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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» 

 ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 
 
 

 Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει «Εθνικό και Κοινωνικό Διάλογο για την 
Παιδεία», χωρίς όµως µέχρι σήµερα να έχει κάνει σαφές το ακριβές πλαίσιο και 
τη θεµατολογία στην οποία θα διεξαχθεί. 
            Η ΟΛΜΕ είναι η Οµοσπονδία των 70.000 εκπαιδευτικών της δηµόσιας 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  Η δηµόσια εκπαίδευση τα τελευταία 6 χρόνια, λόγω 
των εφαρµοζόµενων µνηµονιακών πολιτικών, έχει υποστεί µείωση των δαπανών 
κατά 35%, ο αριθµός των εκπαιδευτικών έχει υποστεί συρρίκνωση κατά 30%, οι 
εκπαιδευτικοί έχουν υποστεί τις συνέπειες των µισθολογικών περικοπών, της 
αύξησης του ωραρίου, τις διαθεσιµότητες, τις προσπάθειες εφαρµογής ενός 
απάνθρωπου Πειθαρχικού Δικαίου και µιας τιµωρητικής αξιολόγησης – 
χειραγώγησης. Η ΟΛΜΕ -παρά όλα αυτά- είναι έτοιµη να καταθέσει για άλλη µια 
φορά τις προτάσεις της για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το δηµόσιο σχολείο και 
ο εκπαιδευτικός. Μόνον η θετική αντιµετώπιση και επίλυση των προβληµάτων 
αυτών θα είναι απόδειξη ότι στηρίζεται η Παιδεία σαν Δηµόσιο Κοινωνικό 
Αγαθό.   
 Εκτιµάµε ότι λύσεις µπορούν και πρέπει να δοθούν µε βάση τις 
τεκµηριωµένες προτάσεις και θέσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Προτάσεις και 
θέσεις που έχει επεξεργαστεί το συνδικαλιστικό κίνηµα και πρέπει να υλοποιηθούν.   
 Έτσι, το ΔΣ της ΟΛΜΕ συµµετέχοντας στο «διάλογο» ζητεί αυτός να έχει τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 
α) να µην είναι αποσπασµατικός, αλλά να συµπεριλάβει όλα τα ζητήµατα της 
εκπαίδευσης (χρηµατοδότηση, κατοχύρωση του δηµόσιου χαρακτήρα του 
σχολείου και βελτίωση της λειτουργίας του, µόνιµοι διορισµοί, αναβάθµιση της 
θέσης του εκπαιδευτικού κ.λπ.) 
β) να επιδιωχθούν συνθέσεις και να µη γίνει προσπάθεια να επιβληθούν 
προειληµµένες κυβερνητικές αποφάσεις, 
γ) να µην είναι προσχηµατικός και αποπροσανατολιστικός,  
δ) να είναι ουσιαστικός και παραγωγικός, να οδηγεί δηλαδή σε λύσεις των 
χρόνιων και οξυµένων προβληµάτων, 
ε) να υπάρχει συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα πορείας και ολοκλήρωσής του 
συµφωνηµένο και από τους εκπαιδευτικούς φορείς και, τέλος,  
στ) να δηµιουργεί δεσµεύσεις για την κυβέρνηση σε συµπεράσµατα και 
προτάσεις επί των οποίων υπάρχει σύµφωνη γνώµη των εκπαιδευτικών φορέων. 
 
 Ύστερα από τα παραπάνω, το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε τη συµµετοχή της 
Οµοσπονδίας µας στο διάλογο µε βάση τις θέσεις του κλάδου. 
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Καλούµε τις ΕΛΜΕ να προβάλουν παραπέρα τις θέσεις του κλάδου 
δηµιουργώντας ταυτόχρονα αγωνιστικές συσπειρώσεις για τη διεκδίκησή τους. 
Η συνέχεια της παρουσίας µας στο «Διάλογο» θα εξαρτηθεί από το εάν 
διασφαλίζονται οι αυτονόητοι όροι και οι προϋποθέσεις που θέσαµε για ένα 
διάλογο ουσίας.  
  
ΓΕΝΙΚΑ 
   

Αν και η σηµασία της γνώσης για την κοινωνική ευηµερία και την ατοµική 
πρόοδο αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές, οι εκπαιδευτικοί θεσµοί δεν είναι 
οργανωµένοι µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες 
της σύγχρονης νεολαίας και να παρέχουν την απαιτούµενη µορφωτική υποδοµή για 
το πλάσιµο της µελλοντικής κοινωνίας που όλοι οραµατιζόµαστε.  
 Eµείς, οι εκπαιδευτικοί, αγωνιζόµαστε για ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που θα 
υπηρετεί τον άνθρωπο και θα στηρίζεται στα ιδανικά, τις αρχές και αξίες της 
ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της πολιτιστικής αναβάθµισης, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και, συνολικά, της ανάπτυξης της κοινωνίας σε όλους 
τους τοµείς. Oραµατιζόµαστε µια παιδεία για τους νέους και τις νέες του σήµερα που 
θα επιτρέπει την κατανόηση και την ερµηνεία της πραγµατικότητας στο σύνολό της, 
θα διασφαλίζει τη δυνατότητα του πολίτη να συµµετέχει ενεργητικά, υπεύθυνα και 
δηµιουργικά στα κοινωνικά δρώµενα, θα προάγει τις δηµοκρατικές αξίες και τα 
ανθρωπιστικά ιδανικά. Mια παιδεία που θα συµβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των νέων, θα καλλιεργεί την κριτική σκέψη, τη δηµιουργικότητα, 
την αµφισβήτηση και τη διεκδίκηση, θα προάγει την αισθητική καλλιέργεια, τη 
συναισθηµατική ανάπτυξη και την κοινωνική ωρίµανσή τους. Μια παιδεία που θα 
δηµιουργεί πολίτες που θα έχουν συνείδηση των προβληµάτων του κοινωνικού και 
του φυσικού περιβάλλοντος και θα έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν τις 
κατάλληλες λύσεις και να διεκδικήσουν την υλοποίησή τους. 

Σηµειώνουµε εδώ συνοπτικά και αναπτύσσουµε στη συνέχεια πιο αναλυτικά 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που θεωρούµε απαραίτητες, για να έχουν θετικό 
χαρακτήρα οι όποιες αλλαγές στην εκπαίδευση: 

Ø Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ  
Ø Άµεση καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής Δηµόσιας και Δωρεάν   

εκπαίδευσης για όλους 
Ø Αποσύνδεση του Λυκείου από το σύστηµα πρόσβασης σε ΑΕΙ –ΤΕΙ 
Ø Άµεση και ουσιαστική αναβάθµιση της ΤΕΕ. 
Ø Μείωση του ανώτατου ορίου των µαθητών ανά τµήµα (20 µαθητές ανά 

τµήµα κατ’ ανώτατο όριο στα Γυµνάσια και Λύκεια,   15 µαθητές στα 
ΕΠΑΛ και τις οµάδες προσανατολισµού του Λυκείου και 10 µαθητές ανά 
εκπαιδευτικό στα Εργαστήρια) 

Ø Ουσιαστική οικονοµική στήριξη των καθηγητών  
Ø Ακώλυτη µισθολογική εξέλιξη - µη σύνδεση του µισθού µε την απόδοση- 

αξιολόγηση  
Ø Ετήσια επιµόρφωση των καθηγητών µε ταυτόχρονη απαλλαγή από τα 

διδακτικά τους καθήκοντα 
Ø Θεσµοθέτηση νέου συστήµατος διορισµού. Μόνιµοι διορισµοί 

εκπαιδευτικών ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά.  
Ø Αναθεώρηση των αναλυτικών προγραµµάτων, συγγραφή νέων βιβλίων 

και δωρεάν διανοµή των ξενόγλωσσων βιβλίων. 
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Ι. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
Διεθνείς εξελίξεις και εκπαίδευση  
 

Οι κυρίαρχες δυνάµεις της αγοράς προωθούν σήµερα ένα διαφορετικό τρόπο 
οργάνωσης της οικονοµίας. Προβάλλεται η απαίτηση για ένα πιο ευέλικτο και 
σχετικά αυτοδύναµο εργατικό δυναµικό, ικανό να αναπροσαρµόζεται στις συνεχώς 
µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της αγοράς. Ταυτόχρονα προωθείται το πρότυπο του 
«απασχολήσιµου», που κινείται σε ένα περιβάλλον διαρκούς εργασιακής 
περιπλάνησης και αβεβαιότητας µε υψηλά ποσοστά ανεργίας και υποαπασχόλησης 
και µε ευέλικτες  εργασιακές σχέσεις. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται από τις κυρίαρχες 
δυνάµεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω των προγραµµάτων σπουδών µια πιο 
λεπτοµερής εξειδίκευση συγκεκριµένων ικανοτήτων που πρέπει να καλλιεργηθούν 
στο σχολείο και επιχειρείται η επιβολή αντίστοιχων πρακτικών αξιολόγησης. 
Αποτέλεσµα αυτής της επανιεράρχησης είναι η συνεχής υποβάθµιση των γνωστικών 
αντικειµένων και δραστηριοτήτων που καλλιεργούν την κριτική σκέψη και τη 
δηµιουργικότητα και προάγουν τις ανθρωπιστικές αξίες, και η αναβάθµιση 
“εργαλειακών” γνώσεων και δεξιοτήτων που εξυπηρετούν τις βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Τοµείς σηµαντικοί για την ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των νέων, όπως είναι οι κοινωνικές-ανθρωπιστικές επιστήµες, η 
αισθητική καλλιέργεια, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αγωγή υγείας, η 
προετοιµασία συνολικά του σύγχρονου ενεργού πολίτη δεν έχουν τη θέση που τους 
αρµόζει στο σύγχρονο σχολείο. Αυτή η τάση έχει σοβαρές επιπτώσεις στο έργο µας 
ως εκπαιδευτικών, γιατί αφυδατώνει τη µόρφωση από το ανθρωπιστικό της 
περιεχόµενο και την υποβιβάζει σε µέσο για την ατοµική επιτυχία. Καλλιεργεί ένα 
αρνητικό κλίµα στο σχολείο και στην κοινωνία, που αντιµάχεται αξίες στις οποίες 
βασίζεται η κοινωνική συνοχή και η συνύπαρξη.  

Επιχειρείται να καθιερωθεί ένα νέο πλαίσιο παροχής των εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών, τις οποίες ουσιαστικά µετατρέπει σε εµπόρευµα, ενώ ταυτόχρονα 
επηρεάζει καθοριστικά και στην ουσία αµφισβητεί τη σχέση των εκπαιδευτικών µε το 
κράτος, που είναι ο κύριος εργοδότη τους. Οι εξελίξεις στον παγκόσµιο χώρο γύρω 
από την εκπαίδευση επιβεβαιώνουν ότι οι µεταβολές που απορρέουν από την 
παγκοσµιοποίηση και, κυρίως, το µεταβαλλόµενο ρόλο και  πεδίο δράσης τόσο της 
εκπαίδευσης υπηρετούν γενικότερες στρατηγικές του κεφαλαίου,. 

Σε µια πορεία σύµπλευσης µε αυτές τις αρνητικές διεθνείς τάσεις και µε 
ιδιαίτερα βίαιο τρόπο µέσω των µνηµονιακών πολιτικών, επιχειρείται να εδραιωθεί 
και στην Ελλάδα η αντίληψη ότι το κύριο ζήτηµα σήµερα είναι να προσαρµοστεί η 
εκπαίδευση στις απαιτήσεις της «αγοράς» και τις µεταβαλλόµενες ανάγκες των 
επιχειρήσεων. Η λαίλαπα των ιδιωτικοποιήσεων σαρώνει δικαιώµατα και 
κατακτήσεις των εργαζοµένων που διασφαλίστηκαν µε πολύχρονους αγώνες και 
συχνά µε θυσίες, και ανάµεσα σε αυτές και τη δηµόσια παιδεία. Προτείνονται ως 
«λύση» στα αδιέξοδα της εκπαίδευσης πρακτικές που δοκιµάστηκαν σε άλλες χώρες 
και απέτυχαν, όπως το «εκπαιδευτικό κουπόνι», η ιδιωτικοποίηση των εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η επιβολή 
διδάκτρων στα δηµόσια σχολεία καθώς και ο αποικισµός της εκπαίδευσης µε 
επιχειρηµατικές πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης - λογικές "µάνατζµεντ"- που 
εµφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν στους χώρους της βιοµηχανίας και των 
επιχειρήσεων. 

Οι Οµοσπονδίες των εκπαιδευτικών της χώρα µας, έχουµε εκφράσει κατ’ 
επανάληψη τη «συλλογική µας βούληση να αντιδράσουµε απέναντι στη συνεχή και 
εντεινόµενη υποβάθµιση της εκπαίδευσης που παρέχεται σήµερα σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθµίδες και να υπερασπιστούµε µε κάθε τρόπο τη δηµόσια και 
δωρεάν Παιδεία. Έχουµε διακηρύξει τη ριζική αντίθεσή µας στην ακολουθούµενη 
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εκπαιδευτική πολιτική της «αγοράς» και των ιδιωτικοποιήσεων, που προωθείται στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτική που υπονοµεύει το µέλλον της κοινωνίας 
που οραµατιζόµαστε, πολιτική που, ωστόσο, δεν µπορεί να υπονοµεύσει τη βούλησή 
µας να ακυρώσουµε αυτή την ίδια. 

Δηλώσαµε ότι: «αρνούµαστε µια εκπαίδευση δέσµια µιας πολιτικής που δίνει 
προτεραιότητα στις ανάγκες και τις επιδιώξεις της οικονοµικής και πολιτικής ελίτ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απορρίπτουµε την εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης, γιατί 
όχι µόνο εξ ορισµού, αλλά και γιατί «εν τοις πράγµασι» είναι µέρος της γενικότερης 
επίθεσης ενάντια στο δηµόσιο χαρακτήρα των αγαθών και των υπηρεσιών που 
οφείλει να παρέχει το κράτος στον πολίτη. Την αποκρούουµε, επειδή απεµπολεί την 
παιδεία ως δηµόσιο και δωρεάν παρεχόµενο αγαθό, µια κατάκτηση µακροχρόνιων 
δηµοκρατικών και κοινωνικών αγώνων. Καταδικάζουµε την πρακτική της περικοπής 
των δηµόσιων δαπανών για την εκπαίδευση, γιατί δεν επιτρέπει την πρόσβαση όλων 
σε αυτή, οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες, ενισχύει τους ταξικούς φραγµούς στη 
µόρφωση, και οδηγεί τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα σε ένα καταστροφικό µεταξύ τους 
ανταγωνισµό για προσέλκυση πελατών». 

Διακηρύξαµε πως «για µας η παιδεία είναι δικαίωµα όλων, όχι προνόµιο των 
λίγων, διεκδικούµε µια παιδεία, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, που θα 
παρέχει σε όλες και σε όλους τα µέσα και τα εφόδια (γνωστικά και µορφωτικά) για 
την πολύπλευρη κατανόηση του κοινωνικού γίγνεσθαι και την κριτική και 
δηµιουργική παρέµβασή τους σε αυτό. Μια παιδεία η οποία θα διαµορφώνει ενεργούς 
πολίτες, προσωπικότητες που θα συγκρούονται και  θα αντιπαρατίθενται µε ό,τι 
εµπορευµατοποιεί και ευτελίζει τον άνθρωπο ως αξία. Θέλουµε µια παιδεία που θα 
καλλιεργεί τη συνειδητή συµµετοχή στα κοινά, το πνεύµα της συλλογικότητας, την 
αποδοχή της διαφορετικότητας, που θα συµβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του 
ανθρώπου και συγκροτεί µία κουλτούρα καθηµερινού πολιτισµού. Εµείς έχουµε ένα 
διαφορετικό όραµα για την εκπαίδευση και την κοινωνία, διεκδικούµε να 
διασφαλιστεί και να ενισχυθεί η δηµόσια και δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς. Κεντρικός άξονας της 
µεταρρύθµισης που διεκδικούµε είναι µια ενιαία δωδεκάχρονη υποχρεωτική 
εκπαίδευση ποιοτικά αναβαθµισµένη, που θα παρέχεται ως δηµόσιο αγαθό σε όλους, 
χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς που θα µετατρέπει τη διαφορά σε πλεονέκτηµα 
και σε ευκαιρία για πολιτισµικό εµπλουτισµό και δηµιουργία». Στο πλαίσιο αυτό 
«διεκδικούµε µεταξύ των άλλων : 
• να στηριχθεί ουσιαστικά και αποφασιστικά η αναβάθµιση της δηµόσιας και 
δωρεάν εκπαίδευσης 
• να µην εφαρµοστούν οι πολιτικές της ΕΕ και του κεφαλαίου που προωθούν 
το «πανεπιστήµιο και το σχολείο - επιχείρηση» 
 
Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% επί του ΑΕΠ 
  
 Είναι κοινός τόπος σήµερα στην ελληνική κοινωνία ότι η αύξηση των 
δαπανών για την εκπαίδευση τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ, που αποτελεί το µέσο 
ευρωπαϊκό όρο εδώ και πολλά χρόνια, είναι επιβεβληµένη. Το πρόβληµα της 
υποχρηµατοδότησης της εκπαίδευσης έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις και το 
δηµόσιο σχολείο οδηγείται σε κατάρρευση. 

Για µια ακόµη σχολική χρονιά τα λειτουργικά προβλήµατα των σχολείων 
παραµένουν άλυτα και ταλανίζουν τη δηµόσια εκπαίδευση, ενώ έχει ολοκληρωθεί το 
πρώτο τετράµηνο λειτουργίας τους.  

Με την αναπόφευκτη υποβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης, που προκύπτει 
από τις αρρυθµίες αυτές, περιορίζεται κυρίως ο µορφωτικός ορίζοντας των µαθητών 
των λαϊκών στρωµάτων, εφόσον αυτοί κατά βάση στηρίζουν την ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών τους προσδοκιών στη δηµόσια εκπαίδευση, ενώ οι οικονοµικές τους 
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δυνατότητες δεν τους επιτρέπουν να χρησιµοποιήσουν εύκολα τις πανάκριβες 
συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές παροχές. 
  Για µια ακόµη χρονιά  ο προϋπολογισµός για την παιδεία κατατάσσει τη χώρα 
µας στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2,47% του ΑΕΠ για το 2015 
έναντι 5% του Μέσου Όρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση) και επίσης, όπως δείχνουν οι 
εκθέσεις του ΟΟΣΑ, πολύ χαµηλά στην κατάταξη και σε παγκόσµιο επίπεδο.Το 
ποσοστό αυτό  είναι από τα χαµηλότερα ποσοστά επί του ΑΕΠ στη διάρκεια  της 
τελευταίας 20ετίας. 
 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

  ΕΤΟΣ % ΑΕΠ 
1996 3,42 
1997 3,61 
1998 3,59 
1999 3,57 
2000 3,55 
2001 3,46 
2002 3,36 
2003 3,42 
2004 3,47 
2005 3,46 
2006 3,11 
2007 3,08 
2008 3,20 
2009 3,14 
2010 3,10 
2011 2,96 
2012 2,93 
2013 2,74 
2014 2,70 
2015 2,47 

   
Κενά στην εκπαίδευση 
 
  Την προηγούµενη, αλλά και την τρέχουσα σχολική χρονιά παρουσιάστηκαν 
σοβαρότατα προβλήµατα λειτουργίας εξαιτίας των χιλιάδων κενών εκπαιδευτικών 
τόσο στην Α/βάθµια όσο και στη Β/βάθµια Εκπαίδευση. Ειδικότερα στη Β/βάθµια  
αποχώρησαν µε συνταξιοδότηση 15.000 εκπαιδευτικοί την τελευταία τριετία και δεν 
αναπληρώθηκαν τα κενά που δηµιούργησαν, δεδοµένου ότι οι προσλήψεις ήταν 
µηδενικές (28.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση µε το 2009). Με την έναρξη της 
του σχ έτους 2015-16 καταγράφηκαν 13.000 κενά στην Α/βάθµια Εκπ/ση και 7.000 
κενά στη Β/βάθµια, από τα οποία τα 2000 αφορούσαν στην Ειδική Αγωγή.  
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Αντιλαµβάνεται κανείς ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα λειτουργεί οριακά και 
υπάρχουν  εκατοντάδες σχολεία που έχουν σοβαρότατες ελλείψεις εκπαιδευτικών από 
την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερα σε αποµακρυσµένα σχολεία της 
νησιωτικής και ορεινής ηπειρωτικής Ελλάδας, η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Οι 
καθυστερηµένες προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και οι διαφορετικές 
µορφές των ελαστικών σχέσεων εργασίας (αναπληρωτές πλήρους και µειωµένου 
ωραρίου, ωροµίσθιοι µέσω τακτικού προϋπολογισµού, µέσω ΠΔΕ, µέσω ΕΣΠΑ, 
µέσω ΟΑΕΔ κλπ) µόνο µεγαλύτερα προβλήµατα δηµιουργούν. Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ 
απαιτεί την πρόσληψη µονίµων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των κενών. Το 
αίτηµα αυτό δεν είναι συντεχνιακό, γιατί είναι αποδεδειγµένο ότι η ύπαρξη µονίµου 
εκπαιδευτικού προσωπικού συµβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθµιση του 
παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου. ΄Οπως προκύπτει και από πρόσφατη έκθεση του 
ΟΟΣΑ "η γήρανση του εκπαιδευτικού δυναµικού καταδεικνύει τις καταστροφικές 
επιπτώσεις της υποχρηµατοδότησης της εκπαίδευσης σε συνδυασµό µε τα στοιχεία 
που προκύπτουν ότι η εκπαίδευση δεν είναι ελκυστική σε πολλούς εξειδικευµένους, 
µε υψηλά προσόντα και µε ενδιαφέρον νέους ανθρώπους". 
 
Μείωση του αριθµού µαθητών στο τµήµα 
 

Με την πρότασή µας ζητάµε:  
• 20 µαθητές κατ’ ανώτατο όριο στα τµήµατα Γυµνασίων και Λυκείων 
• 15 µαθητές κατ’ ανώτατο όριο στα τµήµατα των ΕΠΑΛ και των οµάδων 
προσανατολισµού του Λυκείου 

• 10 µαθητές ανά εκπαιδευτικό στα Εργαστήρια των Γυµνασίων, Λυκείων. 
 

Με αυτό το µέτρο θα διασφαλιστεί µία βασική προϋπόθεση για ριζική ποιοτική 
αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία.  
Γενικά, οι έρευνες και η εκπαιδευτική εµπειρία δείχνουν ότι το µεγάλο µέγεθος των 
σχολικών τάξεων (τµηµάτων) έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Είναι αδύνατο να υπάρξει αποτελεσµατική µαθησιακή διαδικασία, όταν 
σε κάθε µαθητή αντιστοιχεί χρόνος µικρότερος από ένα λεπτό. 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.  

Στις ολιγοµελείς τάξεις τα παιδιά έχουν µεγαλύτερη επαφή µε τους 
δασκάλους, µεγαλύτερη αλληλεπίδραση µαζί τους και µε τους 
συµµαθητές/συµµαθήτριες. Σηµειώνουµε εδώ ότι ο πιο ενεργός ρόλος των 
µαθητών/µαθητριών είναι αναγκαία προϋπόθεση, προκειµένου να υλοποιηθούν οι 
λεγόµενες «ενεργητικές µέθοδοι µάθησης», όπως η οµαδοσυνεργατική µάθηση, η 
µέθοδος project. 

Επίσης, προσθέτουµε ότι τα ολιγοµελή τµήµατα βοηθούν και στην καλύτερη 
αξιοποίηση των εργαστηρίων, στην καλύτερη οργάνωση εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, επισκέψεων σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ. 

Τέλος, τα ολιγοµελή τµήµατα αφαιρούν ένα σηµαντικό επιχείρηµα από τα 
φροντιστήρια, που ισχυρίζονται ότι πλεονεκτούν ως προς αυτό το σηµείο. Αυτό το 
επιχείρηµα έχει ιδιαίτερη σηµασία για την τεκµηρίωση της πρότασής µας σε σχέση µε 
την ιδιαιτερότητα των τµηµάτων των οµάδων προσανατολισµού του Γενικού Λυκείου 
και των ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, όπου διεκδικούµε µέγιστο αριθµό µαθητών τους 15.  

Φυσικά, δεν είναι αυτό το µόνο επιχείρηµα. Η προετοιµασία των υποψηφίων 
για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι απαιτητική και θεωρούµε ότι η καθιέρωση 
µικρότερου αριθµού µαθητών/µαθητριών στα τµήµατα αυτά θα διευκολύνει την 
κατάλληλη προετοιµασία τους για τις εξετάσεις και θα µειώσει το άγχος 
µαθητών/µαθητριών και γονέων. Φυσικά, αυτές οι προτάσεις µας αφορούν το 



 7 

µεταβατικό διάστηµα κατά το οποίο θα ισχύει το σηµερινό εξεταστικό σύστηµα, το 
οποίο ο κλάδος µας θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει. Τέλος, προσθέτουµε ότι σε ό,τι 
αφορά την ΤΕΕ, η µείωση του αριθµού των µαθητών/µαθητριών είναι αναγκαία και 
για ένα άλλο λόγο: η ΤΕΕ έχει παραµεληθεί σε µεγάλο βαθµό από την πολιτεία και 
από τη σύστασή τους το ενδιαφέρον του ΥΠ.Π.Ε.Θ  περιορίστηκε σχεδόν 
αποκλειστικά στη Γενική Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο). Είναι, συνεπώς, αναγκαία 
κάποια άµεσα αντισταθµιστικά µέτρα, που θα σηµατοδοτήσουν µια άλλη µεταχείριση 
της ΤΕΕ. 

Τέλος, θεωρούµε ότι η πρότασή µας για 10 µαθητές/µαθήτριες ανά καθηγητή 
στα εργαστήρια όλων των τύπων σχολείου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι 
αναγκαία για δύο τουλάχιστον λόγους. Πρώτο, γιατί η οργάνωση πειραµάτων και 
άλλων δραστηριοτήτων στο χώρο του εργαστηρίου είναι µια επίπονη και απαιτητική 
διαδικασία, που προϋποθέτει µικρή αναλογία διδασκόντων διδασκοµένων, ώστε να 
εξασφαλίζονται ο συντονισµός των δραστηριοτήτων και η µέγιστη δυνατή 
αποτελεσµατικότητα των διδακτικών/µαθησιακών στρατηγικών.  

Δεύτερο, η µικρή αναλογία επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας. Τόσο στα 
εργαστήρια φυσικής και χηµείας, υπολογιστών και τεχνολογίας, όσο και –πολύ 
περισσότερο– στα εργαστήρια των διάφορων ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ οι κίνδυνοι 
είναι πολλοί και συχνά απρόβλεπτοι, και τα µέτρα προφύλαξης πρέπει να είναι 
αυξηµένα.  

Πέρα από τις αρνητικές επιπτώσεις του µεγάλου µεγέθους των σχολικών 
τάξεων στις επιδόσεις και στην υγεία των παιδιών, σοβαρές είναι και οι αντίστοιχες 
επιπτώσεις τους στη συναισθηµατική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Το µεγάλο 
πλήθος µαθητών στην τάξη δεν συµβάλλει στην ανάπτυξη ουσιαστικών και θετικών 
σχέσεων ανάµεσα στα µέλη της σχολικής κοινότητας. Επίσης, παρεµποδίζει την 
εφαρµογή αποτελεσµατικών πρακτικών παρακολούθησης, ψυχολογικής και 
συναισθηµατικής ενίσχυσης και συµβουλευτικής στήριξης των παιδιών από τους 
εκπαιδευτικούς. 

Φυσικά, σε καµιά περίπτωση δεν υποστηρίζουµε ότι η ικανοποίηση αυτού του 
αιτήµατος είναι πανάκεια, που θα λύσει όλα τα προβλήµατα της εκπαίδευσης. Αυτά 
που πρέπει να γίνουν για να υπάρξει µια ουσιαστική αλλαγή στην εκπαίδευσή µας 
είναι πολλά και απαιτούν µακρόχρονο σχεδιασµό. Είναι όµως ένα θετικό µέτρο, που 
η υλοποίησή του θα βελτιώσει την εκπαιδευτική κατάσταση στη χώρα µας. 

Πέρα από τα παραπάνω, όµως, πιστεύουµε ότι κάποια στιγµή πρέπει, 
επιτέλους, να απαγκιστρωθεί η εκπαιδευτική πολιτική του ΥΠ.Π.Ε.Θ  από τη λογική 
του «ήσσονος κόστους» και να θεωρήσει ότι η επένδυση στην παιδεία του ελληνικού 
λαού είναι ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας για το παρόν και το µέλλον της ελληνικής 
κοινωνίας. Καθώς η υλοποίηση του µέτρου συχνά εµποδίζεται από την ανεπάρκεια 
των σχολικών κτιρίων ή από τις σοβαρές ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, 
θεωρούµε ότι η εφαρµογή του µέτρου που προτείνουµε θα επιταχύνει τις διαδικασίες 
και τις πιέσεις για την επίλυση και αυτών των προβληµάτων. 
 
Λειτουργικά προβλήµατα των σχολείων  
 
 Τα τελευταία 5 χρόνια η εκπαίδευση έχει πληγεί λόγω των συνεχών 
περικοπών κατ’ εφαρµογή των Μνηµονίων και των µνηµονιακών πολιτικών. Η 
ακολουθούµενη πολιτική στο χώρο της εκπαίδευσης έχει δηµιουργήσει σοβαρότατα 
προβλήµατα λειτουργίας σε όλες τις δοµές της εκπαίδευσης. Η χρηµατοδότηση των 
σχολικών µονάδων έχει µειωθεί περισσότερο από 40% σε σχέση µε τα κονδύλια που 
διατίθεντο στην προ Μνηµονίου περίοδο. Παρουσιάζονται σοβαρές ελλείψεις στις 
υποδοµές και στον τεχνολογικό εξοπλισµό των σχολικών µονάδων. Δεν θα ήταν 
υπερβολή να ισχυριστεί κανείς πως ό,τι τίθεται εκτός λειτουργίας, δεν 
αντικαθίσταται. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πολλές σχολικές µονάδες έχουν 
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απλήρωτους λογαριασµούς προς τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικό 
αέριο) λόγω αντικειµενικών δυσκολιών πληρωµής. 
 Τα κτιριακά προβλήµατα που αντιµετωπίζαµε στην προ Μνηµονίου περίοδο 
όχι µόνο δεν έχουν επιλυθεί, αλλά αντίθετα έχουν αυξηθεί. Αρκετά σχολεία είναι 
ακατάλληλα για τη στέγαση σχολικών µονάδων. Το πρόγραµµα για την ανέγερση 
νέων σχολικών µονάδων καρκινοβατεί. Θεωρούµε απολύτως απαραίτητη την 
έκτακτη οικονοµική επιχορήγηση των σχολείων για την ουσιαστική αντιµετώπιση 
των εξόδων τους, τη βελτίωση της λειτουργίας τους και για τη σίτιση, ασφάλεια-
υγεία των µαθητών µας. 
 
Το Ενιαίο Λύκειο 
  

Πρωταρχικό στοιχείο της εκπαιδευτικής µας πρότασης είναι η ανάπτυξη ενός 
τύπου σχολείου στη λυκειακή βαθµίδα, του Eνιαίου 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 εξέλιξη των νέων,  

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: 

α) 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, 

β) σύνολο επιλεγόµενων αντικειµένων, που στοχεύουν στην ικανοποίηση των 
ιδιαίτερων ενδιαφερόντων των µαθητών/µαθητριών. 
  
Μεταβατική περίοδος 
 

Στο πλαίσιο της µεταβατικής περιόδου στην πορεία προς την καθιέρωση του 
Ενιαίου Λυκείου που προτείνουµε  πρέπει άµεσα να αρθεί ο κάθετος διαχωρισµός 
του σηµερινού  Γενικού και Επαγγελµατικού Λυκείου µε µέτρα που θα συµβάλουν 
στην αναβάθµιση της τεχνικής-επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Στο µεταβατικό στάδιο, 
λοιπόν, λειτουργούν δύο ισότιµοι τύποι Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και καταργούνται οι 
ΣΕΚ µε την πρόωρη κατάρτιση και µαθητεία ανηλίκων µετά το Γυµνάσιο. Αναλυτικά 
αναφέρουµε παρακάτω τις αναγκαίες παρεµβάσεις που απαιτείται να γίνουν στην 
ΤΕΕ. 
 Και βέβαια, απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις για το θετικό χαρακτήρα των 
αναγκαίων αλλαγών είναι: 

Ø Η αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ  
Ø Η καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής Δηµόσιας και Δωρεάν  εκπαίδευσης για 
όλους 

Ø Η άµεση και ουσιαστική αναβάθµιση της ΤΕΕ µε βάση τις αρχές που έχει 
υιοθετήσει η ΟΛΜΕ 

Ø Η καθιέρωση ανώτατου ορίου µαθητών, όπως αναλύθηκε παραπάνω 
Ø Η λήψη ολοκληρωµένων µέτρων αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, που τα 
τελευταία χρόνια έχουν καταργηθεί πλήρως, για να βοηθηθούν όλοι οι 
µαθητές να ολοκληρώνουν την 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση 
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Προβλήµατα της Τεχνικής-Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
 

Τα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ δεν αποτέλεσαν µια αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή. 
Οι αντιεκπαιδευτικές και αλλοπρόσαλλες πολιτικές που εφαρµόστηκαν τα τελευταία 
χρόνια στην δευτεροβάθµια τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση οδήγησαν στην 
µεγαλύτερη υποβάθµισή της και, όπως έχουµε επανειληµµένα τονίσει, στη µετατροπή 
της σε κατάρτιση και πρόωρη εξειδίκευση των µαθητών. Όλα αυτά τα χρόνια η 
µαθητική διαρροή στη δηµόσια ΤΕΕ διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Οι 
µαθητές/µαθήτριες που φοιτούν στην ΤΕΕ θεωρούνται από την Πολιτεία «παιδιά ενός 
κατώτερου Θεού».  

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ  οφείλει να σκύψει στα προβλήµατα αυτά και να δώσει λύσεις 
αποδεχόµενο τις προτάσεις των εκπαιδευτικών και προωθώντας µια συνολική 
αντίληψη για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, που να λαµβάνει υπόψη τις κοινωνικές 
ανάγκες και τις ιδιαίτερες κλίσεις των µαθητριών/µαθητών. Σε κάθε περίπτωση, δεν 
µπορεί το επιλεκτικό εξεταστικό πλέγµα για την ανώτερη βαθµίδα να καθορίζει την 
εκπαιδευτική λειτουργία στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  

Αυτό που απαιτείται είναι να εφαρµοστεί µια νέα εκπαιδευτική πολιτική, 
που θα απαντά θετικά στην αναβάθµιση της τεχνικής-επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους µαθητές και τους αποφοίτους τους. Είναι γεγονός 
αναµφισβήτητο πως η κατάσταση στην Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση τα 
τελευταία χρόνια ήταν και παραµένει άσχηµη.  
 Είναι δυνατό, λοιπόν, το Επαγγελµατικό Λύκειο να ανταποκριθεί στην 
ανάγκη αναβάθµισης της Τ.Ε.Ε. και να λύσει τα χρονίζοντα προβλήµατά της; 
 Πιστεύουµε  ότι αυτό µπορεί να γίνει µόνο αν απαντηθούν θετικά και οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Άρση του  κάθετου διαχωρισµού «Γενικού Λυκείου» – ΕΠΑΛ 
• Αναβάθµιση της τεχνικής-επαγγελµατικής εκπαίδευσης Υπαγωγή όλων των 
σχολικών µονάδων που προσφέρουν τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση στο 
ΥΠ.Π.Ε.Θ  

• Πρόσβαση των αποφοίτων της Τ.Ε.Ε. σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, χωρίς παραπάνω 
φραγµούς  

• Ενιαίο τριετές σχολείο  
• Ενίσχυση της γενικής παιδείας 
• Στήριξη της Τ.Ε.Ε. µε µια υψηλού επιπέδου σταθερή χρηµατοδότηση µε 
στόχο τη  χρηµατοδότηση κυρίως των υποδοµών της (κτιριακών, 
υλικοτεχνικών και εργαστηριακών) 

• 4ο έτος ειδίκευσης για τους απόφοιτους της Τ.Ε.Ε 
• Χορήγηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων σε όλες τις ειδικότητες της Τ.Ε.Ε 
• Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε. (παιδαγωγική και 
επαγγελµατική) µε αξιοποίηση όλων των µορφών. 

  
 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. 
  
Για την πρόσβαση στα ΑΕΙ και ΤΕΙ 
 

Η ΟΛΜΕ προέβαλλε πάντα το αίτηµα της διεύρυνσης της πρόσβασης στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε αντίστοιχη, βέβαια, γενναία χρηµατοδότηση των 
υποδοµών των ιδρυµάτων της, ώστε να µην υποβαθµίζονται συνεχώς οι σπουδές σε 
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αυτά µε την είσοδο όλο και περισσότερων φοιτητών µε την ίδια χρηµατοδότηση και 
την  ύπαρξη σοβαρών κενών  σε πανεπιστηµιακούς.  

Μεταβατικά και στην πορεία για την καθιέρωση της «ελεύθερης πρόσβασης» 
προτείνουµε τα παρακάτω µέτρα: 
  

Ø Αποσύνδεση του Λυκείου από το σύστηµα πρόσβασης σε ΑΕΙ –ΤΕΙ. 
Ø Η πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση να γίνεται µετά την αποφοίτηση 
από το Λύκειο, µε πανελλαδικές εξετάσεις σε περιορισµένο αριθµό µαθηµάτων, 
µε διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας για ορισµένα από αυτά.  

Ø Οι εξετάσεις διεξάγονται µε την ευθύνη της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η 
εξεταστέα ύλη καθορίζεται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και 
αντιστοιχεί στη διδακτέα ύλη. 

Ø Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται µε ανάλογο σύστηµα για τους απόφοιτους και 
των δύο τύπων λυκείων. 

Ø Οι υποψήφιοι έχουν απεριόριστες ευκαιρίες να συµµετέχουν στη διαδικασία της 
πρόσβασης στη τριτοβάθµια εκπαίδευση.   
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ΙΙ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 
 

Είναι αυτονόητο ότι η επίλυση των βασικών προβληµάτων των εκπαιδευτικών 
αποτελεί προϋπόθεση για την αναβάθµιση της ίδιας της εκπαίδευσης. Αυτό κατά τη 
γνώµη µας πρέπει να εκφράζεται τόσο µε την  οικονοµική στήριξη των 
εκπαιδευτικών, όσο και µε τη γενικότερη στήριξη του έργου τους µε µέτρα όπως η 
βελτίωση της αρχικής τους εκπαίδευσης, η ανάπτυξη της ουσιαστικής επιµόρφωσής 
τους, η βελτίωση των εργασιακών τους σχέσεων και γενικότερα η αναβάθµιση και 
στήριξη του κοινωνικού ρόλου τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πιο σηµαντική 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στη χώρα µας (του 1964) ξεκίνησε µε την ουσιαστική 
οικονοµική αναβάθµιση των εκπαιδευτικών και συγκεκριµένα µε το διπλασιασµό των 
αποδοχών τους. 
 
Διορισµός µόνιµων εκπαιδευτικών 
 

Την τελευταία πενταετία οι διορισµοί έχουν µηδενιστεί. Οι 3000 διορισµοί 
στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση 
για το σχ έτος 2015-16, οι οποίοι θα κάλυπταν ένα µέρος από τις τεράστιες ανάγκες 
σε διδακτικό προσωπικό έγιναν ξαφνικά µηδενικοί. Ταυτόχρονα χιλιάδες συνάδελφοι 
της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης έσπευσαν να συνταξιοδοτηθούν 
φοβούµενοι δυσµενέστερη µεταχείριση τους στο συνταξιοδοτικό στο µέλλον.  

Ειδικότερα στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση υπηρετούν σήµερα περίπου 
28.000 εκπαιδευτικοί λιγότεροι σε σχέση µε το 2009. Τα κενά που εξακολουθούν να 
υπάρχουν στη µέση του σχ. έτους δεν πρόκειται να καλυφθούν και άλλο ένα σχ. έτος 
θα λήξει µε περισσότερα από 1000 κενά.  

Τα σπασµωδικά µέτρα που πάρθηκαν πριν από 2 χρόνια µε την αύξηση του 
διδακτικού ωραρίου κατά δύο ώρες, αύξησαν τον εργασιακό φόρτο των καθηγητών 
και επιδείνωσαν την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης µε µοναδικό στόχο την 
εξοικονόµηση προσωπικού.  

Απαιτούµε: 
• Μόνιµοι διορισµοί εκπαιδευτικών για να καλυφθούν τα τεράστια κενά στη 
Δηµόσια Εκπαίδευση. 

• Οι αναπληρωτές καθηγητές να χρησιµοποιούνται µόνο για την κάλυψη 
έκτακτων αναγκών στην εκπαίδευση. 

• Πλήρη διασφάλιση των δικαιωµάτων των αναπληρωτών (εργασιακά, 
µισθολογικά-οικονοµικά και συνδικαλιστικά). 

 
Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ έχει καταθέσει ολοκληρωµένη πρόταση για το σύστηµα 

πρόσληψης µονίµων εκπαιδευτικών στην προηγούµενη πολιτική ηγεσία. Η πρόταση 
µας βασίζεται στην καθιέρωση συστήµατος µοριοδότησης µέσω του ΑΣΕΠ που να 
συµπεριλαµβάνει:  

 
• 1 µόριο για κάθε µήνα προϋπηρεσίας.  
• 1 µόριο για κάθε βαθµό πάνω από τη βάση σε οποιοδήποτε προηγούµενο 
διαγωνισµό του ΑΣΕΠ (επιλέγεται ο διαγωνισµός εκείνος που ο εκπ/κός 
έχει πετύχει την καλύτερη βαθµολογία) 

• 1 µόριο για κάθε χρόνο από τη λήψη πτυχίου. 
• Κλιµακωτή µοριοδότηση του αριθµού παιδιών (πχ. 1 παιδί 3 µόρια, 2 
παιδιά 6 µόρια κ.λπ.). 

 
Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ καλεί την πολιτική ηγεσία να αντιληφθεί το µέγεθος του 

προβλήµατος, να υιοθετήσει από τούδε και εξής τη µόνη ρεαλιστική διέξοδο που 
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είναι η πρόσληψη µόνιµων εκπαιδευτικών και να προχωρήσει σε διάλογο µε τις 
Οµοσπονδίες των εκπαιδευτικών για την υιοθέτηση ενός νέου πλαισίου  για την 
πρόσληψη εκπαιδευτικών.  
 
Οικονοµικά 
  

Είναι γεγονός ότι ο κλάδος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης επλήγη από τις αλλεπάλληλες περικοπές που επέβαλαν τα µνηµόνια και 
υλοποίησαν όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Συγκεκριµένα, η απώλεια 
εισοδήµατος των εκπαιδευτικών σε αρκετές περιπτώσεις αγγίζει ακόµα και το 45%.  

Αν λάβουµε υπόψη µας ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν οι χειρότερα αµειβόµενοι 
υπάλληλοι επί δεκαετίες, οι συγκεκριµένες περικοπές οδήγησαν τον κλάδο σε 
τραγική κατάσταση. Ιδιαίτερα τραγική είναι η οικονοµική κατάσταση των νέων 
συναδέλφων µας, που καλούνται µάλιστα να παραµένουν µακριά από τον τόπο 
κατοικία τους. 
 Επισηµαίνουµε δε ότι µε το πρώτο µνηµονιακό «ενιαίο» µισθολόγιο 
επιφυλάχτηκε στους εκπαιδευτικούς ακόµα δυσµενέστερη µεταχείριση , αφού 
καταργήθηκε και το Επίδοµα Εξωδιδακτικής Απασχόλησης, µε τη λογική της 
κατάργησης δήθεν όλων των επιδοµάτων, ενώ στην πραγµατικότητα όλοι γνώριζαν 
ότι επρόκειτο για την αµοιβή της απογευµατινής υπερωριακής απασχόλησης των 
εκπαιδευτικών, τη διόρθωση των γραπτών και τη διδακτική προετοιµασία για την 
επόµενη µέρα. Αλλά και µε το νέο µισθολόγιο που ψηφίστηκε πρόσφατα οι µισθοί 
των εκπαιδευτικών παραµένουν καθηλωµένοι, ενώ πολλοί είδαν και σοβαρές 
µειώσεις που καλύπτονται από την λεγόµενη "προσωπική διαφορά". 

Απαιτούµε: 
• Ουσιαστικές αυξήσεις στους µισθούς των εκπαιδευτικών και ειδικά των 
νεότερων συναδέλφων.  
• Σταδιακή αναπλήρωση των απωλειών που είχαν οι εκπαιδευτικοί από τις 
µνηµονιακές πολιτικές (µισθοί, συντάξεις, εφάπαξ) µε τελικό στόχο τα 
επίπεδα του 2009. 
• Άµεση επαναφορά του 13ου και του 14ου µισθού. 
• Καµία µείωση συντάξεων (κύριων, επικουρικών, εφάπαξ). 
• Όχι στην αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα 67 έτη. 
• Καθιέρωση συλλογικών συµβάσεων εργασίας. 
• Να εξοφληθούν άµεσα όλες οι οικονοµικές υποχρεώσεις του Υπουργείου 
προς τους εκπαιδευτικούς από τα προηγούµενα χρόνια. Ιδιαίτερη περίπτωση 
αποτελούν οι Σχεδιαστές της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, οι οποίοι 
παραµένουν απλήρωτοι επί σειρά ετών.  
 

Ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 
 
Η πρόταση της κυβέρνησης για το νέο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό αφορά το 

σύνολο των εργαζοµένων στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα και ασφαλώς και τους 
εκπαιδευτικούς και τους θίγει όλους: τους σηµερινούς ασφαλισµένους, αυτούς που 
τώρα ετοιµάζονται να βγουν στη σύνταξη, τους σηµερινούς συνταξιούχους, αλλά και 
τη νέα γενιά η οποία, λόγω των ελαστικών µορφών απασχόλησης και των δραµατικά 
µειωµένων αποδοχών, είναι αµφίβολο τί σύνταξη θα εξασφαλίσει. 

Επισηµαίνουµε ότι η πρόταση αυτή έρχεται να προστεθεί στις ήδη 
ψηφισµένες αυξήσεις των ορίων ηλικίας στα 67 ή στα 62 µε 40 χρόνια εργασίας. Τα 
όρια αυτά, ιδιαίτερα για τον κλάδο των εκπαιδευτικών είναι απαγορευτικά και 
διαλυτικά για την εκπαιδευτική διαδικασία. Η αναγνώριση αυτή της ιδιαιτερότητας 



 13 

του εκπαιδευτικού έργου είχε οδηγήσει στη θεσµοθέτηση για πλήρη σύνταξη στα 30 
χρόνια υπηρεσίας και όριο ηλικίας τα 60 χρόνια, η οποία τώρα καταργήθηκε.  
  Η πρόταση της κυβέρνησης έχει ως βασικό στοιχείο την άµεση κατάργηση 
του µεταβατικού χαρακτήρα εφαρµογής σε βάθος 35ετίας του Ν.3863/10, τη µείωση 
των συντάξεων λόγω των νέων ποσοστών αναπλήρωσης, του διαφορετικού τρόπου 
υπολογισµού (ολόκληρος ο εργασιακός βίος) και τη µείωση των επικουρικών, παρά 
την αύξηση των εισφορών. 
Απαιτούµε: 
• Την αποτροπή της κατεδάφισης της κοινωνικής ασφάλισης και να 
διασφαλιστεί διαχρονικά ο δηµόσιος αναδιανεµητικός χαρακτήρας της. 

• Αξιοπρεπείς συντάξεις στα 30 χρόνια υπηρεσίας µε όριο ηλικίας τα 60 χρόνια 
και µε ύψος της κύριας σύνταξης στο 80% του τελευταίου µισθού. Καµία 
µείωση συντάξεων. Αποκατάσταση των απωλειών της τελευταίας πενταετίας. 

• Ενίσχυση των ασφαλιστικών ταµείων για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας 
του ασφαλιστικού συστήµατος.  

 
Εκπαιδευτικό ωράριο 

 
Η κυβέρνηση, από τη θέση της αξιωµατικής αντιπολίτευσης τότε, καταδίκασε 

την επιλογή του Υπουργού Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλου να προχωρήσει σε 
νοµοθετική ρύθµιση, µε την οποία αυξανόταν το εκπαιδευτικό ωράριο των 
καθηγητών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σωστά είχε επισηµανθεί τότε ότι η 
περαιτέρω αύξηση του εργασιακού φόρτου θα οδηγήσει σε µείωση της ποιότητας της 
παρεχόµενης εκπαίδευσης.  
 Πιστεύουµε ότι ήρθε η ώρα να καταργηθεί αυτή η αντιεκπαιδευτική 
διάταξη και να επανέλθει το διδακτικό ωράριο στα επίπεδα προ του 2013.  
 
Επαρκής εκπαίδευση και συστηµατική επιµόρφωση των καθηγητών 
 
 Η ουσιαστική ανυπαρξία ενός σύγχρονου συστήµατος αρχικής εκπαίδευσης 
και συνεχούς επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών παραµένει πρώτιστο ζητούµενο για 
την ελληνική εκπαίδευση. Παράλληλα, η πολυτυπία και η έλλειψη συντονισµού και 
οργάνωσης χαρακτηρίζει την κατάσταση που επικρατεί σήµερα και στον τοµέα της 
επιµόρφωσης.  

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σηµερινή κατάσταση και πρέπει να 
συζητηθούν διεξοδικά είναι: 
• Η ουσιαστική απουσία γενικευµένου προγράµµατος περιοδικής επιµόρφωσης 

µεγάλης διάρκειας που να αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών και να 
καλύπτει τις βασικές επιµορφωτικές ανάγκες τους. 

• Η σταδιακή υποβάθµιση και εγκατάλειψη των ΠΕΚ.  
• Η περιορισµένη, σχετικά, παρουσία των τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων στον τοµέα της παροχής επιµορφωτικών προγραµµάτων µέσης και 
µεγάλης διάρκειας.  

• Η εµφάνιση προγραµµάτων επιµόρφωσης Τριτοβάθµιων Ιδρυµάτων η 
συµµετοχή στα οποία απαιτεί την καταβολή διδάκτρων. 

• Η πλήρης απουσία επιµορφωτικών προγραµµάτων για την στήριξη 
εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις δοµές της ειδικής αγωγής. 

• Η απουσία ουσιαστικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε 
ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.  

• Η απουσία της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ µε δεδοµένο τη 
ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη. 

• Η µείωση παροχής εκπαιδευτικών αδειών µια µεταπτυχιακές σπουδές. 
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Διεκδικούµε: 
 
• την καθιέρωση ετήσιας επιµόρφωσης µε απαλλαγή από τα διδακτικά 

καθήκοντα 
• την οργάνωση της εισαγωγικής επιµόρφωσης µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην 

αναγκάζονται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να µετακινούνται σε µεγάλες 
αποστάσεις και πριν την ανάληψη υπηρεσίας.  

• την οργάνωση ενός δικτύου Κέντρων Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου σε 
πανελλαδική κλίµακα, µέσω των οποίων θα παρέχεται συστηµατική 
εκπαιδευτική / παιδαγωγική υποστήριξη στους µάχιµους εκπαιδευτικούς.  
 

Ετήσια επιµόρφωση 
 

Κατά την άποψή µας, η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να 
θεωρείται απλώς η συµµετοχή σε κάποια επιµορφωτικά προγράµµατα µικρής ή 
µεγάλης διάρκειας, αλλά ένα αναπόσπαστο µέρος της διαρκούς επαγγελµατικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η οποία µε τη σειρά της πρέπει να συνδέεται µε τη 
συνολική διαδικασία ανάπτυξης και αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήµατος στο 
σύνολό του, όπως προτείνει η ΟΛΜΕ.  

Τόσο η µία όσο και η άλλη διαδικασία, για να έχουν επιτυχή έκβαση, 
προϋποθέτουν την οργάνωση και πραγµατοποίηση µελετών µε στόχο τη σαφή γνώση 
και αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης σε ό,τι αφορά τις γνώσεις και δεξιότητες 
των εκπαιδευτικών ανά επίπεδο και ειδικότητα, ταυτόχρονα όµως και σε ό,τι αφορά 
τις απαιτήσεις που επιβάλλει η οργάνωση ενός σύγχρονου, αποτελεσµατικού, 
δηµοκρατικού και ευαίσθητου στις κοινωνικές ανάγκες εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Η ετήσια διάρκεια της επιµόρφωσης έχει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: 
• Παρέχει ευχέρεια χρόνου (8-9 µήνες) για τη συστηµατική και συνολική 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

• Απαλλάσσει τους εκπαιδευτικούς από το άγχος της ταυτόχρονης υποχρέωσης 
παροχής διδακτικού έργου στα σχολεία και τους αφήνει απερίσπαστους να 
παρακολουθήσουν το επιµορφωτικό πρόγραµµα. Έτσι αυξάνεται η δυνατότητά 
τους να ασχοληθούν ερευνητικά µε τα θέµατα του επιµορφωτικού προγράµµατος 
πέρα από το ωρολόγιο πρόγραµµα που παρακολουθούν. 

• Δεν υποβάλλει τα σχολεία σε αναστάτωση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, 
υποχρεώνοντας σε αλλαγές του προγράµµατος µια και δύο φορές κατά τη 
διάρκειά του, όπως συνέβαινε µε το σύστηµα των τρίµηνης διάρκειας 
προγραµµάτων των ΠΕΚ. 

• Εξασφαλίζει περισσότερες δυνατότητες συµµετοχής στα επιµορφωτικά 
προγράµµατα για τους  εκπαιδευτικούς που ζουν µακριά από την έδρα των ΠΕΚ, 
εφόσον τους παρέχει τη δυνατότητα ετήσιας απαλλαγής από τα διδακτικά τους 
καθήκοντα. 

• Επιτρέπει να προσδιορίζονται έγκαιρα τα κενά που δηµιουργεί η απόσπαση 
εκπαιδευτικών για επιµόρφωση κατ’ έτος, ώστε να είναι δυνατόν να 
προσλαµβάνονται  εκπαιδευτικοί για την κάλυψή τους. 

 
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
 
 Η αξιολόγηση που έχει ψηφιστεί έχει στόχο να βαθύνει την κατηγοριοποίηση 
και την ταξική διαφοροποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Αποτελεί βασικό µοχλό 
για την εκδίωξη των µαθητών που προέρχονται από τα φτωχά λαϊκά στρώµατα, από 
τις δοµές της εκπαίδευσης και την εξώθηση τους στην κατάρτιση και την απλήρωτη 
µαθητεία. 
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 Το νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει ακόµα και σήµερα, είναι εργαλείο για τη 
µισθολογική και βαθµολογική καθήλωση των εκπαιδευτικών. Σχεδιάστηκε µε στόχο 
να υπάρχει άµεση σύνδεση της αξιολόγησης µε το βαθµό και το µισθό. Οι εργασιακές 
σχέσεις διαλύονται. Επανέρχεται η λογική του επιθεωρητισµού που οδηγεί στη 
χειραγώγηση του εκπαιδευτικού. Ο ανταγωνισµός και η µετατροπή των 
διαπροσωπικών σχέσεων µέσα στο σχολείο σε «ζούγκλα» θα είναι το επακόλουθο 
αυτής της πολιτικής, η οποία δε µπορεί παρά να εκφραστεί και στην εκπαιδευτική 
διαδικασία.  

Η λεγόµενη αυτοαξιολόγηση των σχολείων συνδέεται µε την εξωτερική 
αξιολόγηση τους, τις επιδόσεις των µαθητών, αλλά και την ατοµική αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού. Η έκθεση του ΟΟΣΑ για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, η οποία 
έγινε κατά παραγγελία του Υπουργείου Παιδείας το 2011 αναφέρει ότι «η 
αυτοαξιολόγηση πρέπει να οργανωθεί µε τρόπο, ώστε να είναι συγκρίσιµη µεταξύ 
σχολικών µονάδων και να µπορεί να επικυρώνεται  και να συµπληρώνεται από 
εξωτερική αξιολόγηση (σελ.67). Ήδη µε το νοµοθετικό πλαίσιο που έχει 
δηµιουργηθεί (ν.4354/15 για το µισθολόγιο, το ν.4142/13 για την «Αρχή 
Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση», ΠΔ 152/13 για την «Αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών», ν.3848/10, ν.3679/10) όλες οι πλευρές της αξιολόγησης (όπως η 
ατοµική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η αυτοαξιολόγηση και η εξωτερική 
αξιολόγηση σχολείων) έχουν ΑΠΟΛΥΤΩΣ συνδεθεί µεταξύ τους. Το υφιστάµενο 
νοµοθετικό πλαίσιο της αξιολόγησης εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, απλώς έχει 
"παγώσει " µε απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ .  
 Η µέχρι σήµερα ασκούµενη εκπαιδευτική πολιτική όχι µόνο δεν οδηγεί στη 
βελτίωση του δηµόσιου σχολείου αλλά αντίθετα οδηγεί στη διάλυση του. Δραµατική 
και συνεχής µείωση δαπανών, κατάργηση ενισχυτικής διδασκαλίας και Π.Δ.Σ, 
µεγάλη µείωση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, ελάχιστες προσλήψεις 
αναπληρωτών, χιλιάδες κενά στα σχολεία, έλλειψη βιβλίων για τα σχολεία της 
Τεχνικής Εκπαίδευσης. Όχι µόνο δε στηρίζεται ο εκπαιδευτικός αλλά οδηγείται στην 
εργασιακή ανασφάλεια και στη χειραγώγηση. 
 
Απαιτούµε: 
 

• Κατάργηση του νοµοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
και σχολείων (που αναφέρθηκε παραπάνω), 

• Καµία σύνδεση του µισθού µε την αξιολογική διαδικασία. 
• Ακώλυτη µισθολογική και βαθµολογική εξέλιξη. 

 
Γεγονός αναµφισβήτητο είναι ότι οι µνηµονιακές πολιτικές που εφαρµόστηκαν 

στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια έχουν υπονοµεύσει και ακυρώσει σοβαρά το 
δηµόσιο και δωρεάν χαρακτήρα  της εκπαίδευσης.  
 
 

 
                                       


