη βάση των υπαρχόντων τύπων  και 
ταυτόχρονα µε «αναδιάρθρωση» των Αναλυτικών Προγραµµάτων (µε άξονες το σχολικό 
χώρο, τη διοίκηση και την µαθητική ζωή). Αλλάζουν τα Αναλυτικά Προγράµµατα και οι 
µέθοδοι διδασκαλίας, προωθείται η σύνδεση του σχολείου µε τις ζωντανές δυνάµεις του 
τόπου (όχι την αγορά), συνενώνεται το τοπικό µε το εθνικό, µειώνονται οι ταξικοί φραγµοί. 
Ο στρατηγικός µας στόχος είναι η σύνδεση της διανοητικής µε τη χειρωνακτική εργασία.  

o ∆ηµόσιο Σύστηµα Μεταλυκειακής Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε ενιαίο 
σχεδιασµό στο Υπουργείο Παιδείας, σε σύνδεση µε τη 12ετή υποχρεωτική εκπαίδευση. 
 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Μέχρι την καθιέρωση ενός πραγµατικά Ενιαίου Λυκείου ως µοναδικού τύπου 
σχολείου για όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες, προτείνουµε την ύπαρξη µεταβατικού 
σταδίου, που είναι αναγκαίο για την ουσιαστική αναβάθµιση και ισότιµη ένταξη της 
Τ.Ε.Ε. στη λυκειακή βαθµίδα. Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνουµε τα παρακάτω άµεσα 
µέτρα:  
 

Α) Να δηµιουργηθεί µια και µόνο δοµή επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε 
λυκειακό επίπεδο µετά το γυµνάσιο, σχεδιασµένη στην κατεύθυνση της καθιέρωσης 
12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
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    Ο σχεδιασµός της ΤΕΕ στο πλαίσιο της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
επιβάλλει την ύπαρξη µετά το γυµνάσιο µιας µόνο δοµής λυκείου για την ΤΕΕ, ισότιµης 
µε τη γενική-ακαδηµαϊκή κατεύθυνση, τόσο όσον αφορά το επίπεδο σπουδών όσο και τη 
νοµοθεσία που την διέπει  και την αξία του πτυχίου ή απολυτηρίου που κάθε κατεύθυνση θα 
παρέχει.  Για αυτό είναι απαραίτητη η υπαγωγή στο ΥΠΕΠΘ όλων των σχολικών 
µονάδων που προσφέρουν σήµερα τεχνικο-επαγγελµατική εκπαίδευση και ανήκουν σε 
άλλα υπουργεία (ΟΑΕ∆, ΟΤΕΚ, Υγείας, Γεωργίας). Είναι απαραίτητη, επίσης, η 
κατάργηση των µεταγυµνασιακών ΙΕΚ και κάθε άλλης µορφής επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης πριν τα 18 χρόνια του µαθητή και µέχρι την ολοκλήρωση του 
12ετούς υποχρεωτικού κύκλου εκπαίδευσης.  
 

Β) Για το περιεχόµενο του Λυκείου της ΤΕΕ 
Το πρόγραµµα σπουδών, οι σκοποί και οι στόχοι του σχολείου πρέπει να 

διαχωρίζονται, όσο είναι δυνατόν, από την εξειδίκευση και την κατάρτιση.  Πρέπει να 
προβλέπεται η ενίσχυση της γενικής παιδείας και των γενικών τεχνολογικών γνώσεων, 
ώστε ο/η µαθητής/-τρια να αποκτά µια σοβαρή µορφωτική υποδοµή αλλά και 
επαγγελµατικά εφόδια, για να είναι ικανός/-ή, εφόσον το επιθυµεί, είτε να συνεχίσει τις 
σπουδές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είτε να συνεχίσει σε µεταλυκειακή ειδίκευση 
(ενταγµένη στο εκπαιδευτικό σύστηµα) για την απόκτηση αντίστοιχων επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων.  

Η πρώτη τάξη του λυκείου της ΤΕΕ πρέπει να έχει ενιαίο πρόγραµµα (να µη 
χωρίζεται σε τοµείς ή κύκλους) και να έχει ένα βασικό κορµό µαθηµάτων ίδιο µε την 
Α΄τάξη  του  γενικού λυκείου, για να είναι δυνατή η οριζόντια µεταπήδηση από το γενικό 
στο τεχνικό και αντίστροφα χωρίς πρόσθετο έτος. Το πρόγραµµα αυτό πρέπει να είναι 
σύγχρονο, σύµφωνο µε τις αρχές που έχει διατυπώσει  η ΟΛΜΕ για τη γενική γνώση.  
Πρέπει επίσης να διατηρούνται τα σηµερινά γνωστικά αντικείµενα διαρθρωµένα σε τοµείς 
και ειδικότητες στις επόµενες δύο τάξεις του λυκείου. 

Γ) Πλήρης ειδίκευση και επαγγελµατικά δικαιώµατα. 
Θα πρέπει το επίπεδο β (2) να χορηγείται µε την αποφοίτηση από το λύκειο, και το 

επίπεδο γ (3) να το χορηγεί µια εκπαιδευτική δοµή ενταγµένη στο δηµόσιο εκπαιδευτικό 
σύστηµα και να µην αφεθεί στο θολό περιβάλλον των ΙΕΚ, των ΚΕΚ και των λοιπών δοµών 
κατάρτισης αλλά και βορά στον ιδιωτικό τοµέα.  Γι’ αυτό θα πρέπει να δηµιουργηθεί 
Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης, µε την ευθύνη της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
οργανικά ενταγµένο στο Λύκειο της ΤΕΕ, που θα αξιοποιεί την υποδοµή και το 
εκπαιδευτικό προσωπικό των επαγγελµατικών λυκείων, και θα περιέχει το σύνολο των 
ειδικοτήτων που παρέχονται σήµερα.  
 

∆) Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση  
Στο πλαίσιο των προτάσεων που έχει διατυπώσει ήδη η ΟΛΜΕ για την πρόσβαση 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση τονίζουµε ότι θα πρέπει να έχουν οι απόφοιτοι της ΤΕΕ 
πραγµατική και όχι εικονική δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
(ΑΕΙ-ΑΤΕΙ), χωρίς τους φραγµούς και τις διακρίσεις που υφίστανται σήµερα, και 
αναλογικά µε το µαθητικό δυναµικό της ΤΕΕ. Με ενιαίο σύστηµα εξετάσεων όσον 
αφορά τη δοµή του και τον αριθµό των µαθηµάτων, αλλά µε εξετάσεις και σε µαθήµατα 
που διδάσκονται οι µαθητές στον αντίστοιχο τοµέα ή ειδικότητα του λυκείου. Θεωρούµε 
πως τουλάχιστον για µια µεταβατική περίοδο είναι απαραίτητη η ύπαρξη διευρυµένου 
ποσοστού εισαγωγής αποφοίτων της ΤΕΕ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

 
Ε) Απαραίτητες προϋποθέσεις για θετικές αλλαγές 
Για να έχει θετικό χαρακτήρα οποιαδήποτε αλλαγή στην ΤΕΕ, προαπαιτούνται µια 

σταθερά υψηλού επιπέδου χρηµατοδότηση κυρίως των σύγχρονων υποδοµών (κτιριακών, 
υλικοτεχνικών και εργαστηριακών), επαρκής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 
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(παιδαγωγική και επαγγελµατική), κατοχύρωση του δηµόσιου και δωρεάν χαρακτήρα 
όλου του συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης, και η διασφάλιση της µόνιµης 
εργασιακής σχέσης των εκπαιδευτικών χωρίς µείωση θέσεων εργασίας µε πρόσχηµα την 
κατάργηση ειδικοτήτων. 

Έχουµε επανειληµµένα τονίσει ότι σε καµιά περίπτωση δεν θα δεχθούµε, µε 
πρόσχηµα την κατάργηση ειδικοτήτων και σχολικών µονάδων, να µειωθούν οι θέσεις 
εργασίας και συνάδελφοί µας να περιέλθουν σε κατάσταση εργασιακής αβεβαιότητας. 
Τονίζουµε, επίσης, ότι δεν θα δεχθούµε την κατάργηση καµιάς σχολικής µονάδας.  

 
ΣΤ) Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας 

 Απαιτείται η λήψη ολοκληρωµένων µέτρων αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, όπως 
είναι οι Ζώνες Εκπαιδευτικής προτεραιότητας, για να βοηθηθούν όλοι οι µαθητές/-
τριες  να ολοκληρώνουν τη 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και να µειωθεί η 
µαθητική διαρροή. 

Η θεσµοθέτηση Περιοχών ή Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας συνιστά µια 
εκπαιδευτική πρακτική που έχει αποδώσει θετικά αποτελέσµατα σε διάφορες χώρες, γι’ 
αυτό και η ΟΛΜΕ έχει προτείνει την εφαρµογή τους (δοκιµαστική καταρχάς) και στην 
Ελλάδα. Η εφαρµογή τους πιστεύουµε ότι µπορεί να συµβάλει αποτελεσµατικά στη µείωση 
των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, του αναλφαβητισµού και της µαθητικής «διαρροής». Το 
Υπουργείο Παιδείας, όµως, αντιµετωπίζει µε αδιαφορία τόσο αυτή την πρόταση όσο και 
άλλες που έχουν σχέση µε την επαρκή στήριξη της λειτουργίας των σχολείων, τη 
στελέχωσή τους µε το απαιτούµενο επιστηµονικό προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς κ.λπ.) και την ειδική φροντίδα που απαιτείται για συγκεκριµένες γεωγραφικές 
περιοχές ή οµάδες του πληθυσµού. 

 
ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΕΣ 
Πιστεύουµε ότι το ΥΠΕΠΘ όφειλε και οφείλει να προωθήσει τις λύσεις εκείνες, 

που θα αντιµετωπίζουν θετικά τα χρόνια συσσωρευµένα προβλήµατά της ΤΕΕ. Θα 
έπρεπε αυτό να γινόταν µε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα, ώστε να προετοιµαζόταν 
κατάλληλα η λειτουργία του νέου τύπου λυκείου από τη σχολική χρονιά 2006-7. ∆υστυχώς, 
για µιαν ακόµη φορά δεν εξελίχθηκαν έτσι τα πράγµατα και τελικά οδηγούµαστε στη 
λειτουργία ενός νέου τύπου σχολείου χωρίς την αναγκαία προετοιµασία, χωρίς υποδοµή, 
αλλά και χωρίς ουσιαστική συζήτηση µε εκπαιδευτικούς, γονείς και µαθητές, για τα 
χαρακτηριστικά και το περιεχόµενο του σχολείου που έχουν ανάγκη οι νέοι και η κοινωνία 
µας. Με προχειρότητα αντιµετωπίζεται η οργάνωση των νέων τύπων σχολείων από την 
επόµενη χρονιά, καθώς τα περισσότερα θέµατα στο νοµοσχέδιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
παραπέµπονται  σε Υπουργικές Αποφάσεις (πάνω από 20), για τις οποίες δεν γνωρίζουµε 
ούτε το περίγραµµά τους. ∆εν γίνεται καµία σαφής και επαρκής αναφορά στον 
καθορισµό των Κύκλων, των Τοµέων και των Ειδικοτήτων, δηλαδή δεν καθορίζεται 
πόσοι και ποιοι τοµείς καθώς και ειδικότητες θα λειτουργήσουν, µε συνέπεια να 
δηµιουργείται και κλίµα ανασφάλειας και αβεβαιότητας για τους εκπαιδευτικούς.  ∆εν 
αναφέρεται η αναλογία µαθηµάτων γενικής παιδείας και τοµέων ή ειδικοτήτων. ∆εν 
ξεκαθαρίζεται αν θα υπάρχουν οι ίδιες ειδικότητες στους δύο τύπους Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης. Αντίθετα, στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι στις ΕΠΑΣ «θα υπάρχουν 
και ανάλογες ειδικότητες µε τα ΕΠΑΛ». 
   Τέλος, για ακόµη φορά θέλουµε να σηµειώσουµε πως το Υπουργείο Παιδείας 
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.).  

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

 Να µην κατατεθεί 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  
 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.  

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

Το ∆.Σ.  της ΟΛΜΕ αναγνωρίζοντας την σοβαρότητα των εξελίξεων και των 
αρνητικών επιπτώσεων που θα έχει το προωθούµενο νοµοσχέδιο τόσο στη 
δευτεροβάθµια ΤΕΕ και συνολικά στη λυκειακή βαθµίδα και το δηµόσιο εκπαιδευτικό 
σύστηµα, όσο και στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ και παρά τις 
δυσκολίες αυτής της περιόδου, που, όµως η κυβέρνηση επέλεξε για να προωθήσει 
σηµαντικά νοµοθετήµατα, καλεί όλα τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ να οργανώσουν Θεµατικές 
Γενικές Συνελεύσεις, µε βάση την παρούσα εισήγηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, από 2 µέχρι 
7 Ιουνίου 2006.  
Καλούµε Γενική Συνέλευση Προέδρων των ΕΛΜΕ για την Πέµπτη, 8 Ιούνη 2006, στην 
Αθήνα, προκειµένου να εκφράσει ο κλάδος µας µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο 
την αντίθεσή του στο νοµοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ για την ΤΕΕ. 
 
Η ΟΛΜΕ το επόµενο διάστηµα θα οργανώσει µια σειρά από κινητοποιήσεις και 
παρεµβάσεις του κλάδου, για να διεκδικήσει τα δίκαια αιτήµατα του κλάδου. 
Στο πλαίσιο αυτό το ∆.Σ. αποφάσισε τα παρακάτω: 

 Συνέντευξη τύπου στην Αθήνα τις επόµενες ηµέρες. 
 Περιφερειακές συσκέψεις σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Γιάννινα, Ηράκλειο, Λάρισα 
και Πάτρα, σε όλη τη διάρκεια του Ιουνίου. 

 Παράσταση στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ και τα κόµµατα της Βουλής. 
 Στάση Εργασίας και ανοικτή συγκέντρωση, που θα πραγµατοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης  του νοµοσχεδίου στη Βουλή. 

 Στο τέλος του Ιούνη 2006 οργανώνουµε Ανοικτή Πανελλαδική Συνάντηση στην 
Αθήνα (στην οποία θα εκπροσωπηθούν όλες οι ΕΛΜΕ και θα κληθούν φορείς 
της εκπαιδευτικής κοινότητας όλων των βαθµίδων). Στη συνάντηση αυτή θα 
συζητηθούν οι εξελίξεις στη δευτεροβάθµια ΤΕΕ καθώς  και στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση και οι επιδράσεις τους στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα. 

 Οι διαδικασίες αυτές αποτελούν µια νέα αφετηρία για τη συνέχιση των 
κινηµατικών διαδικασιών µε το ξεκίνηµα της νέας σχολικής χρονιάς. Για  το 
λόγο αυτό η ΟΛΜΕ το αµέσως επόµενο διάστηµα θα επεξεργαστεί και θα 
διαµορφώσει έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό, στη βάση και της δοµικής 
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αντίθεσής της και στα δύο νοµοσχέδια (επιλογή στελεχών εκπαίδευσης και 
ΤΕΕ), των γενικότερων αρνητικών εξελίξεων στην εκπαίδευση και της 
προώθησης των γενικότερων οικονοµικών και εργασιακών αιτηµάτων µας. Ο 
σχεδιασµός αυτός θα έχει στόχο να θέσει τον κλάδο σε αγωνιστική 
κινητικότητα, µε προοπτική, από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο 
πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθεί και η δυνατότητα πραγµατοποίησης 
περιφερειακών συσκέψεων στις έδρες όλων των ευρύτερων διοικητικών 
περιφερειών της χώρας καθώς και η «Μετασυνεδριακή» Γ.Σ. του κλάδου µας. 

 
Εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας και καλούµε όλους τους συναδέλφους να 

συµµετάσχουν στον αγώνα του εκπαιδευτικού και φοιτητικού κινήµατος της 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος 
και στην ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,  ώστε να διασφαλιστεί ο δηµόσιος 
και ακαδηµαϊκός χαρακτήρας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

 
Αγαπητοί, /-ες συνάδελφοι, /-σσες 

Τα ∆.Σ. των  ΕΛΜΕ θα πρέπει το επόµενο διάστηµα, να ξεπεράσουν, στο µέτρο του 
δυνατού, τα προβλήµατα της περιόδου, να ενηµερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς και 
ιδιαίτερα τους / τις συναδέλφους των ΤΕΕ για αυτές τις αρνητικές εξελίξεις, να οργανώσουν 
την µαζική συµµετοχή στις γενικές συνελεύσεις.  

Επίσης, είναι απαραίτητο, όπως έχουµε τονίσει και άλλες φορές, να στραφούµε ακόµη 
περισσότερο προς το σύλλογο διδασκόντων. Προτείνουµε η εισήγηση αυτή να αποτελέσει 
θέµα συζήτησης και προβληµατισµού σε όλους τους συλλόγους. 

 Τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ να αξιοποιήσουν, µεταξύ άλλων, τις παρακάτω µορφές 
παρέµβασης  

 -ενηµέρωση και συντονισµό των Ενώσεων και Συλλόγων Γονέων, των εργατικών 
σωµατείων, των Νοµαρχιακών Τµηµάτων της Α∆Ε∆Υ και άλλων τοπικών φορέων µε 
σκοπό τη συνεργασία και την κοινή δράση. 

-οργάνωση τοπικής καµπάνιας ενηµέρωσης, διοργάνωση εκδηλώσεων-συζητήσεων, 
συνεντεύξεις τύπου και δελτία τύπου, αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που µας 
προσφέρουν τα Μ.Μ.Ε., ιδιαίτερα τα τοπικά.  
 

 
 

Υ.Γ.  Μαζί µε το κείµενο της εισήγησης σας στέλνουµε και τη θέση της ΟΛΜΕ 
για το νοµοσχέδιο επιλογής στελεχών που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. 

Η Γενική Συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ θα πραγµατοποιηθεί την 
Πέµπτη 8 Ιουνίου 2006 στις 10.00 π.µ. στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο ELECTRA 
PALACE, Ναυάρχου Νικοδήµου 18, τηλ: 210 3370000. 
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