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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Ν/ΣΧ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ 

(Τετάρτη, 30/6/04 στις 19.00 στη Βουλή) 
  

  
Το νοµοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείου Παιδείας στη Bουλή και το οποίο προβλέπει 

ρυθµίσεις για τους διορισµούς στην εκπαίδευση, αλλαγές στo σύστηµα πρόσβασης στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση και καλύπτει θεσµικά την ίδρυση νέων τµηµάτων της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης που συµπεριλαµβάνονταν στα µηχανογραφικά δελτία υποψηφίων, αλλά «υπήρχαν 
µόνο στα χαρτιά», δεν δίνει λύση στα οξυµένα προβλήµατα της εκπαίδευσης και των
εκπαιδευτικών. Αντίθετα, συντηρεί ουσιαστικά την υπάρχουσα κατάσταση. 

Στο φλέγον θέµα αυτής της περιόδου, το θέµα διορισµού αναπληρωτών εκπαιδευτικών για
την κάλυψη των κενών της εκπαίδευσης, το νοµοσχέδιο δεν δίνει θετική απάντηση, αφού καµιά 
πρόβλεψη για αύξηση των διορισµών δεν προκύπτει. Η διαιώνιση αυτού του προβλήµατος  χρόνο µε 
το χρόνο, επιδρά διαλυτικά στα σχολεία, αφού παρεµποδίζει επί µήνες µετά την έναρξη του
σχολικού έτους την πλήρη λειτουργία των σχολείων. 

Τα προβλήµατα της εκπαίδευσης είναι κυρίως προβλήµατα που οφείλονται στη
χρηµατοδότηση, αλλά από το νοµοσχέδιο δεν προκύπτει καµιά αύξηση που να οδηγεί προς την
κατεύθυνση του 5% επί του ΑΕΠ που, στα λόγια και η Κυβέρνηση αποδέχεται. ∆εν αντιµετωπίζεται 
το πρόβληµα της εργασιακής οµηρίας των αναπληρωτών και της ελαστικής και επισφαλούς
εργασίας στη δηµόσια εκπαίδευση. Οι ρυθµίσεις για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, εξάλλου, δεν απαντούν θετικά στην ουσία του προβλήµατος, που είναι η µετατροπή του 
Λυκείου σε προθάλαµο των ΑΕΙ µε αναίρεση της µορφωτικής επάρκειας και αυτοτέλειάς του.  

Οι αναγκαίες ρυθµίσεις για τα νέα τµήµατα αναδεικνύουν το πρόβληµα της πρόχειρης και
χωρίς σοβαρό σχεδιασµό επέκτασης τριτοβάθµιων ιδρυµάτων, που υποβαθµίζει το ρόλο της 
ανώτατης εκπαίδευσης και την αποσυνδέει από την επαγγελµατική εξασφάλιση των πτυχιούχων της.

Καλούµε την κυβερνητική πλειοψηφία, έστω και την ύστατη στιγµή, να συζητήσει 
ουσιαστικά µε την εκπαιδευτική κοινότητα και να λάβει σοβαρά υπόψη της τις τεκµηριωµένες
προτάσεις των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων ενόψει της συζήτησης και ψήφισης στη Βουλή
του παραπάνω νοµοσχεδίου.  

  
Καλούµε το σύνολο του εκπαιδευτικού κόσµου σε παράσταση

διαµαρτυρίας στη Βουλή την Τετάρτη, 30/6/04 στις 19.00 
  
Απαιτούµε: 
  
Άµεση και ουσιαστική αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση.  
Κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στα σχολεία και τα ΑΕΙ-ΤΕΙ.  
Μαζικούς διορισµούς µόνιµων εκπαιδευτικών, για να καλυφθούν όλα τα πραγµατικά κενά  
Ουσιαστική λύση του προβλήµατος της εργασιακής οµηρίας των συµβασιούχων 
εκπαιδευτικών.  
Εκπαίδευση υψηλής ποιότητας για όλους τους νέους και τις νέες χωρίς φραγµούς και εµπόδια. 

  
  
  
  

Σελίδα 1 από 2Ο

5/8/2004file://E:\kin300604.htm



Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γ. Γραµµατέας 

  
  
  

Γρ. Καλοµοίρης                                              ∆. Γεώργας 
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