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Πρόταςθ του ΚΕΜΕΣΕ προσ τθν ΟΛΜΕ 
 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 
 

ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ: Η ΛΟΓΙΚΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ 
 
Θ πρόταςθ τθσ ΟΛΜΕ για το ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

δεν μπορεί παρά να είναι αναπόςπαςτο μζροσ των γενικότερων κζςεων και προτάςεων του 
κλάδου για τθ μεταρρφκμιςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτο ςφνολό του. Σφμφωνα με 
αυτζσ (βλ., π.χ., ςχετικι Απόφαςθ τθσ Γ.Σ. Ρροζδρων του Λουνίου του 2006), το ςχολείο από 
άποψθ δομισ, αναλυτικϊν προγραμμάτων, μεκόδων διδαςκαλίασ, ςτόχων δεν είναι μία 
ουδζτερθ, διαγνωςτικι διαδικαςία. Συνδζεται με τθν κοινωνικι κατανομι τθσ γνϊςθσ και 
τον καταμεριςμό εργαςίασ, άρα διαπλζκεται και κατά βάςθ υπθρετεί, φανερά ι όχι, τθν 
οικονομικι, πολιτικι και πολιτιςτικι εξουςία, και διαμορφϊνει ςε μεγάλο βακμό, με βάςθ 
τισ κυρίαρχεσ αξίεσ, ςυγκεκριμζνουσ κοινωνικοφσ ρόλουσ και πρότυπα για τουσ αυριανοφσ 
πολίτεσ.  

Το ιδεολογικό υπόβακρο και το γνωςτικό περιεχόμενο, όπωσ και θ κατανεμθτικι 
λειτουργία του ςχολείου, ωσ ςυςτατικοφ τμιματοσ του κρατικοφ εποικοδομιματοσ, 
εξαρτϊνται ςε κάκε περίπτωςθ από τον πολιτικό ςυςχετιςμό δυνάμεων.  

Ωςτόςο, οι κοινωνικζσ και ςυνδικαλιςτικζσ δυνάμεισ που εκφράηουν τον κόςμο τθσ 
εργαςίασ μποροφν, κάτω από προχποκζςεισ, με ουςιαςτικζσ παρεμβάςεισ τουσ να 
επθρεάςουν ςε προοδευτικι κατεφκυνςθ τουσ ςτόχουσ του ςθμερινοφ ςχολείου, να 
αναδείξουν τισ αντιφάςεισ τθσ κυρίαρχθσ πολιτικισ, να κζςουν εμπόδια ςτθν προϊκθςι τθσ 
και, κυρίωσ, να φζρουν ςτο προςκινιο τισ μορφωτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν και 
μακθτριϊν. 

Κάκε ςυηιτθςθ, επομζνωσ, για το ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν Τριτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ (Τ.Ε.) προχποκζτει και αναδεικνφει τα εκπαιδευτικά προτάγματα του κλάδου 
που αφοροφν το ςφνολο του ςχολείου. Το ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν Τριτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ είναι οργανικό και λειτουργικό ςτοιχείο του όλου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 
Οποιοςδιποτε, λοιπόν, επιδιϊκει να αποκόψει και να αυτονομιςει το ςφςτθμα πρόςβαςθσ 
από τθ γενικι φιλοςοφία και τθ λειτουργία του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ι 
ςφάλλει ι επιδιϊκει τθ ςυγκάλυψθ των ουςιαςτικϊν προβλθμάτων που αντιμετωπίηει.  

Θ υπευκυνότθτα που πρζπει να χαρακτθρίηει τθ ςυλλογικι μασ δράςθ επιβάλλει το 
αυτονόθτο: να εξετάςουμε το ςχολείο, άρα και το ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν Τ.Ε., 
ςυνεκτιμϊντασ το ςφνολο των επιςτθμονικϊν, παιδαγωγικϊν και κοινωνικϊν δεδομζνων, 
ςυνυφαίνοντασ το ρεαλιςμό τθσ τρζχουςασ πραγματικότθτασ με το όραμά μασ για ζνα άλλο 
ςχολείο ςε μια άλλθ κοινωνία.  
 
Η εκπαιδευτικι μασ πρόταςθ 
 
Θ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ ςυνιςτά ζναν ενδιάμεςο κρίκο, κρίςιμθσ ςθμαςίασ ςτθν 
πορεία από τθν ιςχφουςα ςιμερα 9χρονθ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ προσ τισ διάφορεσ 
μορφζσ μεταλυκειακισ εξειδίκευςθσ και τθν ζνταξθ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. Ο τφποσ 
του αυριανοφ πολίτθ – εργαηομζνου εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από το περιεχόμενο και 
τθν ποιότθτά τθσ. Στο τζλοσ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ 12χρονθσ εκπαίδευςθσ, που εμείσ 
προτείνουμε να είναι ςτο ςφνολό τθσ υποχρεωτικι, ο νζοσ άνκρωποσ, ζχοντασ άλλωςτε και 
το δικαίωμα τθσ ψιφου, καλείται να πάρει αποφάςεισ που κα ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία για 
τον ίδιο, αλλά και για τθν κοινωνία. Ζργο, λοιπόν, τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ είναι 
να ετοιμάςει πολυδιάςτατα και ςτο ςφνολό τθσ τθν νεότθτα, που κα ηιςει ςτθ ςφγχρονθ 
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νεοελλθνικι οικονομικι, πολιτικι και πολιτιςτικι πραγματικότθτα και ςτθν παγκόςμια 
υλικι και πνευματικι άμιλλα. Χρειάηεται, ςυνακόλουκα, θ ορκολογικι οργάνωςθ και 
διάρκρωςθ του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ με βάςθ τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ. Χρειάηεται 
γριγορθ και ενεργθτικι μεταμόρφωςθ του ςχολείου.  

Το ςχολείο οφείλει να γνωρίςει ςε όλουσ τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ τα βαςικά 
ςτοιχεία των φυςικϊν, των κοινωνικϊν και ανκρωπιςτικϊν και των εφαρμοςμζνων 
επιςτθμϊν, αλλά και τα βαςικά ςτοιχεία τθσ βιομθχανικισ και τθσ αγροτικισ παραγωγισ και 
τθσ αναπτυςςόμενθσ τεχνολογίασ. Ραράλλθλα, πρζπει να ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθν 
ολόπλευρθ ανάπτυξθ και καλλιζργειά τουσ, ςωματικι, πνευματικι, αιςκθτικι, κοινωνικι 
και θκικι. Μόνο αυτι θ ενιαία και πολυδιάςτατθ μόρφωςθ κα ςυνδζςει δθμιουργικά το 
εκπαιδευτικό ζργο με τισ ςυνκικεσ και τισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ και τθσ 
παραγωγισ, προσ όφελοσ των ανκρϊπων και όχι για τθν ενίςχυςθ τθσ κερδοφορίασ των 
λίγων και ιςχυρϊν.  Και, φυςικά, δεν ςυνδζουμε αυτι τθν ενιαία μόρφωςθ με τθ ςτενι 
επαγγελματικι, ι με τθν φροντιςτθριοποιθμζνθ προπαίδευςθ για τα Α.Ε.Λ./Α.Τ.Ε.Λ.. 
Αντίκετα, θ εκπαίδευςθ πρζπει να ενιςχφει τισ δυνατότθτεσ των νζων για δυναμικι 
παρζμβαςθ ςτισ μεταβολζσ που ςυντελοφνται ςτθν κοινωνία και τθν παραγωγι. Αυτι τθ 
μόρφωςθ ηθτάμε για όλα τα παιδιά του λαοφ μασ.  

Ππωσ αναφζρκθκε, θ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ πρζπει να είναι εναρμονιςμζνθ 
με τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ και εξελίξεισ. Με αυτι τθν ζννοια, πρζπει να προβάλλει και να 
ςτθρίηει τθν αντίλθψθ πωσ θ Ελλάδα ζχει τισ δυνατότθτεσ και τισ προχποκζςεισ να 
αναπτφξει ςε ακόμθ μεγαλφτερο βακμό τισ παραγωγικζσ τθσ δυνάμεισ και πωσ ο ελλθνικόσ 
λαόσ, με τθν εργαςία του και με τθν αξιοποίθςθ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ, μπορεί να 
εκμεταλλευτεί τισ πλουτοπαραγωγικζσ του πθγζσ και το γεωφυςικό του χϊρο, με ςεβαςμό 
ςτο περιβάλλον και τθν προςταςία του, να αυξιςει το ειςόδθμά του και να αναβακμίςει το 
βιοτικό και πολιτιςτικό του επίπεδο.  
 
Βαςικζσ κατευθφνςεισ τησ εκπαιδευτικήσ μασ πρόταςησ είναι οι παρακάτω: 

 
 Κακιζρωςθ 12χρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ υψθλισ ςτάκμθσ (ςυν δφο χρόνια 

προςχολικισ αγωγισ) που κα παρζχεται δωρεάν από το δθμόςιο ςχολείο.   
 Το δθμόςιο ςχολείο ζχει χρζοσ να καλφπτει τισ μορφωτικζσ ανάγκεσ όλων των 

παιδιϊν ανεξάρτθτα από φφλο, καταγωγι, κριςκευμα, κοινωνικι τάξθ, εκνικότθτα 
και φυςικι κατάςταςθ. Κανζνα παιδί κάτω από τα 18 δεν πρζπει να βρίςκεται εκτόσ 
ςχολείου, ςτο ςπίτι, ςτο δρόμο ι ςτθν εργαςία. 

 Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ ςτο πλαίςιο αντιςτακμιςτικϊν εκπαιδευτικϊν 
πολιτικϊν υπζρ των ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων ςτισ υποβακμιςμζνεσ και ςτισ 
ακριτικζσ περιοχζσ, με ςτόχο τθ μείωςθ ςτθν πράξθ των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων 
με παράλλθλθ λιψθ μζτρων ςτιριξθσ του λαϊκοφ ειςοδιματοσ. 

 Λςοτιμία των τίτλων που παρζχει κάκε ςχολικι δομι (βακμίδα).  
 Διαςφάλιςθ ςτθν πράξθ του δικαιϊματοσ «οριηόντιασ κινθτικότθτασ» των 

μακθτϊν/-τριϊν ανεξάρτθτα από το όποιο ςφςτθμα πρόςβαςθσ.  
 Αναβάκμιςθ τθσ διδαςκαλίασ ξζνων γλωςςϊν και πλθροφορικισ ςτθ δθμόςια 

εκπαίδευςθ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ςτθν πράξθ θ παροχι πιςτοποιθτικοφ 
γλωςςομάκειασ επιπζδου Αϋ τουλάχιςτον ςε μία ξζνθ γλϊςςα από το δθμόςιο 
ςχολείο (μζχρι τα 18 χρόνια) και επάρκεια ςτθ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι 
φςτερα από πιςτοποίθςθ δθμόςιου χαρακτιρα.  

 Διαςφάλιςθ τθσ αυτονομίασ του Λυκείου. Θ πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια πρζπει να 
είναι «ελεφκερθ». Στο μεταβατικό διάςτθμα μζχρι τθν κακιζρωςθ τθσ «ελεφκερθσ» 
πρόςβαςθσ, οι όποιεσ εξετάςεισ για τα ΑΕΛ-ΑΤΕΛ διενεργοφνται μετά το πζρασ των 
ςπουδϊν ςτο Λφκειο και πάντοτε με τθν ευκφνθ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  
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 Κατάργθςθ τθσ διάταξθσ για τθ βακμολογικι βάςθ του «10» και ςυνολικι 
αντιμετϊπιςθ του ςυςτιματοσ πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, 
ςφμφωνα με τισ προτάςεισ τθσ ΟΛΜΕ. 1 

                                                 
1
 Θ ΟΛΜΕ πρόβαλε ςτο ηιτθμα αυτό τα εξισ επιχειριματα: (1) Οι τάςεισ που κυριαρχοφν ςε 

όλο τον κόςμο οδθγοφν ςτθν απαίτθςθ να ενιςχυκεί θ πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, θ 
οποία τείνει να κακιερωκεί ωσ φυςικι ςυνζχεια τθσ λυκειακισ βακμίδασ. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ 
ωκεί, άλλωςτε, και θ κακιζρωςθ τθσ 12χρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, για τθν οποία ζχει 
δεςμευτεί και θ ςθμερινι κυβζρνθςθ. Το μζτρο του αποκλειςμοφ όμωσ οδθγεί ακριβϊσ προσ τθν 
αντίκετθ κατεφκυνςθ, τθ μείωςθ του φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ. (2) Κανζνασ δεν μπορεί να είναι 
ευχαριςτθμζνοσ, όταν ειςάγονται υποψιφιοι ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ με ελάχιςτθ βακμολογικι 
επίδοςθ. Ωςτόςο, το πρόβλθμα αυτό δεν αντιμετωπίηεται με τθν αφξθςθ τθσ πίεςθσ ςτθ διαδικαςία 
των εξετάςεων. Αλλοφ βρίςκονται οι αιτίεσ των χαμθλϊν επιδόςεων και αλλοφ πρζπει να 
αναηθτθκοφν οι λφςεισ. (3) Θ βακμολογικι βάςθ του 10 δεν μπορεί να αποτελζςει ζνα ςτακερό 
κριτιριο επιλογισ των υποψθφίων, και αυτό αποδεικνφεται από τισ πολφ μεγάλεσ διακυμάνςεισ του 
μζςου βακμοφ ανά μάκθμα κατ’ ζτοσ. Θ εκάςτοτε κυβζρνθςθ μπορεί να ελζγχει τθ ροι προσ τθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κατά βοφλθςθ, ανάλογα με το βακμό δυςκολίασ των κεμάτων που 
επιλζγει. (4) Με το μζτρο αυτό κυβζρνθςθ ουςιαςτικά ωκεί μεγάλο μζροσ των υποψθφίων ςε  άλλεσ 
διεξόδουσ, με αποτζλεςμα να οξφνονται αντί να αμβλφνονται τα προβλιματα. Θ «διζξοδοσ» τθσ 
φοίτθςθσ ςε πανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ ενιςχφει τθν εξωτερικι φοιτθτικι μετανάςτευςθ με όλα 
τα δυςάρεςτα επακόλουκα, κοινωνικά, πολιτιςμικά και οικονομικά. Απομζνει θ άλλθ «διζξοδοσ», 
τθσ προςφυγισ ςε κάποιο από τα «ιδιωτικά πανεπιςτιμια», που προωκεί θ κυβζρνθςθ, ι τα Κζντρα 
Ελεφκερων Σπουδϊν, πάντα με το αηθμίωτο. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ ενιςχφονται οι ανιςότθτεσ 
ςτθν πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. (5) Οι εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ διαμορφϊνονται 
κάτω από τθν καταλυτικι επίδραςθ ευρφτερων κοινωνικϊν παραγόντων, όπωσ θ φτϊχεια και θ 
ανζχεια, θ ανεργία και ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ. Πλο και πιο ςυχνά οι γονείσ αναγκάηονται να 
πλθρϊνουν περιςςότερα χριματα για τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ, ενϊ και θ κακιζρωςθ τθσ 
ελάχιςτθσ βακμολογικισ βάςθσ ωκεί αντικειμενικά προσ τα φροντιςτιρια. Αλλά και νεοςφςτατοι 
εκπαιδευτικοί κεςμοί (ΛΕΚ, ΤΕΕ, μεταπτυχιακά προγράμματα) αφινονται ςε μεγάλο βακμό ςτθν 
ιδιωτικι πρωτοβουλία. Ζτςι, θ παιδεία ωσ δθμόςιο και κοινωνικό αγακό αμφιςβθτείται και 
υπονομεφεται, αφοφ θ απόκτθςθ των μορφωτικϊν εφοδίων εξαρτάται ολοζνα και περιςςότερο από 
το οικογενειακό ειςόδθμα. (6) Θ κακιζρωςθ τθσ βακμολογικισ βάςθσ υποτίκεται ότι οδθγεί ςε 
βελτίωςθ του επιπζδου των γνϊςεων των αποφοίτων του λυκείου. Ωςτόςο, κάτι τζτοιο είναι 
εξαιρετικά αμφίβολο, ακριβϊσ γιατί το μζτρο περιορίηεται ςτισ εξετάςεισ και δεν αγγίηει το ςφνολο 
τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Τα ακατάλλθλα ςχολικά προγράμματα και βιβλία, θ προχειρότθτα 
ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν εφαρμογι των κεςμϊν που κα βοθκιςουν τα παιδιά να αντιμετωπίςουν τισ 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ τουσ, οι μεγάλεσ ελλείψεισ ςτθν υποδομι και τον εξοπλιςμό των ςχολειϊν, θ 
αδιαφορία τθσ πολιτείασ για τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και τθν 
αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων του αποτελοφν βαςικοφσ παράγοντεσ των δυςλειτουργιϊν ςτθν 
εκπαίδευςθ. (7) Για να ανεβάςει κανείσ τον πιχθ των απαιτιςεων πρζπει να εξαςφαλίςει πρϊτα μια 
καλφτερθ ςυνολικι προετοιμαςία των μακθτϊν / μακθτριϊν και να βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ 
λειτουργίασ των ςχολείων. Το Υπ. Ραιδείασ επιλζγει τθν εφκολθ και ανζξοδθ λφςθ τθσ άςκθςθσ 
πίεςθσ ςτουσ μακθτζσ και μακιτριεσ μζςω του ςυςτιματοσ των εξετάςεων, αποφεφγοντασ ζτςι τθ 
λιψθ ουςιαςτικϊν μζτρων, τα οποία ενδζχεται να απαιτοφν και ςωςτό ςχεδιαςμό και επιςτθμονικι 
ςτιριξθ και επαρκείσ οικονομικοφσ πόρουσ. Ακόμθ και τα όποια μζτρα αντιςτακμιςτικισ 
εκπαίδευςθσ προωκικθκαν κατά καιροφσ, όπωσ θ Ρρόςκετθ Διδακτικι Στιριξθ, θ Ενιςχυτικι 
Διδαςκαλία, οι Τάξεισ Υποδοχισ και τα Φροντιςτθριακά Τμιματα για τα παιδιά των αλλοδαπϊν, και 
οι πρακτικζσ ζνταξθσ για τα παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ, εφαρμόςτθκαν τόςο πρόχειρα, 
αποςπαςματικά και ανοργάνωτα, χωρίσ να καλυφκοφν ςτοιχειϊδεισ επιςτθμονικζσ προδιαγραφζσ, 
ϊςτε ελάχιςτα απζδωςαν. Σθμειϊνουμε, επίςθσ, ότι τθν προθγοφμενθ ςχολικι χρονιά θ ενιςχυτικι 
διδαςκαλία περιορίςτθκε δραματικά. (8) Δεν επιτρζπεται να αγνοοφμε και τισ εκπαιδευτικζσ, 
οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυνζπειεσ που ζχει θ μθ κάλυψθ των κζςεων ςε αρκετζσ ςχολζσ, λόγω 
τθσ εφαρμογισ του μζτρου τθσ βακμολογικισ βάςθσ. Και εδϊ επιςθμαίνουμε κάποιεσ παράλογεσ 
αντιφάςεισ. Από τθ μια πλευρά, ιδρφονται αφειδϊσ πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ και τμιματα ανά τθν 
επικράτεια και, από τθν άλλθ, κάποιεσ από αυτζσ τισ ςχολζσ οδθγοφνται ςε ςυρρίκνωςθ και 
ουςιαςτικά κατάργθςθ. Αν ιδρφονται τμιματα ςυγκεκριμζνων ειδικοτιτων, υποτίκεται ότι αυτό 
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 Διατιρθςθ και ενίςχυςθ του δθμόςιου και ακαδθμαϊκοφ χαρακτιρα τθσ 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, δωρεάν παροχι τθσ ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο – ακφρωςθ τθσ όποιασ απόπειρασ για ανακεϊρθςθ του άρκρου 16 του 
Συντάγματοσ, ιδιωτικοποίθςθ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και κακιζρωςθσ 
κφκλων ςπουδϊν.  

 Διατιρθςθ τθσ μονιμότθτασ των δθμόςιων υπαλλιλων. Μόρφωςθ και εργαςία για 
όλουσ τουσ νζουσ.  

 Άμεςθ αφξθςθ των κρατικϊν δαπανϊν για τθν Ραιδεία ςτο 5% του Α.Ε.Ρ. (15% των 
ςυνολικϊν δαπανϊν του προχπολογιςμοφ), τουλάχιςτον.  

 Μόνιμεσ κζςεισ εργαςίασ για όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Κατάργθςθ τϊρα τθσ 
εργαςιακισ ςχζςθσ του ωρομιςκίου. 

 Μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ςε κάκε τμιμα 25, ςτισ κατευκφνςεισ των λυκείων 20 
και ςτθν ΤΕΕ 10 μακθτζσ ανά κακθγθτι ςτα εργαςτιρια.   

 Δωρεάν ςίτιςθ, ςτζγαςθ και ςυγγράμματα για τουσ ςπουδαςτζσ – δωρεάν κάρτα 
για μειωμζνθ είςοδο ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτα δθμόςια κεάματα – 
ακροάματα.   

 Διάχυςθ των μακθμάτων που αφοροφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ τεχνολογίασ ςε όλο 
τον 12ετι κορμό τθσ εκπαίδευςθσ.  

 Διαςφάλιςθ του δθμόςιου χαρακτιρα τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, απόκρουςθ τθσ οποιαςδιποτε απόπειρασ πρόςδεςισ τθσ ςτισ 
επιδιϊξεισ και τα ςυμφζροντα τθσ αγοράσ, των ιδιωτικϊν εταιρειϊν και 
αποκζντρωςθσ ςτουσ διμουσ.  

 Ουςιαςτικά μζτρα για τθν ανάδειξθ του ςχολείου ςε πολιτιςτικό κζντρο που κα 
παραμζνει ανοιχτό και μετά το ωράριο διδακτικισ λειτουργίασ του, με πρόςλθψθ 
κατάλλθλου προςωπικοφ (ςχολικϊν ψυχολόγων, κοινωνικϊν λειτουργϊν, 
διεπιςτθμονικϊν ομάδων ανά ςυγκρότθμα, γραμματζων, επιςτατϊν κ.λπ.), ϊςτε να 
υπθρετοφνται βαςικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν, να λειτουργεί βιβλιοκικθ, ομάδεσ 
ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων κ.τ.ό. 

 
Η λυκειακή βαθμίδα 

 
Κεμελιακό ςτοιχείο τθσ εκπαιδευτικισ πρόταςθσ τθσ ΟΛΜΕ είναι θ επιδίωξθ να 

διαμορφωκεί ζνα ενιαίου τφπου ςχολείο ςτθ λυκειακι βακμίδα, ζνα πραγματικά Eνιαίο 
Λφκειο, που κα αξιοποιεί τα κετικά χαρακτθριςτικά του παλιοφ Ενιαίου Ρολυκλαδικοφ 
Λυκείου, ενταγμζνο ςτο πλαίςιο τθσ 12χρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. Θ κακιζρωςθ 
αυτοφ του τφπου λυκείου είναι βαςικι προχπόκεςθ για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ 
πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ που προτείνει θ ΟΛΜΕ. Στόχοι του Ενιαίου 
Λυκείου είναι θ παροχι ουςιαςτικϊν εφοδίων ςτουσ μακθτζσ/-τριεσ για μια δθμιουργικι 
κοινωνικι και επαγγελματικι εξζλιξι τουσ, θ ενιαιοποίθςθ των ςχολικϊν επιλογϊν (γενικισ 
και τεχνικοεπαγγελματικισ εκπαίδευςθσ) και θ απομείωςθ του κατανεμθτικοφ ρόλου του 
ςχολείου.  

Tο Eνιαίο Λφκειο που προτείνουμε πρζπει να παρζχει ςτουσ μακθτζσ και μακιτριεσ: 

 ολοκλθρωμζνθ γενικι μόρφωςθ και προεπαγγελματικά εφόδια, με ςτόχο τθ 
διαμόρφωςθ πολιτϊν που κα ζχουν ςυνείδθςθ των ςφγχρονων προβλθμάτων και 
κα είναι καλά προετοιμαςμζνοι να ενεργοφν αποτελεςματικά για τθν αντιμετϊπιςι 
τουσ, 

                                                                                                                                            
γίνεται γιατί αναγνωρίηεται θ ςθμαςία τθσ ςυμβολισ τουσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. Αν όμωσ ζτςι 
είναι, πϊσ ςυμβαίνει να οδθγοφνται ςε ςυρρίκνωςθ με τθν παρεμπόδιςθ τθσ πρόςβαςθσ των 
υποψθφίων ςε αυτζσ; 
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 ςφνολο επιλεγόμενων αντικειμζνων, που ςτοχεφουν ςτθν ικανοποίθςθ των 
ιδιαίτερων ενδιαφερόντων των μακθτϊν / μακθτριϊν. 
Για τθ δθμιουργία αυτοφ του Ενιαίου Λυκείου απαιτείται ςαφζσ και ςυγκεκριμζνο 

χρονοδιάγραμμα, ϊςτε να αποκτά πρακτικό αντίκριςμα και θ όποια δζςμευςθ τθσ 
Ρολιτείασ. Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ κα ιταν ςκόπιμο να αξιολογθκεί με ζναν 
ολοκλθρωμζνο επιςτθμονικά τρόπο θ εμπειρία που προζκυψε από τθ κεςμοκζτθςθ και 
λειτουργία παλαιότερα του Ενιαίου Ρολυκλαδικοφ Λυκείου (ΕΡΛ). Ραράλλθλα, πρζπει να 
λθφκεί πρόνοια, ϊςτε να αποφεφγονται φαινόμενα γιγαντιςμοφ των ςχολικϊν μονάδων 
και «βιομθχανοποίθςθσ» των ςχολικϊν λειτουργιϊν. Ταυτόχρονα, πρζπει να δίνεται ςτουσ 
μακθτζσ και τισ μακιτριεσ θ δυνατότθτα επιλογισ μακθμάτων πζραν του κοινοφ, βαςικοφ 
κορμοφ τουσ.  

 Τα βαςικά πλεονεκτιματα αυτοφ του Ενιαίου Λυκείου, ενταγμζνου ςτθν 12χρονθ 
υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, είναι τα εξισ: 

 

 κρατά ςτο πλαίςιο του ςχολείου το μακθτικό πλθκυςμό που ςυνεχίηει τισ 
ςπουδζσ ςτθ βακμίδα του λυκείου μετά τθν αποπεράτωςθ τθσ ιςχφουςασ 
ςιμερα 9χρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, 

 ςυνδζει ςε υψθλότερο μορφωτικό επίπεδο, μετά το Γυμνάςιο, τθ κεωρία με τθν 
πράξθ, 

 ςυμβάλλει ςτθν άμβλυνςθ των ςτερεοτφπων που ςυνδζονται με τθ διανοθτικι 
και τθ χειρωνακτικι εργαςία, 

 παρζχει υψθλότερου επιπζδου γενικι μόρφωςθ, αναγκαία για μια πιο επιτυχι 
παρακολοφκθςθ οποιαςδιποτε περαιτζρω εξειδίκευςθσ, 

 παρζχει τθ δυνατότθτα περιςςότερων επιλογϊν ςε ό,τι αφορά τθν οριηόντια 
διαπερατότθτα, 

 ςυμβάλλει ςτθν άμβλυνςθ των ςυνεπειϊν των κοινωνικϊν ανιςοτιτων ςτον 
τομζα τθσ μόρφωςθσ. 

 
Παράλλθλα υποςτθρικτικά μζτρα 
 

 Σταδιακι ανάπτυξθ του νζου Ενιαίου Λυκείου ςτθ βάςθ των υπαρχόντων ςχολικϊν 
τφπων και με τθν ταυτόχρονθ «αναδιάρκρωςθ» των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν, 
αναπροςαρμογι των μεκόδων διδαςκαλίασ, και προϊκθςθ τθσ ςφνδεςθσ του 
ςχολείου με τισ ηωντανζσ δυνάμεισ του τόπου, με το οικονομικό, κοινωνικό και 
πολιτιςμικό περιβάλλον (όχι τθν «αγορά»). Στρατθγικόσ ςτόχοσ είναι θ ςφνδεςθ τθσ 
διανοθτικισ με τθ χειρωνακτικι εργαςία.  

 Οργάνωςθ ενόσ επαρκοφσ και αποτελεςματικοφ δθμόςιου ςυςτιματοσ 
Μεταλυκειακισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ με ενιαίο ςχεδιαςμό, ςε ςφνδεςθ με τθ 
12ετι υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. 

 
Μζχρι τθν κακιζρωςθ ενόσ πραγματικά Ενιαίου Λυκείου ωσ μοναδικοφ τφπου 

ςχολείου για όλουσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, κρίνεται αναγκαία θ φπαρξθ ενόσ 
μεταβατικοφ ςταδίου, που απαιτείται για τθν ουςιαςτικι αναβάκμιςθ και ιςότιμθ ζνταξθ 
τθσ Τ.Ε.Ε. ςτθ λυκειακι βακμίδα κακϊσ και για τθν εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων 
υποδομϊν και τθν επιμόρφωςθ του προςωπικοφ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι, προτείνουμε τα 
παρακάτω άμεςα μζτρα:  
 

Α) Να δθμιουργθκεί μια και μόνο δομι επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ςε λυκειακό 
επίπεδο μετά το γυμνάςιο, ςχεδιαςμζνθ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ κακιζρωςθσ 12χρονθσ 
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. 
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    Ο ςχεδιαςμόσ τθσ ΤΕΕ ςτο πλαίςιο τθσ 12χρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ 
επιβάλλει τθν φπαρξθ μετά το γυμνάςιο μιασ μόνο δομισ λυκείου για τθν ΤΕΕ, ιςότιμθσ με 
τθ γενικι-ακαδθμαϊκι δομι, τόςο ςε ό,τι αφορά το επίπεδο ςπουδϊν όςο και ςε ό,τι 
αφορά τθ νομοκεςία που τθ διζπει  και τθν αξία του πτυχίου ι απολυτθρίου που κάκε 
κατεφκυνςθ κα παρζχει.  Για αυτό είναι απαραίτθτθ θ υπαγωγι ςτο ΥΡΕΡΚ όλων των 
ςχολικϊν μονάδων που προςφζρουν ςιμερα τεχνικο-επαγγελματικι εκπαίδευςθ και 
ανικουν ςε άλλα υπουργεία (ΟΑΕΔ, ΟΤΕΚ, Υγείασ, Γεωργίασ). Είναι απαραίτθτθ, επίςθσ, θ 
κατάργθςθ των μεταγυμναςιακϊν ΛΕΚ και κάκε άλλθσ μορφισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 
ι κατάρτιςθσ πριν τα 18 χρόνια του μακθτι και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του 12ετοφσ 
υποχρεωτικοφ κφκλου εκπαίδευςθσ.  
 

Β) Ωσ προσ το περιεχόμενο (πρόγραμμα ςπουδϊν) του Λυκείου τθσ ΤΕΕ, κεωροφμε 
ότι οι ςκοποί, οι ςτόχοι και το πρόγραμμα ςπουδϊν του πρζπει να διαχωρίηονται, όςο είναι 
δυνατόν, από τθν εξειδίκευςθ και τθν κατάρτιςθ.  Ρρζπει να προβλζπεται θ ενίςχυςθ τθσ 
γενικισ παιδείασ και των γενικϊν τεχνολογικϊν γνϊςεων, ϊςτε ο/θ μακθτισ/-τρια να 
αποκτά μια ςοβαρι μορφωτικι υποδομι αλλά και επαγγελματικά εφόδια, για να είναι 
ικανόσ/-ι, εφόςον το επικυμεί, είτε να ςυνεχίςει τισ ςπουδζσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 
είτε να ςυνεχίςει ςε μεταλυκειακι κατάρτιςθ (ενταγμζνθ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα) για 
τθν απόκτθςθ αντίςτοιχων επαγγελματικϊν δικαιωμάτων.  

Θ πρϊτθ τάξθ του λυκείου τθσ ΤΕΕ πρζπει να ζχει ενιαίο πρόγραμμα ςπουδϊν (να 
μθ χωρίηεται ςε τομείσ ι κφκλουσ) και να ζχει ζνα βαςικό κορμό μακθμάτων ίδιο με τθν Αϋ 
τάξθ  του  γενικοφ λυκείου, για να είναι δυνατι θ μετακίνθςθ από το γενικό ςτο τεχνικό και 
αντίςτροφα χωρίσ πρόςκετο ζτοσ. Το πρόγραμμα αυτό πρζπει να είναι ςφγχρονο, ςφμφωνο 
με τισ αρχζσ που ζχει διατυπϊςει  θ ΟΛΜΕ για τθ γενικι γνϊςθ.  Ρρζπει επίςθσ να 
διατθροφνται τα ςθμερινά γνωςτικά αντικείμενα διαρκρωμζνα ςε τομείσ και ειδικότθτεσ 
ςτισ επόμενεσ δφο τάξεισ του λυκείου. 

Γ) Σε ό,τι αφορά τθν ειδίκευςθ και επαγγελματικά δικαιϊματα των μακθτϊν και 
μακθτριϊν του Λυκείου τθσ ΤΕΕ, το επίπεδο Βϋ (2) πρζπει να χορθγείται με τθν αποφοίτθςθ 
από το Λφκειο, και το επίπεδο Γϋ (3) να το παρζχει μια εκπαιδευτικι δομι ενταγμζνθ ςτο 
δθμόςιο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και να μθν αφεκεί ςτο κολό περιβάλλον των ΛΕΚ, των ΚΕΚ 
και των λοιπϊν δομϊν κατάρτιςθσ αλλά και βορά ςτον ιδιωτικό τομζα.  Γι’ αυτό κα πρζπει 
να δθμιουργθκεί Μεταλυκειακό Ζτοσ Ειδίκευςθσ, με τθν ευκφνθ τθσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, οργανικά ενταγμζνο ςτο Λφκειο τθσ ΤΕΕ, που κα αξιοποιεί τθν υποδομι και 
το εκπαιδευτικό προςωπικό τθσ ΤΕΕ, και κα περιζχει το ςφνολο των ειδικοτιτων που 
παρζχονται ςιμερα.  
 

Δ) Σε ό,τι αφορά τθν πρόςβαςθ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ από τθν ΤΕΕ,  ςτο 
πλαίςιο τθσ ςυνολικισ πρόταςθσ που ζχει διατυπϊςει θ ΟΛΜΕ για τθν πρόςβαςθ ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, οι απόφοιτοι τθσ ΤΕΕ πρζπει να ζχουν πραγματικι και όχι 
εικονικι δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (ΑΕΛ-ΑΤΕΛ), χωρίσ τουσ 
φραγμοφσ και τισ διακρίςεισ που υφίςτανται ςιμερα, και αναλογικά με το μακθτικό 
δυναμικό τθσ ΤΕΕ. Με ενιαίο ςφςτθμα εξετάςεων όςον αφορά τθ δομι του και τον αρικμό 
των μακθμάτων, αλλά με εξετάςεισ και ςε μακιματα που διδάςκονται οι μακθτζσ ςτον 
αντίςτοιχο τομζα ι ειδικότθτα του λυκείου τθσ ΤΕΕ. Κεωροφμε πωσ τουλάχιςτον για μια 
μεταβατικι περίοδο είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ διευρυμζνου ποςοςτοφ ειςαγωγισ 
αποφοίτων τθσ ΤΕΕ ςτθν τριτοβάκμια τεχνολογικι εκπαίδευςθ. 

 
Ε) Κάποιεσ προχποκζςεισ κρίνονται απαραίτθτεσ, για να ζχει κετικό χαρακτιρα 

οποιαδιποτε αλλαγι ςτθν ΤΕΕ. Ενδεικτικά αναφζρουμε τθν ανάγκθ για μια ςτακερά 
υψθλοφ επιπζδου χρθματοδότθςθ κυρίωσ των ςφγχρονων υποδομϊν (κτιριακϊν, 
υλικοτεχνικϊν και εργαςτθριακϊν), τθν επαρκι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν 
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(παιδαγωγικι και επαγγελματικι), τθν κατοχφρωςθ του δθμόςιου και δωρεάν χαρακτιρα 
όλου του ςυςτιματοσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, και τθ διαςφάλιςθ τθσ μόνιμθσ 
εργαςιακισ ςχζςθσ των εκπαιδευτικϊν χωρίσ μείωςθ κζςεων εργαςίασ με πρόςχθμα τθν 
κατάργθςθ ειδικοτιτων. Τονίηουμε, επίςθσ, ότι δεν κα δεχκοφμε τθν κατάργθςθ καμιάσ 
ςχολικισ μονάδασ.  

 
ΣΤ) Οι Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ αποτελοφν βαςικό εργαλείο για τθν 

άμβλυνςθ των ανιςοτιτων ςτον τομζα τθσ μόρφωςθσ.  Γενικότερα, απαιτείται θ λιψθ 
ολοκλθρωμζνων μζτρων αντιςτακμιςτικισ εκπαίδευςθσ, για να βοθκθκοφν όλοι οι 
μακθτζσ/-τριεσ  να ολοκλθρϊνουν τθ 12χρονθ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και για να μειωκεί 
θ μακθτικι διαρροι. 

Θ κεςμοκζτθςθ Ρεριοχϊν ι Ηωνϊν Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ ςυνιςτά μια 
εκπαιδευτικι πρακτικι που ζχει αποδϊςει κετικά αποτελζςματα ςε διάφορεσ χϊρεσ, γι’ 
αυτό και θ ΟΛΜΕ ζχει προτείνει τθν εφαρμογι τουσ (δοκιμαςτικι καταρχάσ) και ςτθν 
Ελλάδα. Θ εφαρμογι τουσ πιςτεφουμε ότι μπορεί να ςυμβάλει αποτελεςματικά ςτθ μείωςθ 
των εκπαιδευτικϊν ανιςοτιτων, του αναλφαβθτιςμοφ και τθσ μακθτικισ «διαρροισ». Το 
Υπουργείο Ραιδείασ, όμωσ, αντιμετωπίηει με αδιαφορία τόςο αυτι τθν πρόταςθ όςο και 
άλλεσ που ζχουν ςχζςθ με τθν επαρκι ςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των ςχολείων, τθ ςτελζχωςι 
τουσ με το απαιτοφμενο επιςτθμονικό προςωπικό (ψυχολόγουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ 
κ.λπ.) και τθν ειδικι φροντίδα που απαιτείται για ςυγκεκριμζνεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ ι 
ομάδεσ του πλθκυςμοφ. 

Ριςτεφουμε ότι το ΥπΕΡΚ όφειλε και οφείλει να προωκιςει τισ λφςεισ εκείνεσ που 
κα αντιμετωπίηουν κετικά τα χρόνια ςυςςωρευμζνα προβλιματα τθσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ και ειδικότερα τθσ λυκειακισ βακμίδασ. Αυτό πρζπει να επιδιωχκεί με 
ςυγκεκριμζνο χρονικό ορίηοντα, ϊςτε να προετοιμαςτεί κατάλλθλα θ λειτουργία του νζου 
τφπου λυκείου. 
 
Ειδικότερεσ προτάςεισ για το πρόγραμμα ςπουδών 
 
Με βάςθ τα πορίςματα του 8ου Εκπαιδευτικοφ Συνεδρίου τθσ ΟΛΜΕ και ειδικότερα τθν 
ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιό του ςχετικά με τα ςχολικά προγράμματα και 
βιβλία του Γυμναςίου και του Λυκείου, προζκυψαν οι εξισ διαπιςτϊςεισ:   
Οι ερωτθκζντεσ ςε ςχετικι ζρευνα εκπαιδευτικοί: 

 ςτθ ςυντριπτικι πλειονότθτά τουσ αξιολογοφν αρνθτικά το ιςχφον ςχολικό 
πρόγραμμα ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ ςε ό,τι αφορά τθ ςυμβολι του ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, τθσ αυτενζργειασ και των δθμιουργικϊν ικανοτιτων 
των μακθτϊν / -τριϊν·  

 εκτιμοφν ςε ςυντριπτικό ποςοςτό (άνω του 80%) ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα των 
μακθτϊν ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ είναι ιδιαίτερα επιβαρθμζνο· 

 διεκδικοφν ουςιαςτικό ρόλο ςτθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ των ςχολικϊν 
προγραμμάτων και των ςχολικϊν βιβλίων, με όποιεσ ευκφνεσ ςυνεπάγεται αυτό, 
ενϊ ςε ςθμαντικό αλλά μικρότερο βακμό αποδζχονται τθ ςυμμετοχι και των άλλων 
μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ (μακθτϊν/-τριϊν ςε ποςοςτό 35,1%  και 
γονζων ςε ποςοςτό 28,4%)·  

 δεν αποδζχονται τθν πρακτικι του ενόσ βιβλίου, που ιςχφει κατά βάςθ ςιμερα 
(μόλισ το 10,6% των εκπαιδευτικϊν αποδζχονται αυτι τθν πρακτικι), ενϊ ςαφισ 
προτίμθςθ εκδθλϊνεται προσ τθν άποψθ για ζνα βιβλίο και πολλαπλι πρόςβαςθ 
ςτθ γνϊςθ μζςω καλά οργανωμζνων ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν (ποςοςτό 54,6%), και 
ακολουκεί θ άποψθ για ζνα ςφςτθμα πολλαπλοφ βιβλίου (ποςοςτό 34,8%)· 

 ςτθ ςυντριπτικι πλειονότθτά τουσ (πάνω από 7 ςτουσ δζκα) κεωροφν αναγκαίο θ 
Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, θ Αγωγι Υγείασ και θ Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ να 
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διαποτίηουν το ςφνολο του προγράμματοσ ςπουδϊν, ενϊ παράλλθλα αποδζχονται 
ότι οι παραπάνω δραςτθριότθτεσ πρζπει να βρουν κζςθ και ςτο Ωρολόγιο 
Ρρόγραμμα του ςχολείου·  

 κεωροφν ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα πρζπει να αποφορτιςτεί και, ταυτόχρονα, να 
αναπροςανατολιςτεί το περιεχόμενό του με ςτόχο τθσ διαςφάλιςθ μιασ 
ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ των νζων και όχι τθ ςυςςϊρευςθ γνϊςεων· 

 ςτθ ςυντριπτικι πλειονότθτά τουσ κεωροφν ότι δεν υπιρξε επαρκισ θ επιμόρφωςι 
τουσ από τθν Ρολιτεία ςτα νζα προγράμματα ςπουδϊν και ςτα αντίςτοιχα βιβλία 
τθσ ειδικότθτάσ τουσ· 

 κρίνουν ότι θ διακζςιμθ υλικοτεχνικι υποδομι του ςχολείου δεν επαρκεί 
«κακόλου» ι επαρκεί «λίγο» για τθν εφαρμογι των ιςχυόντων προγραμμάτων 
ςπουδϊν· 

 κεωροφν, τζλοσ, ςε ςυντριπτικό ποςοςτό ότι θ αναηιτθςθ γνϊςεων και 
πλθροφοριϊν μζςω των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνίασ και θ 
αξιοποίθςι τουσ πρζπει να αποτελεί ςυςτατικό τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ.   
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ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: Η ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΗ 

 
Θ οργάνωςθ εξεταςτικϊν διαδικαςιϊν ςτθ διαδικαςία μετάβαςθσ από τθ Δευτεροβάκμια 
ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ δεν είναι πρόςφατο φαινόμενο. Σιμερα, όμωσ, κακϊσ οι 
κοινωνίεσ ωκοφνται να γίνουν ολοζνα και πιο ανταγωνιςτικζσ ςτον τομζα τθσ γνϊςθσ, ενϊ 
παράλλθλα θ απαίτθςθ για αξιοκρατία ενιςχφεται, προβάλλεται ωσ ακόμθ περιςςότερο 
αναγκαία θ υιοκζτθςθ ενόσ ‘ορκολογικοφ’ τρόπου επιλογισ των υποψθφίων για τισ 
ανϊτερεσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ, που κα εξαςφαλίηει ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό τθ 
ςυναίνεςθ και τθ νομιμοποίθςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν.  Ζτςι, ο αποκλειςμόσ από τισ 
περαιτζρω ςπουδζσ μπορεί να εμφανιςτεί ωσ αποτζλεςμα μιασ ‘αδιάβλθτθσ’ και 
‘αξιοκρατικισ’ διαδικαςίασ και θ ευκφνθ γι’ αυτι τθν αρνθτικι εξζλιξθ τείνει να αποδίδεται 
αποκλειςτικά ςτο πρόςωπο που αποτυγχάνει. Ωςτόςο, είναι κοινόσ τόποσ για τθν 
Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ ότι θ επιτυχία ςτισ εξετάςεισ επιλογισ για τθν Τριτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ ςυναρτάται ςε μεγάλο βακμό με κοινωνικά χαρακτθριςτικά όπωσ είναι το 
ειςόδθμα τθσ οικογζνειασ, θ κοινωνικι κζςθ και το μορφωτικό ‘κεφάλαιο’ που διακζτουν οι 
γονείσ ι άλλα μζλθ τθσ οικογζνειασ.  

Συχνά ζχει υποςτθριχκεί ότι αυτοφ του είδουσ οι εξετάςεισ είναι παιδαγωγικά 
ζγκυρεσ και αξιόπιςτεσ.2 Τα πορίςματα όμωσ των ςχετικϊν ερευνϊν -που ζχουν 
πραγματοποιθκεί κυρίωσ ςε οικονομικά αναπτυγμζνεσ χϊρεσ- δεν επιβεβαιϊνουν μια 
τζτοια άποψθ. Αντίκετα, ζρευνεσ ςτο διεκνι χϊρο αλλά και ςτθν Ελλάδα ζχουν δείξει ότι 
ζχουν πολφ χαμθλό δείκτθ προγνωςτικισ εγκυρότθτασ.3 Ραράλλθλα, κεωρείται ότι, ζτςι 
όπωσ είναι οργανωμζνεσ, εγκλωβίηουν τθ μακθτικι ςκζψθ ςε διανοθτικζσ δραςτθριότθτεσ 
χαμθλοφ επιπζδου, που κατά κανόνα απαιτοφν και καλλιεργοφν τθν αποςτικιςθ και όχι 
ςφνκετεσ, υψθλοφ επιπζδου νοθτικζσ λειτουργίεσ.  

Επίςθσ, πρζπει να τονιςτεί ότι ειδικά οι γραπτζσ εξετάςεισ είναι μονομερείσ, 
τουλάχιςτον κατά δφο ζννοιεσ. Από τθ μια πλευρά, προςανατολίηονται προσ τθν αποτίμθςθ 
του βακμοφ κατοχισ ενόσ περιοριςμζνου τφπου γνϊςεων, εκείνων που μποροφν να δοκοφν 
υπό μορφι απάντθςθσ με ζνα ςαφι και ςυγκεκριμζνο τρόπο, ϊςτε να μθν υπάρχει κανενόσ 
είδουσ αμφιςβιτθςθ ςχετικά με τθν αντικειμενικότθτα και τθν αξιοπιςτία τθσ βακμολογικισ 
αποτίμθςθσ. Αυτόσ ο εγκλωβιςμόσ των εξεταςτικϊν ηθτουμζνων ςε ερωτιματα ‘κλειςτοφ 
τφπου’, ακραία ζκφανςθ του οποίου είναι οι λεγόμενεσ ‘ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ’, 
μπορεί να εξαςφαλίηει τθ μαηικι και εφκολθ ‘παραγωγι’ του βακμολογικοφ ‘προϊόντοσ’, 
αλλά ζχει το ςοβαρό μειονζκτθμα ότι ευνοεί και αναπαράγει τθ μθχανικι μάκθςθ. Επίςθσ, 
τα εξεταςτικά ηθτοφμενα αναφζρονται κατά κανόνα ςε ιδεατζσ καταςτάςεισ, μακριά από 
τθν πολυμορφία και τθν πολυπλοκότθτα των πραγματικϊν καταςτάςεων και των 
προβλθμάτων τθσ ηωισ, τα οποία καλείται, ςε τελικι ανάλυςθ, να αντιμετωπίςει ο 
απόφοιτοσ/-θ απόφοιτθ του όποιου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ ςτθν επαγγελματικι και 
κοινωνικι του/τθσ δραςτθριότθτα. 

                                                 
2
 Γενικά, μια εξεταςτικι διαδικαςία κεωρείται ότι είναι ζγκυρθ, όταν μπορεί να ελζγξει αυτό ακριβϊσ 

που είχε τθν πρόκεςθ να ελζγξει εκείνοσ που τθ χρθςιμοποιεί. Ωσ προγνωςτικι εγκυρότθτα ορίηεται 
θ ιδιότθτα μιασ εξεταςτικισ διαδικαςίασ να μπορεί να προβλζψει αποτελεςματικά τθ μελλοντικι 
πορεία του ατόμου ςτον τομζα ςτον οποίο αναφζρεται (βλ., π.χ., ςτο λιμμα «Εγκυρότθτα 
εξετάςεων», του Μ. Καςςωτάκθ, Ραιδαγωγικι Ψυχολογικι Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, εκδ. Ελλθνικά 
Γράμματα,  τόμ. 3, Ακινα 1989, ς. 1615 κ.ε.). Επίςθσ, αξιοπιςτία των εξεταςτικϊν διαδικαςιϊν 
κεωρείται θ ιδιότθτά τουσ να δίνουν το ίδιο ι περίπου το ίδιο αποτζλεςμα, εφόςον δεν ζχουν 
μεταβλθκεί οι ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ διεξάγονται (βλ., ςχετικά, το λιμμα «Αξιοπιςτία των 
εξεταςατικϊν διαδικαςιϊν», ςτο: ό.π., τόμ. 2, ςελ. 641 κ.ε.).  
3
 Για τθν ελλθνικι περίπτωςθ, βλ., π.χ., Κοντογιαννοποφλου-Ρολυδωρίδθ, Γ.: Κοινωνιολογικι 

ανάλυςθ τθσ επίδοςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ. Οι ειςαγωγικζσ εξετάςεισ, τόμοσ ΛΛ, Gutenberg, Ακινα 
1996. 
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Από τθν άλλθ πλευρά, οι γραπτζσ, ‘εφάπαξ’ εξετάςεισ είναι μονομερείσ με τθν ζννοια 
ότι ‘πριμοδοτοφν’ ζμμεςα –και κακ’ όλα νόμιμα– εκείνουσ τουσ υποψιφιουσ/τισ 
υποψιφιεσ που ζχουν τθν ικανότθτα, κάτω από ζντονθ χρονικι πίεςθ, ξεπερνϊντασ 
αποτελεςματικά το άγχοσ των εξετάςεων, που πολλζσ φορζσ επιδρά παραλυτικά ςτθ 
διανοθτικι λειτουργία, να εκκζτουν επαρκϊσ με γραπτό λόγο τισ αιτοφμενεσ απαντιςεισ. 
Υποψιφιοι με δυςκολίεσ ςτο γραπτό λόγο –μια εμφανισ περίπτωςθ εδϊ, αλλά όχι θ μόνθ, 
είναι αυτι τθσ δυςλεξίασ– ι με δυςκολίεσ ςτθν οργάνωςθ των απαντιςεων χωρίσ να 
αποφεφγουν το παραλυτικό άγχοσ ςτα περιοριςμζνα χρονικά όρια τθσ εξεταςτικισ 
τελετουργίασ κινδυνεφουν να αποτφχουν ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που τα γνωςιακά τουσ 
εφόδια είναι εξαιρετικά πλοφςια.  

Ζχει προβλθκεί, επίςθσ, το επιχείρθμα ότι θ αλλαγι του εξεταςτικοφ ςυςτιματοσ 
είναι ικανι από μόνθ τθσ να δϊςει ζνα αποφαςιςτικό χτφπθμα ςτα φροντιςτιρια και να 
ανακουφίςει ζτςι τουσ γονείσ από ζνα δυςβάςταχτο οικονομικό φορτίο. Αυτό όμωσ που 
παρατθρείται είναι ότι εναλλάςςονται μεν τα εξεταςτικά ςυςτιματα, αλλά τα φροντιςτιρια 
εξακολουκοφν να ανκοφν. Μάλιςτα, κακζσ επιλογζσ και άςτοχοι χειριςμοί τα τελευταία 
χρόνια οδιγθςαν ςε ςθμαντικι περαιτζρω ανάπτυξθ των φροντιςτθρίων ςε όλθ τθ 
διάρκεια τθσ φοίτθςθσ ςτο λφκειο – και όχι μόνο.  

Κάτι, επίςθσ, που ςυνικωσ αγνοείται ι αποςιωπάται είναι ότι οι λεγόμενεσ 
«ειςαγωγικζσ εξετάςεισ» αποτελοφν ζνα μόνο ςτοιχείο, ςυνικωσ το πιο ορατό, ςτθ 
διαδικαςία επιλογισ και πρόςβαςθσ ςε ανϊτερεσ ςπουδζσ. Θ επιλεκτικι λειτουργία του 
ςχολείου ζχει τισ καταβολζσ τθσ ςτα πρϊτα ςχολικά χρόνια και ςυντελείται ςε όλθ τθ 
διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ πορείασ των μακθτϊν/-τριϊν. Οι ποικίλεσ μορφζσ ςχολικισ 
αποτυχίασ και μακθτικισ διαρροισ προχποκζτουν ιπιεσ μεν, αλλά κακοριςτικζσ 
διαδικαςίεσ αποκλειςμοφ για πολλά παιδιά από τα πρϊτα τουσ  ςχολικά βιματα.  

Θ δομι του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ4 και ειδικά του Λυκείου είναι ζνα από τα 
ςτοιχεία που ςυνδζονται άμεςα με το ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 
Ανάλογα με τθ δομι τοποκετείται πιο νωρίσ ι πιο αργά θ ζναρξθ τθσ επιλεκτικισ 
διαδικαςίασ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Γι’ αυτό και τα βαςικά ςτοιχεία τθσ δομισ 
αυτισ (οριηόντια και κάκετθ διαφοροποίθςθ), και κυρίωσ το χρονικό ςθμείο εμφάνιςθσ των 
διαφορετικϊν, παράλλθλων ςχολικϊν τφπων (π.χ. ακαδθμαϊκό ςχολείο, τεχνικό ςχολείο, 
πρακτικό ςχολείο), αξίηει να μελετθκοφν ςυςτθματικά.5 Στα εκπαιδευτικά ςυςτιματα του 
ευρωπαϊκοφ χϊρου παρατθρείται μια εξαιρετικά ευρεία ποικιλία δομικϊν ςχθμάτων, που 
επιβεβαιϊνει τθν πολυμορφία ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. Θ ανάλυςθ τθσ δομισ διάφορων 
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων εξαςφαλίηει ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ, που μποροφν να 
εμπλουτίςουν ςε ςθμαντικό βακμό τθν –κατ’ ανάγκθ περιοριςμζνθ- εμπειρία που 
διακζτουμε από τθν ελλθνικι περίπτωςθ.  

Ζρευνεσ που πραγματοποιικθκαν ςε διάφορεσ χϊρεσ, κυρίωσ ςτο δεφτερο μιςό του 
20οφ αιϊνα, ζδειξαν ότι ςε μεγάλο βακμό αυτό που χαρακτθριηόταν ωσ «ικανότθτεσ» ι 
«ταλζντα» των παιδιϊν, και ςτο οποίο βαςίηονταν οι επιδόςεισ και ςυνακόλουκα θ ζνταξι 
τουσ ςτουσ διαφορετικοφσ τφπουσ ςχολείου ι/και θ εξακολοφκθςθ των ςπουδϊν τουσ, ςτθν 
πραγματικότθτα ιταν αποτζλεςμα του τρόπου με τον οποίο αξιολογοφςε το εκπαιδευτικό 

                                                 
4
 Συνικωσ ωσ δομι (ι κατ’ άλλουσ εξωτερικι δομι) ενόσ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ νοείται ο 

τρόποσ με τον οποίο ςυναρκρϊνονται οι επάλλθλεσ βακμίδεσ (προςχολικι, πρωτοβάκμια, 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ) ι οι παράλλθλοι ςχολικοί τφποι (π.χ. γενικισ και τεχνικο-
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ) ςε ζνα ενιαίο ςφςτθμα. 
5
 Με τθν πρόςφατθ κεςμοκζτθςθ ςτθ χϊρα μασ των Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΡΑΛ) και των 

Επαγγελματικϊν Σχολϊν (ΕΡΑΣ) δίπλα ςτο Γενικό Λφκειο ςθμειϊκθκε θ επάνοδοσ ςε ζνα τριπλό 
(τουλάχιςτον) δίκτυο. Σφμφωνα με μελζτεσ που ζγιναν παλιότερα ςτθ Γαλλία, το τριπλό δίκτυο, ςε 
ςφγκριςθ με το διπλό, ενιςχφει περιςςότερο τουσ ταξικοφσ φραγμοφσ ςτθ μόρφωςθ. Βλ., ςχετικά, 
Σνυντζρ, Ηωρη: Σχολείο, τάξθ και πάλθ των τάξεων.  Ζνα κριτικό ξαναδιάβαςμα των Μπωντελό – 
Εςταμπλζ – Μπουρντιζ – Παςερόν και Ιλλίχ, Σ.Λ. Ηαχαρόπουλοσ, Ακινα 1981. 
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ςφςτθμα γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κατά βάςθ είχαν αποκτθκεί ςτο οικογενειακό και 
άμεςο κοινωνικό περιβάλλον ςτο οποίο ηοφςε κάκε παιδί και όχι τόςο ςτο ίδιο το ςχολείο.6   

Ζνασ άλλοσ τρόποσ οργάνωςθσ τθσ λειτουργίασ των εκπαιδευτικϊν κεςμϊν, ιςτορικά 
μεταγενζςτεροσ, προζκυψε από τισ απόπειρεσ ςυνζνωςθσ, ςτο πλαίςιο ενόσ ενιαίου 
ςχολείου, των παράλλθλων ςχολικϊν τφπων που λειτουργοφςαν μετά το πρωτοβάκμιο 
ςχολείο. Ουςιαςτικά, αυτι θ εξζλιξθ ςιμαινε ότι ο ενιαίοσ χαρακτιρασ τθσ εκπαιδευτικισ 
δομισ, που χαρακτιριηε ωσ τότε τθ ςτοιχειϊδθ εκπαίδευςθ, προεκτεινόταν για κάποια 
ςχολικά ζτθ προσ τθν επόμενθ βακμίδα και με τον τρόπο αυτόν εξαςφαλιηόταν θ αναβολι 
τθσ ζναρξθσ τθσ επιλεκτικισ και κατανεμθτικισ λειτουργίασ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ 
για κάποιο χρονικό διάςτθμα. Θ εξζλιξθ αυτι είχε μεγάλθ ςθμαςία, τόςο από εκπαιδευτικι 
όςο και από κοινωνικι άποψθ, δεδομζνου ότι ςειρά ερευνϊν είχαν δείξει αρκετά 
τεκμθριωμζνα ότι θ πρϊιμθ ζναρξθ τθσ επιλεκτικισ λειτουργίασ του εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ ςυνδεόταν με διεφρυνςθ τθσ εκπαιδευτικισ ανιςότθτασ ςε βάροσ των παιδιϊν 
που προζρχονταν από τα πιο παραμελθμζνα κοινωνικά ςτρϊματα. Ραράλλθλα, θ πρακτικι 
τθσ πρϊιμθσ επιλογισ και κατάταξθσ επικρινόταν και για το γεγονόσ ότι ςυνεπαγόταν, ωσ 
ζνα βακμό τουλάχιςτον, μια προδιαγεγραμμζνθ εκπαιδευτικι και, αντίςτοιχα, 
επαγγελματικι πορεία για κάκε μακθτι/μακιτρια ςε μια θλικία κατά τθν οποία οφτε οι 
ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ, οι κλίςεισ και τα ενδιαφζροντα είχαν διαφανεί οφτε υπιρχε θ 
ωριμότθτα που κα επζτρεπε ςθμαντικζσ επαγγελματικζσ επιλογζσ.7  

Με τθν κατάργθςθ τθσ πολυτυπίασ ςτθ λυκειακι βακμίδα και τθν κακιζρωςθ ενόσ 
Ενιαίου Λυκείου εξαςφαλίηονται ςθμαντικά παιδαγωγικά και κοινωνικά οφζλθ. 

Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, το Ενιαίο Λφκειο: 

 κρατά ςτο πλαίςιο του ίδιου ςχολείου το μακθτικό πλθκυςμό που ςυνεχίηει τισ 
ςπουδζσ ςτθ βακμίδα του λυκείου μετά τθν αποπεράτωςθ τθσ υποχρεωτικισ 
εκπαίδευςθσ, 

 ςυνδζει ςε υψθλότερο επίπεδο τθ κεωρία με τθν πράξθ και ςυμβάλλει ςτθν 
άμβλυνςθ των ςτερεοτφπων που ςυνδζονται με τθ διάκριςθ τθσ διανοθτικισ από τθ 
χειρωνακτικι εργαςία, 

 αναβάλλει τθν επιλογι επαγγελματικισ κατεφκυνςθσ για πιο ϊριμθ θλικία, 

 παρζχει υψθλότερου επιπζδου γενικι μόρφωςθ, αναγκαία για μια επιτυχι 
παρακολοφκθςθ οποιαςδιποτε περαιτζρω εξειδίκευςθσ, 

 παρζχει τθ δυνατότθτα περιςςότερων επιλογϊν ςε ό,τι αφορά τθν οριηόντια 
διαπερατότθτα,  

 ςυμβάλλει ςε άμβλυνςθ των ανιςοτιτων ςτον τομζα τθσ μόρφωςθσ επθρεάηοντασ 
ζτςι και τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ. 
 

Για να εξαςφαλιςτοφν ςτθν πράξθ τα οφζλθ αυτοφ του ςχολικοφ τφπου, απαιτοφνται 
αντίςτοιχεσ ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ και ςε άλλουσ τομείσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του 
λυκείου, όπωσ είναι το περιεχόμενο ςπουδϊν (αναλυτικά προγράμματα), οι μζκοδοι 
διδαςκαλίασ και ςτιριξθσ των μακθτϊν/μακθτριϊν κ.λπ., όπωσ επίςθσ και ευρφτερεσ 
κοινωνικζσ πολιτικζσ υποςτιριξθσ των παιδιϊν που ςυναντοφν μεγαλφτερεσ εκπαιδευτικζσ 
και οικονομικο-κοινωνικζσ δυςκολίεσ. 

                                                 
6
 Για μια κλαςικι ςτο είδοσ τθσ ςφνοψθ των βαςικϊν ποριςμάτων τθσ κοινωνιολογίασ τθσ 

εκπαίδευςθσ, ςε ό,τι αφορά τθν ελλθνόγλωςςθ βιβλιογραφία, βλ.: Φραγκουδάκθ, Ά.: Κοινωνιολογία 
τθσ Εκπαίδευςθσ. Θεωρίεσ για τθν κοινωνικι ανιςότθτα ςτο ςχολείο, Ραπαηιςθσ, Ακινα 1985. 
Επίςθσ: Banks, O.: Η Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ, Ραρατθρθτισ, Κεςςαλονίκθ 1987. 
7
 Βλ., π.χ.: Μπουηάκθσ, Σ.: «Διάρκρωςθ εκπαιδευτικών ςυςτθμάτων. Συγκριτικι κεϊρθςθ», ςτο: 

Μπουηάκθσ, Σ. (επ.): Συγκριτικι Παιδαγωγικι ΙΙ. Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και ξζνα εκπαιδευτικά 
ςυςτιματα, Gutenberg, Ακινα 1990, ς. 120-136 (κυρίωσ: ς. 132). Ο ς. υποςτθρίηει ότι με τθν πρϊιμθ 
επιλογι «… προκακορίηεται θ μελλοντικι επαγγελματικι και κοινωνικι ςταδιοδρομία των 
μακθτϊν». Βλ., επίςθσ, Anweiler, O., ό.π. *ςθμ. 4+, ς. 28. 
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Σε κάκε περίπτωςθ, όμωσ, δεν πρζπει να παραβλζπουμε ότι οι εκπαιδευτικοί κεςμοί 
ζχουν περιοριςμζνθ δυνατότθτα να αντιμετωπίςουν τισ μορφωτικζσ ανιςότθτεσ, που 
εδραιϊνονται ςε ςφνκετεσ κοινωνικζσ διεργαςίεσ. Γι’ αυτό και τα όποια αντιςτακμιςτικά 
μζτρα προκρίνονται για τθν αντιμετϊπιςθ των ανιςοτιτων πρζπει να ςυνοδεφονται από 
αντίςτοιχα κοινωνικά, από τθ ςυςτθματικι και τθν επίπονθ ςυλλογικι προςπάκεια για 
ριηικζσ τομζσ ςτισ δομζσ τθσ κοινωνίασ. 

Επιςτρζφοντασ ςτο χϊρο του ςχολείου, υπάρχουν εκπαιδευτικά μζτρα και πολιτικζσ 
που μποροφν να μασ κατευκφνουν προσ μια παιδαγωγικι άμβλυνςθσ των μορφωτικών και 
κοινωνικών ανιςοτιτων, αλλά βρίςκονται ςε άλλθ κατεφκυνςθ από ό,τι αυτζσ που ςυνικωσ 
εφαρμόηονται. Είναι ςθμαντικό, για παράδειγμα, αν επιδιϊκουμε τθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ για όλουσ, να δϊςουμε ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτα πρϊτα βιματα του παιδιοφ ςτο 
εκπαιδευτικό ςφςτθμα, μειϊνοντασ ζγκαιρα τουσ κινδφνουσ αναλφαβθτιςμοφ ι 
αδιαφορίασ και απζχκειασ για το ςχολείο. Θ ζγκαιρθ διάγνωςθ και παρζμβαςθ αποτελοφν 
εκ των ων ουκ άνευ προχποκζςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ αποτυχίασ και 
ειδικότερα τθσ ςχολικισ «διαρροισ».  

Γενικευμζνεσ αντιςτακμιςτικζσ πολιτικζσ υπζρ των πιο αδικθμζνων κοινωνικϊν 
ςτρωμάτων ζχουν δείξει ςχετικά ενδιαφζροντα αποτελζςματα, όταν εφαρμόηονται ςωςτά. 
Ενδιαφζρον παράδειγμα αποτελοφν οι «Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ», που  
εφαρμόςτθκαν ςτθ Γαλλία, ςτθν Κφπρο και αλλοφ. Ραράλλθλα, θ κακιζρωςθ των αρχϊν και 
πρακτικϊν τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ / μάκθςθσ, που εφαρμόηεται ςε κοινζσ 
τάξεισ, με μακθτζσ και μακιτριεσ όλων των επιπζδων και δυνατοτιτων, είναι αναγκαία, αν 
κζλουμε να δθμιουργιςουμε το κατάλλθλο παιδαγωγικό περιβάλλον που κα μειϊςει τον 
κίνδυνο τθσ ςχολικισ αποτυχίασ. Μζτρα όπωσ θ ενιςχυτικι διδαςκαλία ςτο Λφκειο, 
μποροφν να ζχουν περιοριςμζνα κετικά αποτελζςματα, αλλά ςυνικωσ εφαρμόηονται πολφ 
αργοπορθμζνα και χωρίσ τθν ανάλογθ παιδαγωγικι κεμελίωςθ. 

Τελικά, θ ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ και ιδιαίτερα ςε ό,τι αφορά τθ 
μείωςθ των μορφωτικϊν ανιςοτιτων πρζπει να ςτθριχτεί ςε εντελϊσ διαφορετικζσ 
εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ από αυτζσ που ςυςτθματικά ζχουν προωκθκεί  μζχρι ςιμερα. 
Ρολιτικζσ που αγκαλιάηουν το ςφνολο του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και βαςίηονται 
περιςςότερο ςτθν αρχι τθσ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ και τθσ πρόλθψθσ των εκπαιδευτικϊν 
προβλθμάτων παρά ςε επανορκωτικζσ πρακτικζσ, περιςςότερο ςτθν κακθμερινι 
ανατροφοδότθςθ και ςτιριξθ των παιδιϊν ςτθν τάξθ (διαμορφωτικι αξιολόγθςθ) παρά ςε 
μια «εφάπαξ» ανακεφαλαιωτικοφ τφπου (summative) αξιολόγθςθ. Ειδικότερα, ςε ό,τι 
αφορά τθν πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ απαιτοφνται πολιτικζσ που κα 
ευνοοφν τθν παραμονι των μακθτϊν/-τριϊν ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και κα 
ςυμβάλλουν ςτθ διεφρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε αυτό, ενϊ παράλλθλα κα ςυμβαδίηουν με 
δομικζσ εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ ευρφτερου χαρακτιρα. 

 
Συνοψίηοντασ, όταν προςεγγίηουμε, αναλφουμε και αξιολογοφμε ζνα ςφςτθμα 

πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, πρζπει να κζτουμε και κάποια κριτιρια με τα 
οποία επιχειροφμε τζτοιεσ διαδικαςίεσ. Ζνα ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ όπωσ αυτό που προτείνουμε, ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ εκπαιδευτικισ 
πρόταςισ μασ, πρζπει να απαντά κετικά ςτα εξισ ςθμεία:  

 
(α) Άμβλυνςθ των εκπαιδευτικών ανιςοτιτων: Αυτό ςθμαίνει ότι ανάμεςα ςε 

διαφορετικά ςυςτιματα πρζπει να επιλζγονται εκείνα τα ςυςτιματα που ευνοοφν 
τθν άμβλυνςθ, ςτο βακμό του δυνατοφ, των μορφωτικϊν ανιςοτιτων. Φυςικά, είναι 
αποδεκτό ότι ζνα ςφςτθμα εξετάςεων δεν μπορεί από μόνο του να επιφζρει τθν 
ιςότθτα ευκαιριϊν ςτθ μόρφωςθ, κακϊσ κάτι τζτοιο υπονομεφεται από τθ ςυνολικι 
λειτουργία του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςε όλεσ τισ προθγοφμενεσ βακμίδεσ του 
(προςχολικι, πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια). Γι’ αυτό και κάκε προςπάκεια για 
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τθν εδραίωςθ των ίςων ευκαιριϊν ςτθ μόρφωςθ πρζπει να ξεκινά από μια ριηικι 
εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ ςτισ κατϊτερεσ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ.  

 Επίςθσ, πρζπει να ςυνεκτιμθκεί ότι οι εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ εδράηονται ςε 
ευρφτερεσ κοινωνικο-οικονομικζσ ανιςότθτεσ, που πρζπει να αποτελοφν τον 
πρωταρχικό ςτόχο μιασ ευρφτερησ κοινωνικήσ μεταρρφθμιςησ. Συνεπϊσ, όλα αυτά 
μποροφν να υλοποιθκοφν ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό όταν ςυνοδεφονται από 
ευρφτερεσ κοινωνικζσ αλλαγζσ. Θ πείρα όμωσ ζχει δείξει ότι και θ δομι του Λυκείου 
(διάκριςθ γενικισ – τεχνικο-επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ι ενιαίο λφκειο) και το 
ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ παίηουν ςθμαντικό ρόλο, 
αμβλφνοντασ ι οξφνοντασ τα ςχετικά προβλιματα. Για παράδειγμα, θ πρϊιμθ ζναρξθ 
τθσ επιλεκτικισ λειτουργίασ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ εντείνει τισ ταξικζσ 
ανιςότθτεσ ςτθν εκπαίδευςθ, ενϊ θ όψιμθ ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του και θ 
ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ τισ αμβλφνουν. Ο αδιάβλθτοσ από 
προςωπικζσ παρεμβάςεισ, κυρίωσ ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ / βακμολόγθςθσ 
των γραπτϊν, χαρακτιρασ των εξετάςεων είναι επίςθσ ςτοιχείο που αμβλφνει τισ 
μορφωτικζσ ανιςότθτεσ.  

 
(β)  Μείωςθ τθσ ανάγκθσ προςφυγισ ςτα φροντιςτιρια: Χαρακτθριςτικό τθσ πακογζνειασ 

του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ είναι θ υπερβολικι διόγκωςθ τθσ προςφυγισ των 
υποψθφίων φοιτθτϊν ςτα φροντιςτιρια. Το πρόβλθμα αυτό ςυνδζεται αναπόςπαςτα 
με το προθγοφμενο, κακϊσ θ φροντιςτθριακι δαπάνθ ςυνεπάγεται ςυχνά 
δυςβάςταχτεσ δαπάνεσ για τθν ελλθνικι οικογζνεια. Μαηί με τθν ακφρωςθ του 
λυκείου τείνει να αλλάξει και ο χαρακτιρασ των φροντιςτθρίων: Αντί να υποβοθκοφν  
και να ςυμπλθρϊνουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία του Λυκείου, τείνουν να 
υποκαταςτιςουν ςε μικρό ι μεγάλο βακμό το Λφκειο. Ο κεςμόσ των φροντιςτθρίων 
επιδιϊκει να νομιμοποιθκεί ςτθ ςυνείδθςθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ με τθν υπόςχεςθ 
ότι μπορεί να τυποποιιςει και να διδάξει ςυςτθματικά τθν εξεταςτζα φλθ 
μεταδίδοντασ τεχνικζσ αποτελεςματικζσ τεχνικζσ επίλυςθσ των πικανϊν κεμάτων. 
Ζτςι, το φροντιςτιριο αρχίηει να διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτον προςδιοριςμό 
και ςτο χαρακτιρα τθσ παρεχόμενθσ γνϊςθσ.  

 
(γ) Προγνωςτικι εγκυρότθτα και τυχαιότθτα: Ζνα αποτελεςματικό ςφςτθμα πρόςβαςθσ 

ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ πρζπει ζχει δυνατότθτεσ ορκισ πρόγνωςθσ τθσ 
μελλοντικισ επαγγελματικισ πορείασ των υποψθφίων, Επίςθσ, πρζπει να 
προςτατεφεται από τον παράγοντα τθσ ςφμπτωςθσ. Το ιςχφον ςφςτθμα γενικά 
προβάλλεται ωσ αδιάβλθτο, αλλά επθρεάηεται ςε μεγάλο βακμό από τζτοιουσ 
παράγοντεσ. Για τθν επαρκι προγνωςτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ πρόςβαςθσ 
ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ πρζπει, εκτόσ των άλλων προχποκζςεων, να 
λειτουργιςει ζνα ςφγχρονο και αποτελεςματικό ςφςτθμα επαγγελματικοφ 
προςανατολιςμοφ. 

 
(δ) Επίδραςθ ςτα κίνθτρα των μακθτϊν/-τριϊν για απόκτθςθ μόρφωςθσ: Το εξεταςτικό 

ςφςτθμα μπορεί να επθρεάηει κετικά ι αρνθτικά τα κίνθτρα των μακθτϊν και 
μακθτριϊν για τθν απόκτθςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ μόρφωςθσ. Στθν περίπτωςθ, για 
παράδειγμα, που ωκεί ςε μια τυπικι απομνθμόνευςθ ςυγκεκριμζνων γνϊςεων, ςτο 
βακμό που κάτι ανάλογο απαιτείται ςτισ εξεταςτικζσ διαδικαςίεσ, και όχι ςε μια 
δθμιουργικι διαπραγμάτευςθ των γνωςτικϊν αντικειμζνων, ζχει αρνθτικι επίδραςθ 
ςτθν επιδίωξθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ και πολυδιάςτατθσ γνωςτικισ υποδομισ. Επίςθσ, 
αν θ εξεταςτικι διαδικαςία ζχει ζντονα επιλεκτικό χαρακτιρα και οι δυςκολίεσ ςτθν 
πρόςβαςθ είναι υπερβολικζσ, ςυνικωσ λειτουργεί αποτρεπτικά κυρίωσ για τουσ 
μακθτζσ /-εσ που προζρχονται από τα πιο αγνοθμζνα κοινωνικά ςτρϊματα. 
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(ε) Επιπτώςεισ ςτθ μόρφωςθ / ςτο χαρακτιρα του Λυκείου: Το ιςχφον εξεταςτικό 

ςφςτθμα ζχει ςοβαρζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν εκπαίδευςθ. Θ διαιϊνιςι του 
επιτείνει τθν παραλυτικι κατάςταςθ και ςτθ δευτεροβάκμια αλλά και ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Ουςιαςτικά, πρόκειται για τθ βακμιαία ακφρωςθ του 
Λυκείου ωσ μιασ αυτοτελοφσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ. Στισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθ 
μορφωτικι λειτουργία του Λυκείου και ςτο είδοσ και τθν ποιότθτα των γνϊςεων που 
παρζχονται ςτουσ νζουσ περιλαμβάνονται θ ποςοτικοποίθςθ και αποςτικιςθ τθσ 
γνϊςθσ, θ αδρανοποίθςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ κ.λπ. Το Λφκειο, τελικά, εκχωρεί ωσ ζνα 
βακμό ςτο φροντιςτιριο τθν ευκφνθ και το ρόλο για τθν ειςαγωγι ςτα Ρανεπιςτιμια 
και το γεγονόσ αυτό αφενόσ επιτείνει τισ μορφωτικζσ ανιςότθτεσ και αφετζρου 
εφκολα οδθγεί ςε ακφρωςθ κάκε μορφωτικι δραςτθριότθτα που για τουσ μακθτζσ 
και μακιτριεσ δεν φαίνεται να ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθ διαδικαςία των ειςαγωγικϊν 
εξετάςεων. 

 
(ςτ) Επίδραςθ ςτθν παιδαγωγικι ςχζςθ ςτο πλαίςιο του ςχολείου: Είναι ςθμαντικό να 

εξετάηεται ο τρόποσ με τον οποίο επιδρά το ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν παιδαγωγικι 
ςχζςθ που διαμορφϊνεται ςτο πλαίςιο του ςχολείου, τόςο ανάμεςα ςε 
εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ/-τριεσ όςο και ςτο διαμακθτικό πλαίςιο· αν, για 
παράδειγμα, καλλιεργεί τον ανταγωνιςμό και τθ βακμοκθρία ςτθν προςπάκεια για 
τθν επιτυχία ςτισ εξετάςεισ και τθν πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, τότε οι  
ςχζςεισ διδαςκόντων-διδαςκομζνων και διδαςκομζνων μεταξφ τουσ κακίςτανται 
προβλθματικζσ. 

 
(η) Ελεφκεροσ χρόνοσ των νζων: Μζςα από το ιςχφον εξεταςτικό ςφςτθμα οι νζοι και νζεσ 

εγκλωβίηονται ςε ζνα τρόπο ηωισ που τουσ δεςμεφει ανάμεςα ςτο ςχολείο και ςτο 
φροντιςτιριο και ουςιαςτικά ακυρϊνει τισ δυνατότθτεσ για άλλεσ ςθμαντικζσ 
δραςτθριότθτεσ, μορφωτικοφ, ψυχαγωγικοφ, κοινωνικοφ ι ακόμθ και οικογενειακοφ 
ι προςωπικοφ χαρακτιρα. Οι επιπτϊςεισ αυτισ τθσ διαδικαςίασ ςτθ ςυναιςκθματικι 
και κοινωνικι εξζλιξθ των νζων και γενικότερα ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ προςωπικότθτάσ 
τουσ δεν ζχουν διερευνθκεί όςο κα ζπρεπε. 

 
(θ) Κατάλλθλθ προετοιμαςία των εκπαιδευτικών για τθν εφαρμογι του. Αποδίδουμε 

πρωταρχικι ςθμαςία ςτο ρόλο των εκπαιδευτικϊν όλων των βακμίδων, γι’ αυτό 
πρζπει να επιδιϊκεται θ ενεργοποίθςι τουσ και θ μετατροπι τουσ ςε υποκείμενο τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Ρζρα από τθν επαρκι επιςτθμονικι και παιδαγωγικι 
εκπαίδευςθ ςε προπτυχιακό επίπεδο και τθν αντίςτοιχθ περιοδικι επιμόρφωςθ, 
ςφμφωνα με τισ προτάςεισ του κλάδου, είναι αναγκαία και θ ουςιαςτικι βελτίωςθ 
του επιπζδου ηωισ των εκπαιδευτικϊν. 

  
Πταν αναπτφςςει κανείσ αυτζσ τισ παραμζτρουσ ςτο ςφνολό τουσ,  διαπιςτϊνει 

εφκολα πόςο ςτενά και περιοριςτικά είναι ςυνικωσ τα κριτιρια με τα οποία αποτιμάμε τθν 
αποτελεςματικότθτα, για παράδειγμα, των γθγενϊν πανελλινιων ι ειςαγωγικϊν ι γενικϊν 
εξετάςεων. Ακριβϊσ, θ επιδίωξθ τθσ ζνταξθσ με κάκε τρόπο των υποψθφίων ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ μπορεί να κζςει ςε δεφτερθ μοίρα και να υποβακμίςει κριτιρια 
όπωσ αυτά που αναφζρκθκαν, τα οποία όμωσ είναι εξίςου ι και πολφ περιςςότερο 
ςθμαντικά, κακϊσ ςυνδζονται με τθν πολυδιάςτατθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του 
νζου ανκρϊπου και τθν επίτευξθ τθσ προςωπικισ πλθρότθτασ και ευτυχίασ. 
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Ανάλυςθ τθσ πρόταςθσ 
 
Βαςικό ςθμείο τθσ πρόταςθσ τθσ ΟΛΜΕ για τθν πρόςβαςθ ςτθν Τριτοβάκμια 

Εκπαίδευςθ είναι θ επιδίωξθ τθσ ςυνεχοφσ διεφρυνςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ, με τελικό ςτόχο τθν  κατάργθςθ του κλειςτοφ αρικμοφ ειςακτζων. Ωσ 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ τίκεται θ γενναία χρθματοδότθςθ των υποδομϊν των ιδρυμάτων 
τθσ και ενίςχυςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, ϊςτε να μθν υποβακμίηονται ςυνεχϊσ οι 
ςπουδζσ ςε αυτά με τθν είςοδο όλο και περιςςότερων φοιτθτϊν με τθν ίδια 
χρθματοδότθςθ και τθν φπαρξθ ςοβαρϊν κενϊν ςε εκπαιδευτικοφσ.  

Για να μπορεί, επομζνωσ, να εφαρμοςτεί μια τζτοια πολιτικι, απαιτείται, πζρα των 
όςων αναφζρκθκαν ςε ςχζςθ με τθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, μια 
ριηικι αναδιάρκρωςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.  

Συγκεκριμζνα: 
(α) Θ διεφρυνςθ του αρικμοφ των ειςαγομζνων ςτα ΑΕΛ και ΑΤΕΛ απαιτεί ανάπτυξθ τθσ 

κτιριακισ υποδομισ και του εξοπλιςμοφ των τριτοβάκμιων ιδρυμάτων. Απαιτεί, επίςθσ, 
αντίςτοιχθ διεφρυνςθ του προςωπικοφ των τριτοβάκμιων ιδρυμάτων, κυρίωσ του 
διδακτικοφ, αλλά και του διοικθτικοφ και βοθκθτικοφ. Δεδομζνου ότι ο αρικμόσ των 
αποφοίτων ςε ετιςια βάςθ από το Λφκειο δεν είναι κατά πολφ μεγαλφτεροσ από τον 
αντίςτοιχο αρικμό των ειςαγομζνων ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, θ επιηθτοφμενθ 
διεφρυνςθ είναι εφικτι, υπό τον όρο ότι κα υπάρξει θ αφξθςθ των δαπανϊν για τθν 
εκπαίδευςθ από τον κρατικό προχπολογιςμό, ϊςτε να προςεγγίςει τουλάχιςτον το 
ποςοςτό του  5% του ΑΕΡ.  

(β) Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ το ιδθ υφιςτάμενο διδακτικό προςωπικό είναι ςε κζςθ να 
καλφψει μεγάλο μζροσ των διδακτικϊν ωρϊν που αναμζνεται να προςτεκοφν με τθν 
ενδεχόμενθ διεφρυνςθ που προτείνει θ ΟΛΜΕ. Αυτό ςθμαίνει ότι μειϊνεται ςε ςθμαντικό 
βακμό θ απαίτθςθ πρόςλθψθσ επιπλζον διδακτικοφ προςωπικοφ.  

(γ) Θ επιδιωκόμενθ κατάργθςθ του κλειςτοφ αρικμοφ ειςακτζων ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ εγείρει το ερϊτθμα αν κάτι τζτοιο είναι παιδαγωγικά εφικτό και κοινωνικά 
επωφελζσ.  

Ωσ προσ το πρϊτο ςθμείο, το τι είναι παιδαγωγικά εφικτό για κάκε μακθτι/μακιτρια 
δεν είναι εφκολο να προςδιοριςτεί.  

Γενικά, μια εξειδικευμζνθ εκδοχι τθσ πρόταςθσ για ελεφκερθ πρόςβαςθ, που 
υποςτθρίηει τθν εγγραφι όλων των υποψθφίων για ςπουδζσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 
ςε ζνα πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν, γενικοφ χαρακτιρα, και τθ ςταδιακι εξειδίκευςι τουσ ςτα 
επόμενα ζτθ, παρζχει μια ενδεχόμενθ απάντθςθ ςε αυτό το ερϊτθμα: Θ εγγραφι ςτο 
πρϊτο ζτοσ ςπουδϊν είναι κακολικι, με βάςθ πάντα το απολυτιριο του Ενιαίου Λυκείου, 
που κα αποκτάται με ενδοςχολικζσ εξετάςεισ, και ςτθ ςυνζχεια, απομζνει ςε κακζνα 
φοιτθτι/-τρια να επιβεβαιϊςει τθ τθν επάρκειά του/τθσ, με τθν προαγωγι ςτο δεφτερο 
ζτοσ ςπουδϊν. Σοβαρό μειονζκτθμα αυτισ τθσ πρόταςθσ είναι ότι θ διαςφάλιςθ τθσ 
διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ ςτθν όλθ διαδικαςία επαφίεται ςτο διδακτικό προςωπικό 
των τριτοβάκμιων ιδρυμάτων, κάτι που ςυχνά, ςε ανάλογεσ περιπτϊςεισ (π.χ. μετεγγραφζσ, 
επιλογι μεταπτυχιακϊν κ.τ.ό,), ζχει αποδειχκεί ότι καταςτρατθγείται. 

Άλλθ εναλλακτικι πρόταςθ, που υποςτθρίηει τθν εφαρμογι τθσ ελεφκερθσ εγγραφισ 
μόνο ςτισ ςχολζσ χαμθλισ και μζτριασ ηιτθςθσ, προτείνει θ εγγραφι ςτισ λεγόμενεσ 
«ςχολζσ υψθλισ ηιτθςθσ» να γίνεται και μζςω πανελλαδικϊν εξετάςεων ςε λίγα μακιματα 
και με ευκφνθ, πάντα, τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Αυτι θ πρόταςθ διαςφαλίηει το 
αδιάβλθτο τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ ςε μεγάλο βακμό, ωςτόςο «νοκεφει», ι 
τουλάχιςτον ςχετικοποιεί τον «ελεφκερο» χαρακτιρα τθσ πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ. 

Αυτονόθτο είναι, ςε κάκε περίπτωςθ, ότι θ πρόταςθ τθσ ΟΛΜΕ προχποκζτει τθν 
κατάργθςθ του μζτρου τθσ βακμολογικισ βάςθσ του 10 ωσ ελάχιςτου προαπαιτοφμενου για 
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τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, ενόσ μζτρου που λειτουργεί ςε αντίκετθ 
κατεφκυνςθ, αποκλείοντασ από τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ χιλιάδεσ νζουσ από τα λαϊκά 
κοινωνικά ςτρϊματα και εξωκϊντασ τουσ ςτθν ιδιωτικι πρωτοβουλία (ΚΕΚ, ΛΕΚ, ΚΕΣ κ.λπ.). 
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι και εφζτοσ (ςχολικό ζτοσ 2008-09) ζμειναν κενζσ 18.441 κζςεισ ςτα 
ΑΕΛ και τα ΑΤΕΛ λόγω τθσ κακιζρωςθσ τθσ βακμολογικισ βάςθσ, ενϊ θ ελλθνικι κοινωνία 
ςτερείται αναγκαίο επιςτθμονικό δυναμικό. Αν ςυνυπολογιςτοφν οι κενζσ κζςεισ και των 
δφο προθγοφμενων χρόνων, προκφπτει ζνασ ςυνολικόσ αρικμόσ 50.000 κζςεων περίπου. Σε 
αυτζσ τισ ςυνκικεσ υποχρεϊνονται περιςςότερεσ ελλθνικζσ οικογζνειεσ να αναηθτιςουν 
διζξοδο ςτθ φοιτθτικι μετανάςτευςθ ι ςτθν αγκαλιά των «ιδιωτικϊν πανεπιςτθμίων» που 
προϊκθςε θ κυβζρνθςθ με τθν αναγνϊριςθ των Κζντρων Ελεφκερων Σπουδϊν. Οι 
ςυνζπειεσ αυτισ τθσ πολιτικισ είναι αρνθτικζσ για τουσ ίδιουσ και τθν ελλθνικι κοινωνία. 

Ωσ προσ το δεφτερο ςθμείο, αν είναι κοινωνικά επωφελισ θ κατάργθςθ του κλειςτοφ 
αρικμοφ ειςακτζων ςτα ΑΕΛ-ΑΤΕΛ, κα μποροφςε να παρατθριςει κανείσ ότι θ διεφρυνςθ τθσ 
δυνατότθτασ για τριτοβάκμιεσ ςπουδζσ ςυνολικά αποτελεί κζρδοσ για τθν κοινωνία, 
ανεξάρτθτα από το αν τελικά κάκε απόφοιτοσ-θ κα ζχει τθ δυνατότθτα να αξιοποιιςει τα 
προςόντα και τισ γνϊςεισ του ςτο ςφνολό τουσ ςτον τομζα τθσ ειδικότθτάσ του/τθσ. Θ 
άνοδοσ του μορφωτικοφ δυναμικοφ των μελϊν μιασ κοινωνίασ διευρφνει κακοριςτικά τουσ 
ορίηοντεσ τθσ ςκζψθσ τουσ, αυξάνει τα όρια των δυνατοτιτων τουσ και βελτιϊνει τθν 
αποτελεςματικότθτά τουσ ςε όποιον τομζα και αν απαςχολοφνται ωσ εργαηόμενοι. 
Επιπλζον, ενιςχφει τισ δυνατότθτεσ ουςιαςτικισ ςυμμετοχισ τουσ ωσ πολιτϊν ςτο 
κοινωνικό και πολιτικό γίγνεςκαι, κακϊσ μειϊνει τισ πικανότθτεσ χειραγϊγθςισ τουσ από 
ποικίλα κζντρα ιδιοτελϊν ςυμφερόντων.  

Ρρζπει να προςτεκεί, ωςτόςο, ότι θ παραπάνω προςζγγιςθ ςυνδζεται ςυχνά με τθν 
άποψθ ότι θ ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςυνεπάγεται τθν 
αποδζςμευςθ τθσ πολιτείασ από τθν υποχρζωςθ να εξαςφαλίςει ςε κάκε εξειδικευμζνο 
επιςτιμονα εργαςία ςτον τομζα τθσ ειδικότθτάσ του. Θ μεγάλθ ςυςςϊρευςθ πτυχιοφχων 
ςε ζνα τομζα τθσ παραγωγισ -επακόλουκο, ωσ ζνα βακμό τουλάχιςτον, του ςυςτιματοσ 
τθσ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ- ςυνεπάγεται προφανϊσ αυξθμζνθ δυςκολία απορρόφθςισ τουσ 
ςε αντίςτοιχουσ τομείσ τθσ παραγωγισ. Ωςτόςο, μεςοπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα 
λειτουργοφν ςτθν κοινωνία και ειδικότερα ςτθν παραγωγι ανατροφοδοτικζσ διαδικαςίεσ 
που οδθγοφν τουσ/τισ υποψθφίουσ ςε πιο εκλογικευμζνεσ επιλογζσ ςπουδϊν και κατά 
ςυνζπεια επιφζρουν μείωςθ τθσ αναντιςτοιχίασ μεταξφ προςφοράσ και ηιτθςθσ. 

Αξίηει εδϊ να προςτεκοφν δφο ακόμθ ςθμαντικζσ παρατθριςεισ 
1. Θ παιδαγωγικά ςωςτι εφαρμογι των διαδικαςιϊν του επαγγελματικοφ 

προςανατολιςμοφ μπορεί να βοθκιςει τουσ μακθτζσ/-τριεσ να κάνουν κατάλλθλεσ 
εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ επιλογζσ και να αποφεφγουν επιλογζσ που 
οδθγοφν αναπόφευκτα ςε ματαιϊςεισ. 

2. Θ οργάνωςθ ενόσ αξιόπιςτου και επαρκοφσ ςυςτιματοσ τεχνικισ-επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ ςε μεταλυκειακό επίπεδο, όπωσ προβλζπει θ πρόταςθ τθσ ΟΛΜΕ, 
μπορεί να διευρφνει τον κφκλο των επιλογϊν των αποφοίτων τθσ 12χρονθσ 
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ και να μειϊςει τθν ανάγκθ ςτροφισ προσ τθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Για το ςκοπό αυτό όμωσ απαιτείται θ ουςιαςτικι 
αναβάκμιςθ τθσ ΤΕΕ και θ εξαςφάλιςθ ςυγκεκριμζνων επαγγελματικϊν προςόντων 
των αποφοίτων τθσ.  

 
Η μεταβατικι πρόταςθ 
 
Συςτατικό τθσ πρόταςθσ τθσ ΟΛΜΕ είναι θ πρόβλεψθ για ζνα μεταβατικό ςτάδιο, κατά τθ 
διάρκεια του οποίου κα γίνουν οι αναγκαίεσ προετοιμαςίεσ ςτθ λυκειακι βακμίδα και ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, με ςτόχο τθν απρόςκοπτθ εφαρμογι τθσ τελικισ πρόταςθσ.  
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Θ πρόβλεψθ αυτι κρίνεται αναγκαία, δεδομζνου ότι εκτεταμζνεσ αλλαγζσ, όπωσ είναι θ 
πλιρθσ εφαρμογι του Ενιαίου Λυκείου και θ εξαςφάλιςθ των δομϊν, των υποδομϊν και 
του αναγκαίου και πλιρωσ επιμορφωμζνου προςωπικοφ τόςο ςτθ λυκειακι βακμίδα όςο 
και ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, απαιτοφν ζνα μεταβατικό διάςτθμα. Στθν περίπτωςθ 
αυτι είναι αναγκαίο να εκπονθκεί ζνα ςυγκεκριμζνο και ςωςτά ςχεδιαςμζνο 
χρονοδιάγραμμα, π.χ. 5-6 ετϊν, που δεν κα επιτρζψει οι ςυνεχείσ αναβολζσ να οδθγοφν 
τελικά ςτθ διαιϊνιςθ του «μεταβατικοφ» ςταδίου.  
Στθ διάρκεια αυτοφ του μεταβατικοφ ςταδίου ζχει προτακεί από τθν ΟΛΜΕ (βλ. παρακάτω 
το κείμενο των προτάςεων τθσ ΟΛΜΕ) θ λειτουργία μόνο δφο τφπων ςχολείου ςτθ λυκειακι 
βακμίδα, του γενικοφ (ΓΕΛ) και του επαγγελματικοφ (ΕΡΑΛ), ενϊ προβλζπεται θ ιςότιμθ 
πρόςβαςθ των αποφοίτων των δφο αυτϊν τφπων ςχολείου, χωρίσ τουσ φραγμοφσ και τισ 
διακρίςεισ που υφίςτανται ςιμερα, και αναλογικά με το μακθτικό δυναμικό τθσ ΤΕΕ, ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Ζτςι, από τθ μία πλευρά εξαςφαλίηεται, για το μεταβατικό 
διάςτθμα πάντα, θ τυπικά ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ όλων των αποφοίτων του Λυκείου ςε 
ςχζςθ με τθν πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, ενϊ από τθν άλλθ παρζχεται το 
αναγκαίο χρονικό διάςτθμα για τθν προετοιμαςία του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ 
(επιμόρφωςθ, εξειδίκευςθ) με ςτόχο τθν επαρκι ανταπόκριςι του ςτισ απαιτιςεισ των 
νζων εκπαιδευτικϊν δομϊν (αναδομθμζνου γυμναςίου, ενιαίου λυκείου και μεταλυκειακισ 
εκπαίδευςθσ). 
Σφμφωνα με τισ ςχετικζσ προτάςεισ τθσ ΟΛΜΕ, για το μεταβατικό χρονικό διάςτθμα θ 
πρόςβαςθ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ προτείνεται να γίνεται μετά τθν αποφοίτθςθ από 
το Λφκειο, με πανελλαδικζσ εξετάςεισ ςε περιοριςμζνο αρικμό μακθμάτων με τθν ευκφνθ 
τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ο περιοριςμζνοσ αρικμόσ εξεταηόμενων μακθμάτων 
(ενδεικτικά, 4-5) προτείνεται κακϊσ κεωρείται ότι μποροφν να εξαςφαλίςουν μια ςχετικά 
αξιόπιςτθ διάγνωςθ των δυνατοτιτων των υποψθφίων ςε ζνα ςυγκεκριμζνο τομζα του 
επιςτθτοφ. Ραράλλθλα, ζχει γίνει ςαφζσ ότι ςε αντίκετθ περίπτωςθ αυξάνεται ζντονα θ 
φροντιςτθριακι δραςτθριότθτα, ενϊ αυξάνεται το άγχοσ των υποψθφίων κατά τθν 
προετοιμαςία τουσ.  Από τθν άλλθ πλευρά, θ διεξαγωγι των εξετάςεων με ευκφνθ τθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και του Υπ. Ραιδείασ, όπωσ ςυμβαίνει ωσ ςιμερα, μπορεί να 
εξαςφαλίςει ςε μεγαλφτερο βακμό τα εχζγγυα μιασ αδιάβλθτθσ διαδικαςίασ ςε ςφγκριςθ 
με τθν τυχόν ανάκεςι τουσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Επιπλζον, θ ςυμμετοχι και θ 
ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν τόςο τθσ δευτεροβάκμιασ όςο και τθσ τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ςτθν επιτροπι επιλογισ των κεμάτων παρζχει το πιο κατάλλθλο πλαίςιο για 
τθν επιλογι των κεμάτων. 
 Στο πλαίςιο του μεταβατικοφ ςταδίου, για όςουσ/όςεσ αποφοίτουσ του Λυκείου δεν 
επικυμοφν να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε ΑΕΛ και ΑΤΕΛ, προτείνεται θ ςφςταςθ 
δθµόςιου Μεταλυκειακοφ Ζτουσ Ειδίκευςθσ, λειτουργικά ςυνδεδεμζνου με τθ 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, που κα αξιοποιεί τθν υποδοµι και το εκπαιδευτικό 
προςωπικό των ΕΡΑΛ,  και κα µπορεί να περιλαµβάνει το ςφνολο των ειδικοτιτων που 
παρζχονται ςιµερα, αλλά και όποια άλλθ κρικεί αναγκαίο να δθµιουργθκεί µε βάςθ τισ 
ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, µε ταυτόχρονθ κατάργθςθ και ενςωµάτωςθ ςε αυτό κάκε 
άλλθσ µορφισ επαγγελµατικισ µεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (ΛΕΚ κ.λπ.). 
Είναι, επίςθσ, αναγκαίο να ςυμπεριλθφκοφν ςτο μεταβατικό ΕΡΑΛ τουλάχιςτον όλεσ 
εκείνεσ οι βαςικζσ ειδικότθτεσ για τισ οποίεσ υπάρχουν αντίςτοιχεσ ςχολζσ ςτθν 
τριτοβάκµια εκπαίδευςθ. Με αυτό τον τρόπο κα υπάρξει ςαφισ ςυςχζτιςθ των ςπουδϊν 
δευτεροβάκμιου και τριτοβάκμιου επιπζδου και κα ενιςχυκεί θ δυνατότθτα μετακίνθςθσ 
των αποφοίτων των ΕΡΑΛ που επικυμοφν κάτι τζτοιο ςε υψθλότερο επίπεδο ςπουδϊν ςτθν 
ειδικότθτά τουσ. 
Σθμειϊνουμε, τζλοσ, ότι ςτθ λογικι τθσ πρόταςθσ τθσ ΟΛΜΕ κα ενταςςόταν και θ 
πρόβλεψθ κάποιων ευνοϊκϊν ρυκμίςεων για τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ μακθτϊν/-τριϊν που προζρχονται από ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ 
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ομάδεσ, οι οποίεσ αντιμετωπίηουν ςθμαντικά εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλιματα, ςε 
ό,τι αφορά το μεταβατικό ςτάδιο. Είναι γνωςτό ότι κάποιεσ χϊρεσ προβλζπουν ειδικά 
αντιςτακμιςτικά μζτρα, προκειμζνου να ενιςχφςουν τθν πρόςβαςθ υποψθφίων αυτϊν των 
κατθγοριϊν (παιδιά μεταναςτϊν, με ειδικζσ ανάγκεσ κ.λπ.). Τζτοιεσ μορφζσ 
«πριμοδότθςθσ» μπορεί να λειτουργιςουν κετικά τόςο για τα ίδια τα άτομα όςο και για 
τθν κοινωνία ςυνολικά, κακϊσ δίνεται θ δυνατότθτα ςε ικανοφσ νζουσ και νζεσ, που ζχουν  
τθ διάκεςθ να μορφωκοφν, να αποκτιςουν μορφωτικά εφόδια υψθλοφ επιπζδου. 



 

[19] 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

ΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ 13ου ΤΝΕΔΡΙΟΤ  ΟΛΜΕ  
 

Ακινα, 9/7/07 
                                                                               

Το 13ο Συνζδριο τθσ Ομοςπονδίασ μασ πραγματοποιείται ςε μια κρίςιμθ περίοδο για 
τισ πολιτικζσ, κοινωνικζσ και εκπαιδευτικζσ εξελίξεισ τθσ  χϊρασ. 

Θ επίκεςθ του νεοφιλελευκεριςμοφ ςτθν Ελλάδα, τθν Ευρϊπθ και τον κόςμο 
κλιμακϊνεται. Σε παγκόςμιο επίπεδο θ ανιςότθτα, θ φτϊχεια, θ αφξθςθ τθσ 
εκμετάλλευςθσ, οι πολεμικζσ επεμβάςεισ, θ οικολογικι καταςτροφι είναι οι ςυνζπειεσ μιασ 
νζασ βαρβαρότθτασ, που επικακορίηει θ κυριαρχία των ΘΡΑ, των υπερεκνικϊν 
μονοπωλίων, του ΟΟΣΑ και του Δ.Ν.Τ. Στθν Ευρϊπθ ο ανταγωνιςμόσ αναγορεφεται ςε 
κυρίαρχο ςτόχο και, για να προωκθκεί, δίνεται βάροσ ςτισ διαρκρωτικζσ πολιτικζσ 
(απελευκερϊςεισ αγορϊν, ιδιωτικοποιιςεισ, πολιτικζσ αγοράσ εργαςίασ), αφοφ θ 
δθμοςιονομικι και θ νομιςματικι πολιτικι κεωροφνται «κλειδωμζνεσ». Θ ςτρατθγικι τθσ 
Λιςςαβόνασ αποτελεί το ςφγχρονο εργαλείο αντεργατικϊν αναδιαρκρϊςεων, ϊςτε να 
αποδομθκεί ό,τι απζμεινε από το κοινωνικό μοντζλο, το πρότυπο απαςχόλθςθσ κακϊσ και 
το ρυκμιςτικό πλαίςιο προςταςίασ τθσ εργαςίασ, και να διαςφαλιςτεί φτθνι εργατικι 
δφναμθ για το κεφάλαιο. Θ επίκεςθ επεκτείνεται και ςτα ατομικά δικαιϊματα και 
ελευκερίεσ. 

Ρρόςφατα ανακοινϊκθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι οι γενικζσ κατευκυντιριεσ 
γραμμζσ τθσ λεγόμενθσ «ευζλικτθσ αςφάλειασ» (flexicurity). Άμεςο ςτόχο των ρυκμίςεων 
αυτϊν αποτελεί θ διεφρυνςθ των ευζλικτων μορφϊν  εργαςίασ, που κα ςυνοδεφονται από 
ανατροπζσ ςτα αςφαλιςτικά δικαιϊματα  με παράλλθλθ υπόςκαψθ των ΣΣΕ και κυρίωσ των 
όποιων όρων προςταςίασ από τισ απολφςεισ.  

Στο πλαίςιο των παραπάνω ευρφτερων πολιτικϊν προωκοφνται και ςτθ χϊρα μασ οι 
νεοφιλελεφκερεσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ, από όλεσ τισ κυβερνιςεισ τθσ τελευταίασ 
τουλάχιςτον εικοςαετίασ. Θ κυβζρνθςθ ιδιωτικοποιεί ηωτικισ ςθμαςίασ  δθμόςια αγακά, 
ενϊ θ ςκλθρι λιτότθτα, θ καλπάηουςα ακρίβεια, θ απορφκμιςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων 
και θ ανεργία διευρφνουν  τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ. Με τθν αποτυχθμζνθ, μζχρι τϊρα, 
απόπειρά τθσ να ανακεωριςει το Σφνταγμα επιχείρθςε να ξεφορτωκεί τθ δθμοκρατικι 
κλθρονομιά τθσ Μεταπολίτευςθσ, που αποτελεί «εμπόδιο» ςτα ςχζδιά τθσ, ςφμφωνα με 
γνωςτι αποςτροφι τθσ Υπ. Ραιδείασ κασ Μ. Γιαννάκου.  

Στο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ και με επίκεντρο κυρίωσ τα Ρανεπιςτιμια θ πολιτικι αυτι 
εκφράςτθκε με τθν προςπάκεια για τθν  ανακεϊρθςθ του άρκρου 16 του Συντάγματοσ 
(ίδρυςθ ιδιωτικϊν Ρανεπιςτθμίων) και τθν επιβολι του νζου «νόμου – πλαιςίου» για τα 
ΑΕΛ-ΑΤΕΛ. Θ προςπάκεια αυτι με ευκφνθ τθσ Κυβζρνθςθσ ςυνοδεφτθκε από τθν καλλιζργεια 
κλίματοσ ιδιαίτερθσ οξφτθτασ και τθν επίδειξθ πρωτοφανοφσ αυταρχιςμοφ και αςτυνομικισ 
βίασ.  

Από το Μάθ του 2006 μζχρι ςιμερα, θ ελλθνικι κοινωνία βρζκθκε μπροςτά ςε ζνα 
μεγαλειϊδεσ και ςυγκλονιςτικό εκπαιδευτικό κίνθμα, που ζχει ιδθ γράψει μια από τισ 
ςθμαντικζσ ςελίδεσ ςτθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ. Ιταν οι δεκάδεσ χιλιάδεσ 
φοιτθτζσ, μακθτζσ και εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν ςτθν ανάπτυξθ ενόσ πολφμορφου, 
ριηοςπαςτικοφ, μαχθτικοφ, μαηικοφ και με αξιοςθμείωτα χαρακτθριςτικά αυτονομίασ 
κινιματοσ αντίςταςθσ ςτισ αντιεκπαιδευτικζσ κυβερνθτικζσ επιλογζσ, που υπονομεφουν τθ 
Δθμόςια Δωρεάν Εκπαίδευςθ και περιορίηουν δραςτικά το κακολικό κοινωνικό δικαίωμα 
ςτθ μόρφωςθ. 
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Το πανεκπαιδευτικό αυτό κίνθμα, που ςθμάδεψε όχι μόνο τισ εκπαιδευτικζσ, αλλά ςε 
ζνα βακμό και τισ πολιτικζσ εξελίξεισ τθσ χϊρασ, επζδειξε τα κινθματικά αντανακλαςτικά 
του απζναντι ςτισ προκλιςεισ τθσ ςυγκυρίασ, τθν αντοχι, τθν ιςχφ και τθν 
αποτελεςματικότθτά του, παρά τουσ αρνθτικοφσ πολιτικοφσ ςυςχετιςμοφσ, ματαιϊνοντασ 
ουςιαςτικά τθν αντιδραςτικι ανακεϊρθςθ του άρκρου 16, που τζκθκε με πρωτοβουλία τθσ 
Κυβζρνθςθσ και είχε αρχικά και τθ ςυναίνεςθ τθσ Αξιωματικισ Αντιπολίτευςθσ. Θ 
ανατροπι, ουςιαςτικά, από το κίνθμα τθσ πιο ςθμαντικισ για τουσ κυρίαρχουσ κφκλουσ 
«μεταρρφκμιςθσ» δθμιοφργθςε επιπλζον προχποκζςεισ ακφρωςθσ ςτθν πράξθ του «νόμου 
- πλαιςίου» για τα ΑΕΛ – ΑΤΕΛ με τθν πλιρθ απονομιμοποίθςι του ςτθ ςυνείδθςθ του λαοφ 
μασ.  

Θ εμπειρία από το μεγαλειϊδθ  αυτόν αγϊνα είναι πολφτιμθ παρακατακικθ για όλουσ 
και ιδιαίτερα για τον κλάδο μασ, που ςτο Συνζδριό του καλείται να αποφαςίςει και τθν 
περαιτζρω οργάνωςθ αγϊνων, προκειμζνου να αποτρζψει τισ νεοφιλελεφκερεσ 
αναδιαρκρϊςεισ που επιχειροφν να επιβάλουν ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ οι ίδιεσ 
δυνάμεισ.  

Ξεχωριςτι κζςθ ςτθν πορεία αυτοφ του παρατεταμζνου αγϊνα κατζχει θ μεγάλθ ςε 
διάρκεια, μαχθτικότθτα και ζνταςθ απεργία των Εκπαιδευτικϊν τθσ Ρρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ το Φκινόπωρο του 2006. Θ αγωνιςτικι ςυμπαράταξθ του κλάδου μασ, παρά 
τθν κακυςτερθμζνθ  χρονικά απεργιακι εμπλοκι του και  τθν προφανι ζλλειψθ τθσ 
αναγκαίασ εςωτερικισ  ςυςπείρωςθσ και κατάλλθλθσ προετοιμαςίασ για να επιτευχκεί 
ικανι ςυςπείρωςθ ςτο εςωτερικό του, με κυρίαρχθ τθν πολιτικοςυνδικαλιςτικι ευκφνθ του 
Δ.Σ. τθσ ΟΛΜΕ αλλά και των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ, ςυνζβαλε ουςιαςτικά ςτθν προςπάκεια 
διαμόρφωςθσ του κοινοφ πανεκπαιδευτικοφ αγϊνα. Δθμιουργικθκε ζτςι ςτθν πράξθ ζνα 
ιςχυρό μαχθτικό κίνθμα, που τα μθνφματά του για γενναία χρθματοδότθςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ, για δθμόςια και δωρεάν παιδεία και αξιοπρεπείσ μιςκοφσ απλϊκθκαν 
παντοφ και τα αγκάλιαςε θ ελλθνικι κοινωνία. 

Ο αγϊνασ αυτόσ, ςυνεπϊσ, ιταν αποτελεςματικόσ τόςο ςτο κοινωνικό όςο και ςτο 
πολιτικό πεδίο, κακϊσ τροφοδότθςε τθν ελλθνικι κοινωνία με τισ μεγάλεσ θκικζσ αξίεσ τθσ 
αξιοπρζπειασ, τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ αγωνιςτικισ ςτάςθσ ηωισ, παρά το γεγονόσ ότι δεν 
είχε ορατά και άμεςα υλικά αποτελζςματα ςτο ςτενά ςυνδικαλιςτικό πεδίο.  

Αυτό που είναι πλζον ξεκάκαρο ςε όλεσ τισ ηωντανζσ-μάχιμεσ δυνάμεισ του 
ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ είναι ότι θ υποβάκμιςθ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ ςε όλουσ 
τουσ τομείσ (χρθματοδότθςθ, οργάνωςθ, ςτελζχωςθ, περιεχόμενο, λειτουργία, υποδομζσ) 
ζχει φτάςει ςε οριακό ςθμείο. Οι πολιτικζσ τθσ ςυςτθματικισ απαξίωςθσ των 
εκπαιδευτικϊν και του δθμόςιου ςχολείου ζχουν ςοβαρζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθ 
μόρφωςθ τθσ νζασ γενιάσ ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ. Αυτι τθν αντιλαϊκι πορεία 
ζχουμε υποχρζωςθ να αναχαιτίςουμε, δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα τουσ όρουσ για μια 
προοδευτικι, δθμοκρατικι εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ. Οι καιροί δεν μποροφν πλζον να 
περιμζνουν. 

 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ 

 
Βαςικό άξονα τθσ πολιτικισ τθσ ΟΛΜΕ ςτα οικονομικά αποτελεί θ διεκδίκθςθ μιςκολογικϊν 
αυξιςεων, ϊςτε να ικανοποιθκεί το κεντρικό και επίκαιρο αίτθμα «να ηοφμε με 
αξιοπρζπεια από το μιςκό μασ». 

Διεκδικοφμε ζνα νζο μιςκολογικό κακεςτϊσ, που κα εξαςφαλίηει ςτον/τθν  εκπαιδευτικό τθ 
δυνατότθτα να αςκεί απερίςπαςτοσ/-θ το εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό του/τθσ ζργο ωσ 
πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ.  Να ζχει επαρκι και διαρκι πρόςβαςθ ςτθ 
βιβλιογραφία και τισ εξελίξεισ ςτουσ τομείσ τθσ επιςτιμθσ,  τθσ Ραιδαγωγικισ και τθσ 
Διδακτικισ. Να υποςτθρίηεται ουςιαςτικά θ ςυνεχισ παρουςία και ςυμμετοχι του/τθσ ςτα 
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πολιτιςτικά δρϊμενα και να μπορεί να αποχωριςει από τθν υπθρεςία όςο είναι ακόμα ςε 
βιολογικι και πνευματικι ακμι. 

Οι εξελίξεισ των τελευταίων χρόνων -ειςοδθματικζσ, φορολογικζσ, ακρίβεια-  ςε ςυνδυαςμό 
με τον αντιλαϊκό και ανάλγθτο τρόπο αντιμετϊπιςθσ των αιτθμάτων τθσ απεργίασ μασ, και 
θ ουςιαςτικι εξαίρεςι μασ από τθν καταβολι των 176 ευρϊ, όπωσ και θ παραπομπι των 
οικονομικϊν αιτθμάτων μασ ςτο αόριςτο μζλλον μζςω και του νζου μιςκολογίου των 
Δθμόςιων Υπαλλιλων, κάνουν ακόμα πιο επιτακτικι τθν ανάγκθ του αγϊνα για τθν 
οικονομικι μασ αναβάκμιςθ. Δεν μποροφμε άλλο να ανεχκοφμε να βρίςκονται οι μιςκοί 
μασ ςτο 50%  του  μζςου όρου των μιςκϊν των κακθγθτϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

Θ ειςοδθµατικι πολιτικι  και ο προχπολογιςµόσ του 2007 φζρνουν νζα λιτότθτα για 
τουσ εκπαιδευτικοφσ και ευρφτερα για τουσ µιςκωτοφσ του Δθµοςίου. Οι αυξιςεισ που 
δόκθκαν είναι οριακά ςτο φψοσ του επίςθµου πλθκωριςµοφ («αυξιςεισ» 3,5% επί του 
βαςικοφ µιςκοφ), αλλά ςτθν πραγματικότθτα  αντιςτοιχοφν ςτο 2% περίπου επί του 
ςυνόλου των αποδοχϊν. Αυτό µεταφράηεται ςε πραγματικι µείωςθ των αποδοχϊν µασ, θ 
οποία, τελικά, γίνεται ακόµθ µεγαλφτερθ, αν ςυνδυαςτεί µε τθ µθ τιµαρικµοποίθςθ τθσ 
φορολογικισ κλίµακασ. 

Ο κλάδοσ μασ κα ςυνεχίςει να αγωνίηεται για τθν άμεςθ καταβολι του επιδόματοσ των 
176 ευρϊ και του ςυνόλου των αναδρομικϊν, όπωσ ορίηει με ςαφι και κατθγορθματικό 
τρόπο θ πρόςφατθ απόφαςθ του Τριμελοφσ Διοικθτικοφ Ρρωτοδικείου Κεςςαλονίκθσ. 
 
Διεκδικοφμε:  
 

 Ουςιαςτικζσ αυξιςεισ ςτουσ βαςικοφσ μιςκοφσ μασ, με αφετθρία τα 1.400 ευρϊ 
ςυνολικζσ κακαρζσ αποδοχζσ ςτον νεοδιόριςτο (ειςαγωγικό μιςκολογικό κλιμάκιο) 
 Θ ςχζςθ ειςαγωγικϊν προσ καταλθκτικζσ αποδοχζσ να διαμορφωκεί ςτο 1 / 2,5  
  Πχι ςτθ ςφνδεςθ μιςκοφ με τθν αξιολόγθςθ – απόδοςθ 
  Ακϊλυτθ μιςκολογικι εξζλιξθ 
  Ενςωμάτωςθ του κινιτρου απόδοςθσ ςτο βαςικό μιςκό.  
  Να καταργθκοφν οι προβλεπόμενεσ προχποκζςεισ χοριγθςθσ του κινιτρου 
απόδοςθσ για όςο αυτό διατθρείται, ϊςτε να ςταματιςει ςε κάκε περίπτωςθ θ 
περικοπι του 
 Διπλαςιαςμό των οικογενειακϊν επιδομάτων 
 Τιμαρικμοποίθςθ φορολογικισ κλίμακασ αναδρομικά από το 1992 με αφορολόγθτο 
όριο τουλάχιςτον τα 15.000 ευρϊ 
 Διπλαςιαςμό τθσ ωρομίςκιασ αποηθμίωςθσ και τθσ αμοιβισ για υπερωριακι 
απαςχόλθςθ των κακθγθτϊν και ςφνδεςι τθσ (ωσ ποςοςτό) με τισ ςυνολικζσ 
αποδοχζσ του εκπαιδευτικοφ 
 Αφξθςθ των αμοιβϊν των πάςθσ φφςεωσ εργαςιϊν των Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων 
 Αναγνϊριςθ των χρόνων ςπουδϊν όλων των κακθγθτϊν για μιςκολογικι εξζλιξθ 
(κατ’ αναλογία με τθ ρφκμιςθ που ιςχφει για τουσ πτυχιοφχουσ τθσ ΑΣΕΤΕΜ /ΣΕΛΕΤΕ) 
 Επανακατάταξθ των εκπαιδευτικϊν των παραμεκόριων περιοχϊν ςτα αντίςτοιχα 
Μ.Κ. με ςυνυπολογιςμό διπλάςιου χρόνου προχπθρεςίασ (ν. 2085/92, 1943/81) 

 
 

ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΑ – ΣΥΝΤΑΞΛΟΔΟΤΛΚΑ 
 

Τα αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματά μασ βρίςκονται ςτο ςτόχαςτρο των 
νεοφιλελεφκερων πολιτικϊν. 

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ο ΣΕΒ πιζηουν για νζεσ, δυςμενείσ για τουσ εργαηόμενουσ 
παρεμβάςεισ, μζςα από τθν παραπζρα μείωςθ των ςυντάξεων, τθν αφξθςθ των ορίων 
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θλικίασ, τθ φαλκίδευςθ τθσ επικουρικισ ςφνταξθσ, τθν υποβάκμιςθ του δθμόςιου 
χαρακτιρα του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ και τθν ενίςχυςθ τθσ ιδιωτικισ αςφάλιςθσ.  

Ο κλάδοσ μασ ζχει δϊςει μακροχρόνιουσ αγϊνεσ για τθν υπεράςπιςθ των αςφαλιςτικϊν 
και ςυνταξιοδοτικϊν δικαιωμάτων μασ, που απειλοφνται κανάςιμα από τισ αδιαφανείσ 
χρθματιςτθριακζσ πρακτικζσ και τα παιχνίδια που παίηουν οι διοριςμζνεσ από τισ 
κυβερνιςεισ διοικιςεισ των Ταμείων.  
 Αγωνιηόμαςτε για τθ διαςφάλιςθ του δθμόςιου, κακολικοφ και κοινωνικοφ 
χαρακτιρα του αςφαλιςτικοφ μασ ςυςτιματοσ και τθν ακφρωςθ των νζων, επϊδυνων 
αντιαςφαλιςτικϊν μζτρων.  
  
  
Διεκδικοφμε: 
 

 Ρλιρθ ςφνταξθ ςτα 30 χρόνια υπθρεςίασ χωρίσ όριο θλικίασ με υπολογιςμό τθσ ςτο 
80% του ςυνόλου των αποδοχϊν κατά το μινα αποχϊρθςθσ. 
 Κατάργθςθ του ιςχφοντοσ αντιαςφαλιςτικοφ – αντιςυνταξιοδοτικοφ πλαιςίου και 
ειδικότερα κατάργθςθ των διαχωριςτικϊν γραμμϊν ςε ό,τι αφορά τα όρια θλικίασ και 
τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ για τουσ διοριςκζντεσ πριν και μετά το 1983, πριν και μετά 
το 1993. 
 Σε κάκε περίπτωςθ, πάγωμα των δυςμενϊν αλλαγϊν που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν από 1-1-2008 με τθ ςταδιακι μείωςθ των ςυντάξεων (ν. 3029/02). 
 Πχι ςτισ ςχεδιαηόμενεσ νζεσ αντιαςφαλιςτικζσ ανατροπζσ. 
 Επιςτροφι όλων των οφειλόμενων ςτα αςφαλιςτικά ταμεία, που λεθλάτθςαν οι 
κυβερνιςεισ, οι τράπεηεσ και θ εργοδοςία ςτθ μεταπολεμικι περίοδο μζχρι ςιμερα. 
Τα αποκεματικά των ταμείων να αξιοποιοφνται με ςτακερζσ και ςίγουρεσ αποδόςεισ 
χωρίσ κανζνα ρίςκο και μεςάηοντεσ. Κζςπιςθ δικαιϊματοσ veto των εκπροςϊπων των 
εργαηομζνων ςε κάκε κρίςιμθ απόφαςθ.  
 Κατάργθςθ τθσ διάταξθσ που απαγορεφει τθ ςυνταξιοδότθςθ των εκπαιδευτικϊν 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 
 Θ ςτρατιωτικι κθτεία να αναγνωρίηεται αυτοδίκαια (χωρίσ εξαγορά) ωσ χρόνοσ 
υπθρεςίασ, τόςο για τθν κφρια ςφνταξθ όςο και για τα υπόλοιπα ταμεία, και για 
όςουσ κεμελιϊνουν ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά τισ 31/12/1997 
 Αναγνϊριςθ ωσ ςυντάξιμου χρόνου εργαςίασ όλων των χρονικϊν διαςτθμάτων που 
μεςολαβοφν μεταξφ δφο διαδοχικϊν ςυμβάςεων αναπλθρωτϊν. 
 Ρλιρθ ιατροφαρμακευτικι και υγειονομικι περίκαλψθ. Δωρεάν περίκαλψθ για 
οδοντιατρικά και φυςιοκεραπεία. Δωρεάν χοριγθςθ γυαλιϊν όραςθσ και φακϊν 
επαφισ. 
 Αναπροςαρμογζσ τθσ κφριασ ςφνταξθσ με βάςθ τισ αυξιςεισ των εν ενεργεία 
εκπαιδευτικϊν. 
 Κεμελίωςθ του δικαιϊματοσ ςυνταξιοδότθςθσ ςε περίπτωςθ κανάτου ι ολικισ 
αναπθρίασ, ανεξάρτθτα από τα χρόνια υπθρεςίασ, με κατϊτερο όριο ςφνταξθσ ςτο 
φψοσ του 80% των αποδοχϊν του νεοδιόριςτου εκπαιδευτικοφ. 
 Χοριγθςθ του ςυνόλου τθσ ςφνταξθσ του κανόντοσ υπαλλιλου ςτθν οικογζνειά 
του, όταν υπάρχουν ανιλικα ι άγαμα παιδιά, κακϊσ θ ςφνταξθ αποτελεί 
κλθρονομικό δικαίωμα τθσ οικογζνειασ.  Πταν δεν ςυντρζχουν οι παραπάνω λόγοι, να 
χορθγοφνται  τουλάχιςτον τα 7/10 τθσ ςφνταξθσ του κανόντοσ ςυηφγου ςτον επιηϊντα 
και ςτα τζκνα του εφ’ όρου ηωισ. 
 Αναγνϊριςθ ωσ ςυντάξιμου του χρόνου αδιοριςτίασ και των βαςικϊν ςπουδϊν ςε 
ΑΕΛ - ΑΤΕΛ, των εκπαιδευτικϊν, εφόςον οι ςπουδζσ αυτζσ αποτελοφν τυπικό προςόν 
διοριςμοφ. 
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 Να κεωρείται ςυντάξιμοσ χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ όλο το χρονικό 
διάςτθμα τθσ εκπαιδευτικισ άδειασ.  
 

ΕΓΑΣΛΑΚΑ 
 
Θ προκλθτικι αμφιςβιτθςθ και προϊοφςα αναίρεςθ των κατακτθμζνων εργαςιακϊν 

δικαιωμάτων μασ ςυνιςτά ζνα από τα πιο ςοβαρά προβλιματα που απαςχολοφν τον κλάδο 
μασ. Ρολλοί ςυνάδελφοι καταδικάηονται ςε εργαςιακι αβεβαιότθτα, περιπλάνθςθ και 
αναςφάλεια. Ο νόμοσ για τθ διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και το «κακθκοντολόγιο» 
επιβάλλουν ζνα αςφυκτικό διοικθτικό πλαίςιο, μζςω του οποίου επιχειρείται θ 
χειραγϊγθςθ και θ υποταγι του εκπαιδευτικοφ, ϊςτε να περιοριςτεί ςε ρόλο εκτελεςτικοφ 
οργάνου τθσ εκάςτοτε κυβερνθτικισ πολιτικισ.  

Οργανϊνουμε τισ ςυλλογικζσ μασ αντιςτάςεισ ςε κάκε απόπειρα εφαρμογισ του 
πλαιςίου αξιολόγθςθσ – χειραγϊγθςθσ. Κανείσ αξιολογθτισ ςτθν τάξθ. 

Θ τεχνικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ είναι ο χϊροσ τθσ εκπαίδευςθσ που δοκιμάηεται 
περιςςότερο από αυτζσ τισ πολιτικζσ. Με τθν ψιφιςθ του ν. 3475/2006 για τθν ΤΕΕ το 
εργαςιακό κακεςτϊσ των εκπαιδευτικϊν τθσ ΤΕΕ επιδεινϊκθκε.   
 
Διεκδικοφμε: 

 
 Ελεφκερεσ και γνιςιεσ Συλλογικζσ Διαπραγματεφςεισ ςτο Δθμόςιο ςε όλα τα 
επίπεδα. Κατοχφρωςθ για τουσ κακθγθτζσ του δικαιϊματοσ των ουςιαςτικϊν 
κλαδικϊν Συλλογικϊν Συμβάςεων Εργαςίασ εφ’ όλθσ τθσ φλθσ. 
 Ραιδαγωγικι ελευκερία και δθμοκρατία ςτο ςχολείο με κατάργθςθ ολόκλθρου του 
νομοκετικοφ πλαιςίου με το οποίο επιχειρείται θ «ςυμμόρφωςθ» - χειραγϊγθςθ του 
εκπαιδευτικοφ. 
 Κατάργθςθ του «Κακθκοντολόγιου».  
 Πχι ςτθν αξιολόγθςθ – χειραγϊγθςθ των εκπαιδευτικϊν. Πχι ςτθν κοινωνικι 
κατθγοριοποίθςθ των ςχολείων μζςω τθσ αξιολόγθςθσ των ςχολικϊν μονάδων. 
 Στακερι και μόνιμθ εργαςία ςτθν εκπαίδευςθ. Διοριςμοί ςφμφωνα με τισ 
πραγματικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 
 Κατάργθςθ του κεςμοφ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ του ωρομιςκίου αλλά και του 
αναπλθρωτι  (εξαίρεςθ οι περιπτϊςεισ πραγματικισ αναπλιρωςθσ). Στο ενδιάμεςο 
διάςτθμα πλιρθ αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα και 12μθνθ ςφμβαςθ 
εργαςίασ για τουσ αναπλθρωτζσ. 
 Άμεςθ μονιμοποίθςθ όλων των αναπλθρωτϊν που καλφπτουν πάγιεσ και διαρκείσ 
ανάγκεσ. 
 Αναγνϊριςθ τθσ προχπθρεςίασ όλων των αναπλθρωτϊν-ωρομιςκίων που 
εργάςτθκαν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που προςφζρουν μζχρι ςιμερα Δευτεροβάκμια 
Τεχνικι Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και ανικουν ςε άλλα Υπουργεία. Μζχρι τθν 
υπαγωγι αυτϊν των ςχολικϊν μονάδων ςτο ΥΡΕΡΚ, να δθμιουργθκεί ενιαίο 
ςφςτθμα διοριςμϊν ςτθν εκπαίδευςθ όλων των Υπουργείων και οι διοριςμοί αυτοί να 
γίνονται με βάςθ τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ και τοποκζτθςθσ των αναπλθρωτϊν και 
ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 
 Κάκε πρόςλθψθ, από τθν επόμενθ χρονιά, αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου 
κακθγθτι/-τριασ ςτθ δθμόςια δευτεροβάκμια ι πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ να 
πραγματοποιείται από τον ενιαίο πίνακα αναπλθρωτϊν (πίνακα κατάταξθσ με βάςθ 
τθν πραγματικι εκπαιδευτικι προχπθρεςία ςε δθμόςιεσ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 
δευτεροβάκμιασ ι πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του ΥΡΕΡΚ) και, ςε περίπτωςθ 
εξάντλθςισ του, από πίνακα με βάςθ τθν θμερομθνία λιψθσ πτυχίου. 
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 Να κεςπιςτεί μειωμζνο ωράριο για τουσ κακθγθτζσ/κακθγιτριεσ που είναι γονείσ 
παιδιϊν με αναπθρία πάνω από 67%, όπωσ ιςχφει για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςτο 
Δθμόςιο τομζα, ςτα ΝΡΔΔ και τουσ ΟΤΑ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 16 του Ν. 2527/1997. Θ ανωτζρω μείωςθ του ωραρίου να ιςχφει και για τουσ 
κακθγθτζσ/-τριεσ που ζχουν οι ίδιοι/-ιεσ αναπθρία πάνω από 67% ι ζχουν υποςτεί 
ζμφραγμα μυοκαρδίου, ζχουν υποβλθκεί ςε αγγειοπλαςτικι ι by pass εγχείρθςθ. 
 Να μειϊνεται το ωράριο των εκπαιδευτικϊν όλων των ειδικοτιτων με 
ςυνυπολογιςμό ολόκλθρθσ τθσ δθμόςιασ προχπθρεςίασ, εφόςον ζχει προςφερκεί με 
το ίδιο πτυχίο, ανεξάρτθτα από το αν αυτι είναι εκπαιδευτικι ι όχι. Οι 3 ϊρεσ του 
μειωμζνου ωραρίου των υπευκφνων εργαςτθρίων ςε όλουσ τουσ τφπουσ ςχολείων να 
αφαιροφνται από το ωράριο που ζχει ιδθ ο εκπαιδευτικόσ ςφμφωνα με τα χρόνια 
υπθρεςίασ του. 
 ιηικι αλλαγι του Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Κϊδικα με κατάργθςθ των αυταρχικϊν 
διατάξεϊν του. 
 Οι ανακζςεισ διδαςκαλίασ των μακθμάτων να ρυκμίηονται με επιςτθμονικά και 
παιδαγωγικά κριτιρια. 
 Ρρόςλθψθ και τοποκζτθςθ γραμματζων, επιςτατϊν και φυλάκων ςε όλα τα 
ςχολεία. 
 Να οργανωκοφν ςε ςυνεργαςία με το ΥΡΕΡΚ καταςκθνϊςεισ και παιδικοί 
ςτακμοί για τα παιδιά των εκπαιδευτικϊν, με πρόβλεψθ τθσ αναγκαίασ 
χρθματόδοτθςθσ. 
 Στισ εκλογζσ για τθν ανάδειξθ αιρετϊν μελϊν ςτα Υπθρεςιακά Συμβοφλια να 
ςυμμετζχουν τα οικονομικά τακτοποιθμζνα μζλθ των ΕΛΜΕ. 
 Να επαναφερκοφν ςτο ΚΥΣΔΕ οι αρμοδιότθτεσ που του αφαιρζκθκαν (διοριςμοί, 
αποςπάςεισ ςτα ΑΕΛ, διοικθτικζσ κζςεισ κ.λπ.). 
 Να κεςμοκετθκοφν μοριοδοτοφμενα κριτιρια για όλεσ τισ κατθγορίεσ 
αποςπάςεων (από νομό ςε νομό, από ςχολείο ςε ςχολείο, ςτον ΟΕΕΚ και τα ΛΕΚ, ςτα 
ΑΕΛ-ΑΤΕΛ, ςε διοικθτικζσ κζςεισ κ.λπ.). Πλοι οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν τα μόρια 
τθσ περιοχισ ςτθν οποία υπθρετοφν και όχι αυτά τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ εφόςον 
δεν υπθρετοφν ςε αυτι. 

 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΑ 

 
 Θ εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ επικεντρϊκθκε ςτθν προςπάκεια να 
επιβάλει μια νεοφιλελεφκερθσ ζμπνευςθσ αντιδραςτικι «μεταρρφκμιςθ» ςτο πνεφμα των 
κατευκφνςεων τθσ «Λιςαβόνασ» και τθσ «Μπολόνια». Το τελευταίο διάςτθμα εντάκθκαν οι 
προςπάκειεσ για τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ προςπάκειασ ςε όλεσ πλζον τισ βακμίδεσ τθσ 
εκπαίδευςθσ. Θ κυβζρνθςθ ζφταςε ςτο ςθμείο να απειλεί μζχρι και με πρόωρεσ εκλογζσ με 
ςθμαία τθ «μεταρρφκμιςθ» ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν προςπάκειά τθσ να καταςιγάςει τισ 
μαηικζσ αντιδράςεισ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ - και όχι μόνο. Επρόκειτο όμωσ για μια 
«διάτρθτθ ςθμαία» ςε όλα τα ηθτιματα, από το κεμελιακό ηιτθμα τθσ ςυνεχιηόμενθσ 
κακιλωςθσ-μείωςθσ των εκπαιδευτικϊν δαπανϊν, παρά τισ προεκλογικζσ δεςμεφςεισ, 
μζχρι το περιεχόμενο τθσ ςχολικισ γνϊςθσ και το βαςικό προςανατολιςμό του 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, όπωσ δομείται από τα νζα μζτρα και τισ ςχετικζσ εξαγγελίεσ. 

Αποτζλεςμα αυτισ τθσ προωκοφμενθσ αντιεκπαιδευτικισ πολιτικισ είναι θ όξυνςθ 
των προβλθμάτων τθσ ςχολικισ ςτζγθσ. Εκφράηουμε τθν πλιρθ αντίκεςι μασ ςτο 
προβαλλόμενο με νεοφιλελεφκερθ κομπορρθμοςφνθ «μαγικό ραβδί» των Συμπράξεων 
Δθμόςιου και Λδιωτικοφ Τομζα (ΣΔΛΤ), για τθ δικεν άμεςθ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ 
τθσ ςχολικισ ςτζγθσ και τθν ζνταξι του επίςθμα ςτουσ ςχεδιαςμοφσ του ΟΣΚ. Στθν ουςία 
πρόκειται για νζα εκχϊρθςθ ςτο «κερδοςκοπικό» καταςκευαςτικό κεφάλαιο, ενϊ 
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ταυτόχρονα εγκαινιάηεται θ εμπορευματικι χριςθ των ςχολικϊν μονάδων για τθν 
«απόςβεςθ» τθσ ιδιωτικισ επζνδυςθσ (υπόγεια parking, internet café ςτα ιςόγεια κ.λπ.). 
 Θ εκπόνθςθ νζων προγραμμάτων ςπουδϊν και ςχολικϊν βιβλίων υπιρξε μια 
επϊδυνθ διαδικαςία που δθμιοφργθςε ςοβαρά προβλιματα ειδικά ςτο Γυμνάςιο. Από τθν 
αρχι εκφράςαμε τθ ριηικι μασ αντίκεςθ με τισ αυταρχικζσ, ςυγκεντρωτικζσ και 
αντιδθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ που ακολουκικθκαν.  
 Εκφράηουμε, επίςθσ, τθν αντίκεςι μασ ςτθν εκπαίδευςθ τθσ αγοράσ και των 
επιχειριςεων, που προκρίνει ςτθ κζςθ τθσ μόρφωςθσ και τθσ ολοκλθρωμζνθσ γνϊςθσ τθν 
εκμάκθςθ δεξιοτιτων, τθ ςυςςϊρευςθ πλθροφοριϊν και αςπόνδυλεσ γνϊςεισ. Τα νζα 
αναλυτικά προγράμματα και βιβλία κακϊσ και οι εκπαιδευτικζσ «καινοτομίεσ», όπωσ θ 
ευζλικτθ ηϊνθ ι θ ονομαηόμενθ διακεματικότθτα, με τον τρόπο που αυτζσ προωκοφνται, 
είναι διαδικαςίεσ που ευνοοφν τθν κυριαρχία του «ςχολείου τθσ αγοράσ». Απαίτθςι μασ 
είναι οι εταιρείεσ και οι χορθγοί να μθν εμπλζκονται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.   
 Δεν πρζπει, επίςθσ, να παραλείψουμε να αναφερκοφμε ςτθν ζκκεςθ του 
περιβόθτου ΕΣΥΡ για τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Ρρόκειται για ζνα πραγματικά 
αντιδραςτικό «ντοκουμζντο». Καλφπτει κζματα από τθν κακιζρωςθ τθσ «οικονομικισ 
αυτοτζλειασ» των ςχολικϊν μονάδων και των «οικονομικϊν υποδιευκυντϊν» (μάνατηερ), 
με ουςιαςτικό ςτόχο τθν αυτοχρθματοδότθςθ των ςχολικϊν μονάδων, μζχρι τον 
πολλαπλαςιαςμό των εξετάςεων τφπου «Αρςζνθ» από τθ Γϋ Γυμναςίου ςε όλο το Λφκειο, 
από τθν κυριαρχία των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ μζχρι τθν «Ακαδθμία Ειςαγωγικισ 
Επιμόρφωςθσ» ωσ ςυςτιματοσ επιλογισ για διοριςμοφσ ςτθν εκπαίδευςθ, αμφίβολθσ 
αξιοπιςτίασ και αποτελεςματικότθτασ, και τθν επιβάρυνςθ τθσ υποχρεωτικισ παραμονισ 
των εκπαιδευτικϊν ςτο ςχολείο κατά 10 ϊρεσ πζρα του διδακτικοφ ωραρίου. 

Το 2006-07 εφαρμόςτθκε για πρϊτθ φορά ο αντιεκπαιδευτικόσ νόμοσ για τθν ΤΕΕ 
(ν. 3475/06) με τισ γνωςτζσ, πλζον, αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τθ δευτεροβάκμια 
επαγγελματικι εκπαίδευςθ, τουσ μακθτζσ μασ και τουσ ςυναδζλφουσ μασ κλάδων και 
ειδικοτιτων. Τισ ςυνζπειεσ αυτζσ ζχουμε επανειλθμμζνα επιςθμάνει, αναδείξει και 
καταγγείλει. Με Υπουργικζσ Αποφάςεισ που υλοποιοφν το νόμο αυτόν καταργοφνται 
αρκετζσ ειδικότθτεσ από τα ΕΡΑΛ, ενϊ ταυτόχρονα τελοφν ακόμθ υπό κατάργθςθ  ςχολικζσ 
μονάδεσ τθσ ΤΕΕ και οι εκπαιδευτικοί βρίςκονται ςε εργαςιακι αναςφάλεια 

Οι προτάςεισ του κλάδου μασ για τα τθν ΤΕΕ κινοφνται ςε εντελϊσ αντίκετθ 
κατεφκυνςθ από τισ επιλογζσ τθσ Κυβζρνθςθσ, όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται ςτο ν. 3475/06, 
του οποίου απαιτοφμε τθν άμεςθ κατάργθςθ. Ζχουμε επανειλθμμζνα καταγγείλει το 
Υπουργείο Ραιδείασ γιατί ςυνεχίηει να αγνοεί προκλθτικά τισ τεκμθριωμζνεσ προτάςεισ του 
κλάδου μασ. 

Επιβεβαιϊνονται και από τισ μζχρι ςιμερα εξελίξεισ οι εκτιμιςεισ μασ, πωσ βαςικό 
χαρακτθριςτικό των αλλαγϊν που προωκεί το ΥΡΕΡΚ για τθν ΤΕΕ είναι θ ςτροφι του 
μακθτικοφ δυναμικοφ ςτθν πρόωρθ κατάρτιςθ, αφενόσ μζςα από ζνα τετραπλό, 
ουςιαςτικά, δίκτυο επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ μετά το γυμνάςιο (ΕΡΑΛ, 
ΕΡΑΣ, ΕΡΑΣ άλλων Υπουργείων όπωσ οι ςχολζσ μακθτείασ του ΟΑΕΔ και Μεταγυμναςιακά 
ΛΕΚ), και αφετζρου μζςα από τον εξοβελιςμό από τα ΕΡΑΛ πολλϊν ειδικοτιτων που μζχρι 
ςιμερα υπιρχαν ςτα ΤΕΕ και τθ μεταφορά τουσ ςε ςχολζσ κατάρτιςθσ, τισ ΕΡΑΣ. 

Για το ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, διεκδικοφμε ςτακερά τθ 
διεφρυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, με αντίςτοιχθ, βζβαια, γενναία 
χρθματοδότθςθ των υποδομϊν των ιδρυμάτων τθσ και ενίςχυςθ του εκπαιδευτικοφ 
προςωπικοφ, ϊςτε να μθν υποβακμίηονται ςυνεχϊσ οι ςπουδζσ ςε αυτά με τθν είςοδο όλο 
και περιςςότερων φοιτθτϊν με τθν ίδια χρθματοδότθςθ και τθν φπαρξθ ςοβαρϊν κενϊν ςε 
εκπαιδευτικοφσ.  
 Και ενϊ κα ζπρεπε να οδθγοφμαςτε ςτθ διεφρυνςθ τθσ πρόςβαςθσ προσ τθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ –προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ωκεί άλλωςτε και θ αναγκαιότθτα 
κακιζρωςθσ τθσ 12χρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, για τθν οποία ζχει δεςμευτεί και θ 
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ςθμερινι κυβζρνθςθ– ψθφίςτθκε από τθν κυβερνθτικι πλειοψθφία ςτθ Βουλι νόμοσ που 
προβλζπει τθν κακιζρωςθ τθσ βακμολογικισ βάςθσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. Ρρόκειται 
ουςιαςτικά για μζτρο αποκλειςμοφ, που οδθγεί  προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ, τθ μείωςθ, 
δθλαδι, του φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ. Τα αποτελζςματα και οι παρενζργειεσ του μζτρου 
αυτοφ είναι θ ενίςχυςθ τθσ τάςθσ προςφυγισ ςτα κάκε είδουσ φροντιςτιρια, θ αφξθςθ τθσ 
φοίτθςθσ ςε πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ και ςτα ποικιλϊνυμα ιδιωτικά «κζντρα 
ελεφκερων ςπουδϊν», το κλείςιμο ςχολϊν ςτθν περιφζρεια, κακϊσ και παραπζρα 
ςτρεβλϊςεισ ςτο ίδιο το εξεταςτικό ςφςτθμα.  

Τελικά, το αποςπαςματικό αυτό μζτρο ενιςχφει τουσ ταξικοφσ φραγμοφσ ςτθ 
μόρφωςθ και πλιττει τισ αςκενζςτερεσ τάξεισ. Είναι ςτθν κατεφκυνςθ τθσ μείωςθσ των 
δαπανϊν για τθν παιδεία, αφοφ οδθγεί ςε κλείςιμο πολλζσ ςχολζσ, και του περιοριςμοφ 
των διεξόδων για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ παρά τθν αντίκετθ, κακολικι απαίτθςθ για 
τθ διεφρυνςι τθσ. Πςο θ εκπαιδευτικι πολιτικι κακοδθγείται από το δόγμα «θ αγορά 
αποφαςίηει», τόςο θ παιδεία ωσ κοινωνικό αγακό κα υποτάςςεται ςτο χριμα και το 
κεμελιακό δικαίωμα όλων για πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ κα γίνεται εμπόρευμα. 
 
Διεκδικοφμε: 
 

 Άμεςθ αφξθςθ δθμόςιων δαπανϊν για τθν Ραιδεία ςτο 5% του ΑΕΡ τουλάχιςτον, με 
ςτόχο αυτζσ να φτάςουν ςτο 7% του ΑΕΡ ι το 15% του Ρροχπολογιςμοφ. 
 Κακολικι δθμόςια δωρεάν εκπαίδευςθ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ, που κα παρζχει 
μόρφωςθ, καλλιζργεια και εφόδια ςε όλα τα παιδιά χωρίσ αποκλειςμοφσ με 
παιδαγωγικι ελευκερία και δθμοκρατία.  
 Άμεςθ κακιζρωςθ τθσ 12χρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ με προοπτικι το ενιαίο 
12χρονο ςχολείο. Δίχρονθ υποχρεωτικι προςχολικι αγωγι. Πχι ςτθν υπαγωγι τθσ 
προςχολικισ αγωγισ ςτουσ Διμουσ και ςτουσ ιδιϊτεσ. Πχι ςτθ «ςχολειοποίθςι» τθσ.  
 Κατάργθςθ του Ν. 3475/06 για τθν τεχνικι εκπαίδευςθ. 
 Στο πλαίςιο τθσ μεταβατικισ πρόταςθσ τθσ ΟΛΜΕ για τθν ΤΕΕ (παραμζνει ιςχυρι θ 
ςχετικι απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Ρροζδρων των ΕΛΜΕ – Λοφνθσ 2006), 
προτείνουμε  τα παρακάτω άμεςα μζτρα:   
 Κατάργθςθ όλων των ςχολικϊν μονάδων που προςφζρουν ςιμερα 

δευτεροβάκμια τεχνικο-επαγγελματικι εκπαίδευςθ και ανικουν ςε άλλα 
υπουργεία (ΟΑΕΔ, ΟΤΕΚ, Υγείασ, Γεωργίασ) και υπαγωγι τουσ ςτο ΥΡΕΡΚ. 

 Καμιά κατάργθςθ ςχολικισ μονάδασ, τομζα και ειδικότθτασ ςτθν ΤΕΕ. Κατάργθςθ 
τθσ διάταξθσ του νόμου που απαγορεφει ςτουσ απόφοιτουσ Λυκείων να 
εγγράφονται ςτο ΕΡΑΛ για απόκτθςθ ειδικότθτασ.  

 Διαςφάλιςθ τθσ μόνιμθσ εργαςιακισ ςχζςθσ για όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ 
ΤΕΕ. 

 Ανεξάρτθτα από δομζσ και ςυςτιματα μετάβαςθσ, όλοι οι μακθτζσ/-τριεσ πρζπει 
να ζχουν το δικαίωμα και τθ δυνατότθτα «οριηόντιασ κινθτικότθτασ» κακϊσ και 
τθσ πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, κάτι που κακιςτά απαγορευτικό ο 
νζοσ νόμοσ για τθν ΤΕΕ με τθν κακιζρωςθ των ΕΡΑΣ 

 Να δθµιουργθκεί δθµόςιο Μεταλυκειακό Ζτοσ Ειδίκευςθσ, λειτουργικά 
ςυνδεδεμζνο με τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, που κα αξιοποιεί τθν υποδοµι 
και το εκπαιδευτικό προςωπικό των ΕΡΑΛ,  και κα µπορεί να περιλαµβάνει το 
ςφνολο των ειδικοτιτων που παρζχονται ςιµερα, αλλά και όποια άλλθ κρικεί 
αναγκαίο να δθµιουργθκεί µε βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, µε 
ταυτόχρονθ κατάργθςθ και ενςωµάτωςθ ςε αυτό κάκε άλλθσ µορφισ 
επαγγελµατικισ µεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (ΛΕΚ κ.λπ.).  

 Να ςυµπεριλθφκοφν ςτο ΕΡΑΛ τουλάχιςτον όλεσ εκείνεσ οι ειδικότθτεσ για τισ 
οποίεσ υπάρχουν αντίςτοιχεσ ςχολζσ ςτθν τριτοβάκµια εκπαίδευςθ. 
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 Να κατοχυρωκεί πραγματικι και ουςιαςτικι δυνατότθτα πρόςβαςθσ των 
αποφοίτων τθσ ΤΕΕ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (ΑΕΛ-ΑΤΕΛ), χωρίσ τουσ 
φραγμοφσ και τισ διακρίςεισ που υφίςτανται ςιμερα, και αναλογικά με το 
μακθτικό δυναμικό τθσ ΤΕΕ. 

 Ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ με βάςθ το απολυτιριο που κα 
αποκτάται με ενδοςχολικζσ εξετάςεισ. Στο μεταβατικό χρονικό διάςτθμα θ πρόςβαςθ 
ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ να γίνεται μετά τθν αποφοίτθςθ από το Λφκειο, με 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ ςε περιοριςμζνο αρικμό μακθμάτων με τθν ευκφνθ τθσ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  
 Συνεχι  διεφρυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, με τελικό ςτόχο 
τθν  κατάργθςθ του κλειςτοφ αρικμοφ ειςακτζων με τθν αντίςτοιχθ  γενναία 
χρθματοδότθςθ των υποδομϊν των ιδρυμάτων τθσ.  
 25 μακθτζσ ςτο τμιμα, 20 ςτισ κατευκφνςεισ και 10 μακθτζσ ςτα εργαςτιρια. 
 Κατάργθςθ του μζτρου τθσ βακμολογικισ βάςθσ του 10 ωσ ελάχιςτου 
προαπαιτοφμενου για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, που αποκλείει 
από τθν Γ/βάκμια Εκπ/ςθ χιλιάδεσ νζουσ από τα λαϊκά κοινωνικά ςτρϊματα και τουσ 
εξωκεί ςτα ιδιωτικά δίκτυα κατάρτιςθσ (ΛΕΚ, ΚΕΚ, Κολζγια  κ.λπ.). 
 Ουςιαςτικι αλλαγι του πλαιςίου τθσ Ρρόςκετθσ Διδακτικισ Στιριξθσ, ϊςτε να 
λειτουργεί με όρουσ διαφάνειασ και αποτελεςματικότθτασ, και  ζγκαιρθ ζναρξι τθσ 
ςτθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ.  
 Ουςιαςτικά μζτρα και πολιτικζσ αντιςτακμιςτικισ εκπαίδευςθσ – να λειτουργιςουν 
άμεςα Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ βάςει επιςτθμονικοφ ςχεδιαςμοφ. 
 Πχι ςτο νομοκετικό πλαίςιο των ΣΔΛΤ, που ανακζτει ςε ιδιϊτεσ και εταιρείεσ τθν 
ανζγερςθ ςχολείων και άλλων δθμόςιων υποδομϊν και οδθγεί ςτθν ανοιχτι 
εμπορευματοποίθςθ τθσ λειτουργίασ των δθμόςιων ςχολείων, ςε αφξθςθ του 
κόςτουσ και ςτθ δθμιουργία λειτουργικϊν προβλθμάτων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ.  
 Άμεςθ κατάρτιςθ, ψιφιςθ και εφαρμογι νζου νόμου, που κα διαςφαλίηει τθν 
αντικειμενικι και αξιοκρατικι επιλογι των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ, και κατάργθςθ 
του νόμου 3467/06, χωρίσ αποκλειςμοφσ κλάδων. 
 Καμία υλοποίθςθ των περιεχομζνων - προτάςεων τθσ Ζκκεςθσ του ΕΣΥΡ για τθ 
Β/βάκμια Εκπ/ςθ (αξιολόγθςθ, εξετάςεισ, ωράριο κακθγθτϊν, υποδιευκυντζσ 
μάνατηερ κ.λπ.) 
 Ρρωινι λειτουργία όλων των ςχολείων και εξοπλιςμό τουσ με όλα τα απαιτοφμενα 
μζςα (ςχολικι βιβλιοκικθ, εργαςτιρια, αίκουςα υπολογιςτϊν κ.λπ.), βάςει ενόσ 
ςωςτά ςχεδιαςμζνου μεςοπρόκεςμου προγραμματιςμοφ. 
 Ανάπτυξθ τθσ διαπολιτιςμικισ και αντιρατςιςτικισ εκπαίδευςθσ ςε όλα τα επίπεδα 
και τουσ κεςμοφσ τθσ εκπαίδευςθσ. 
 Αποτελεςματικά μζτρα ςτιριξθσ παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ. 
 Το δθμόςιο ςχολείο (μζχρι τα 18 χρόνια) να παρζχει πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ 
επιπζδου Α ςε μια τουλάχιςτον ξζνθ γλϊςςα και χριςθσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι 
μζςα από δθμόςιεσ εξετάςεισ. 
 Να ενταχκεί ςτθ βαςικι εκπαίδευςθ του διδακτικοφ προςωπικοφ τθσ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ όλων των κλάδων και ειδικοτιτων και θ παιδαγωγικι 
κατάρτιςθ.  
 Επιμόρφωςθ των κακθγθτϊν με τθ ςυνεργαςία των ΑΕΛ, με δθμοκρατικι 
οργάνωςθ και ενεργό ςυμμετοχι των επιμορφουμζνων. Ουςιαςτικι ειςαγωγικι 
επιμόρφωςθ μετά το διοριςμό. Ετιςια περιοδικι επιμόρφωςθ με απαλλαγι από τα 
διδακτικά κακικοντα για όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Ρολφμορφθ, βραχφχρονθ 
επιμόρφωςθ με τισ ίδιεσ όπωσ παραπάνω προχποκζςεισ (ΑΕΛ, απαλλαγι από 
διδακτικά κακικοντα κ.λπ.). 
 Κεςμοκζτθςθ τθσ μετεκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ 
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Εκπαίδευςθσ και ςφνδεςι τθσ με μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν. Φορζασ πρζπει να 
είναι τα ΑΕΛ. Θ επιλογι μεταξφ των υποψθφίων να γίνεται με αξιοκρατικζσ και 
αδιάβλθτεσ διαδικαςίεσ, ενϊ πρζπει να προβλζπονται κίνθτρα τόςο για τουσ 
μετεκπαιδευόμενουσ όςο και για τουσ διδάςκοντεσ και επιβλζποντεσ κακθγθτζσ. 
 Ουςιαςτικι αναμόρφωςθ του κεςμικοφ πλαιςίου του ΛΚΥ και διεφρυνςθ και 
ενίςχυςθ των προγραμμάτων ανταλλαγισ εκπαιδευτικϊν ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ 
επίπεδο. 

 
 
Το 13ο Συνζδριο τθσ ΟΛΜΕ καλεί όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ να ςτθρίξουν με το 

ξεκίνθμα τθσ νζασ χρονιάσ τθ ςυνζχιςθ του αγϊνα μασ αξιοποιϊντασ και αναπτφςςοντασ 
παραπζρα το κεκτθμζνο τθσ κοινισ πανεκπαιδευτικισ δράςθσ. Ο δρόμοσ του αγϊνα 
περνάει υποχρεωτικά μζςα από τθ δθμιουργία ενόσ πολφμορφου, ενωτικοφ, 
ριηοςπαςτικοφ, διεκδικθτικοφ εκπαιδευτικοφ κινιματοσ για τθν υπεράςπιςθ τθσ Δθμόςιασ 
Εκπαίδευςθσ  ςε όλεσ τισ βακμίδεσ, κακϊσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ και των δικαιωμάτων 
των εκπαιδευτικϊν που το υπθρετοφν.  
             Αυτό το κίνθμα ςτθ βάςθ κα είναι κίνθμα για το δικαίωμα ςτθ μόρφωςθ για όλα τα 
παιδιά και  κα αναπτφςςεται με βάςθ  τουσ  άξονεσ:   

α) Χρθματοδότθςθ  εκπαίδευςθσ- όχι ςτθ ιδιωτικοποίθςθ 
β) ιηικζσ αλλαγζσ ςτο περιεχόμενο και τθ λειτουργία των ςχολείων (ολοκλθρωμζνθ 

ενιαία γνϊςθ- δθμοκρατικό ςχολείο) 
γ) οικονομικι, εργαςιακι και επιςτθμονικι  αναβάκμιςθ των κακθγθτϊν. 
Ρροχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ ενόσ τζτοιου κινιματοσ είναι θ ολόπλευρθ 

προετοιμαςία  του κλάδου με προςπάκεια ςφγκλιςθσ όλων των ηωντανϊν μαχθτικϊν 
δυνάμεων του κλάδου. 

Το 13ο Συνζδριο εκτιμϊντασ τθ κετικι και τθν αρνθτικι πείρα του ςυνδικαλιςτικοφ 
κινιματοσ, τα φαινόμενα γραφειοκρατικοποίθςθσ των ςυνδικάτων και αποςυςπείρωςθσ 
των εργαηομζνων, τθ χαμθλι ςυνδικαλιςτικι πυκνότθτα προκρίνει τθ ςτροφι ςτθ βάςθ των 
ςωματείων. Κεωροφμε πωσ οι ΕΛΜΕ πρζπει να αναλάβουν μια ςειρά πρωτοβουλίεσ ςε 
τοπικό επίπεδο, ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα ιςχυρό μορφωτικό – εκπαιδευτικό ρεφμα. Στο 
πλαίςιο αυτό κεωροφμε αυτονόθτο το ςυντονιςτικό ρόλο του Δ.Σ. τθσ Ομοςπονδίασ. 
Οφείλουμε να ανοίξουμε τισ πφλεσ των τοπικϊν Ενϊςεων με ζμφαςθ ςτθ νζα βάρδια των 
εκπαιδευτικϊν και να ενιςχφςουμε τισ υπάρχουςεσ δθμοκρατικζσ δομζσ με τθν ζνταξθ των 
αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςτισ τάξεισ του οργανωμζνου κινιματόσ μασ. 
Το κάκε πρωτοβάκμιο ςωματείο μασ και οι ςφλλογοι διδαςκόντων ςτα ςχολεία μποροφν να 
αποτελζςουν, κάτω από προχποκζςεισ, ιςχυρό παράγοντα αναςφνταξθσ του κινιματόσ 
μασ. 
            To 13ο ςυνζδριο τθσ ΟΛΜΕ αποφαςίηει να ςυμβάλει ο κλάδοσ με  πρωτοβουλίεσ του 
ςε κάκε ςχολείο-περιοχι και κεντρικά ςε ςυνεργαςία με το αντιπολεμικό κίνθμα για τθν 
απόκρουςθ  των ιμπεριαλιςτικϊν ςχεδίων ςτθ ευρφτερθ περιοχι μασ και ςε όλο τον κόςμο. 
            Το Δ.Σ. τθσ ΟΛΜΕ, ακόμθ, εξουςιοδοτείται να  πάρει  άμεςθ πρωτοβουλία για το 
ςυντονιςμό όλων των κλαδικϊν οργανϊςεων και των ςυνομοςπονδιϊν για τθ δθμιουργία 
πανεργατικοφ μετϊπου ικανοφ να αποκροφςει τισ νζεσ αντιαςφαλιςτικζσ ρυκμίςεισ που 
προωκοφνται.  
 Το 13ο ςυνζδριο εκφράηει, επίςθσ, τθ βοφλθςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ Β/κμιασ 
εκπαίδευςθσ για τθ ςυνζχιςθ των κοινϊν, ςυντονιςμζνων αγϊνων μασ, - με τθν αναγκαία 
διεφρυνςθ τθσ εςωτερικισ μασ ςυςπείρωςθσ και τθσ δυναμικισ τουσ - για τθν κατάργθςθ 
του Νόμου-Ρλαιςίου για τα ΑΕΛ και για τθν οριςτικι αποτροπι τθσ αντιδραςτικισ 
ανακεϊρθςθσ του Συντάγματοσ. 

Το νζο Δ.Σ. τθσ ΟΛΜΕ πρζπει να προετοιμάςει και να οργανϊςει  κλαδικοφσ 
αγϊνεσ, κακϊσ και αγϊνεσ ςτο πλαίςιο τθσ κοινισ πανεκπαιδευτικισ δράςθσ και του 
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ευρφτερου ςυντονιςμοφ με τουσ μαχόμενουσ κλάδουσ των εργαηομζνων, για τθν 
απόκρουςθ των  κυβερνθτικϊν επιλογϊν και τθ διεκδίκθςθ των δίκαιων αιτθμάτων μασ 
κατακτϊντασ τθν ευρφτερθ δυνατι κοινωνικι υποςτιριξθ ςτισ εκπαιδευτικζσ προτάςεισ του 
κλάδου μασ. 
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Παράρτθμα 
 

Διάφορεσ ςχετικζσ προτάςεισ που ζχουν διατυπωκεί 
 
Προκαταρκτικό ζτοσ 
 
         Συχνά ςυηθτείται θ κζςπιςθ ενόσ προκαταρκτικοφ (μεταλυκειακοφ ι 
προπανεπιςτθμιακοφ χαρακτιρα) ζτουσ, κατά επιςτθμονικοφσ κλάδουσ (π.χ. πολυτεχνικόσ, 
οικονομικόσ, ιατρικόσ κ.τ.λ.). Θ πρόταςθ αυτι υποςτθρίχκθκε κυρίωσ από 
πανεπιςτθμιακοφσ. Σφμφωνα με μια εκδοχι τθσ, προβλζπεται θ ςφςταςθ μιασ 
εκπαιδευτικισ δομισ ετιςιασ διάρκειασ, ςτθν οποία κα μπορεί να εγγράφεται κάκε 
απόφοιτοσ/-θ Λυκείου ανεξάρτθτα από τθν θλικία του και χωρίσ εξετάςεισ. Στθν διάρκεια 
αυτοφ του ζτουσ οι ςπουδαςτζσ κα παρακολουκοφν ζναν αρικμό μακθμάτων (π.χ. τζςςερα 
μακιματα ανάλογα τον επιςτθμονικό κλάδο), και για κάκε μάκθμα κα ιταν δυνατό να 
υπάρχει ζνασ αρικμόσ εξετάςεων ςτθν διάρκεια του χρόνου. Ο τελικόσ βακμόσ για κάκε 
μάκθμα κα είναι ο μζςοσ όροσ όλων των εξετάςεων. Όςοι περάςουν τα μακιματα (δθλαδι, 
κα παίρνουν τον μιςό του μζγιςτου βακμοφ) κα ειςάγονται χωρίσ περιοριςμοφσ ωσ προσ 
τον αρικμό. Τουλάχιςτον ςτο πρϊτο διάςτθμα κα ζπρεπε να διατθρθκεί ο ςθμερινόσ 
τρόποσ με τον οποίο  διαμορφϊνονται τα κζματα, αφοφ ζχει υπάρξει μια ςυναίνεςθ ότι δεν 
γίνονται διαρροζσ. Αν δεν τα καταφζρουν να ειςαχκοφν ςτο πανεπιςτιμιο τθν πρϊτθ φορά, 
κα μποροφν να επανεγγραφοφν ςτο προκαταρκτικό ζτοσ.  
Τα μακιματα ςε αυτά τα προκαταρκτικά ζτθ κα διδάςκονται από το διδακτικό προςωπικό 
των ΑΕΛ, των ΤΕΛ αλλά και από κακθγθτζσ τθσ μζςθσ εκπαίδευςθσ. Κα ιταν επίςθσ δυνατό 
να αξιοποιθκεί και θ τεράςτια πείρα εκπαιδευτικϊν που εργάηονται και ςτα φροντιςτιρια. 
Θ δομι και το εκπαιδευτικό προςωπικό αυτισ τθσ βακμίδασ κα πρζπει να υπογραμμίηει τθν 
αυτοτζλειά τθσ και δεν κα πρζπει να ταυτιςτεί οφτε με το 4ο ζτοσ του Λυκείου οφτε και με 
το πρϊτο ζτοσ του Ρανεπιςτθμίου. Το ζτοσ αυτό κα μπορεί να γίνει και ζνα ςθμείο 
ςυνάντθςθσ διδαςκόντων από τθν τριτοβάκμια, τθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ αλλά και 
των φροντιςτθρίων. Θ εμπλοκι ςε αυτζσ τισ διεργαςίεσ όςων διδάςκουν ςτα φροντιςτιρια 
μπορεί ενδεχομζνωσ να αποτελζςει ζναν τρόπο αντιμετϊπιςθσ τθσ «παραπαιδείασ». Από 
υποςτθρικτζσ αυτισ τθσ πρόταςθσ προβάλλεται θ άποψθ ότι, εφόςον τα φροντιςτιρια 
κεωροφνται νομιμοποιθμζνα ςτθν ςυνείδθςθ των πολιτϊν, εφόςον απαςχολοφν τόςο 
πολλοφσ εργαηόμενουσ και εφόςον θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ είναι 
πάνω από 2 δις. ευρϊ, θ παραπαιδεία δεν εξορκίηεται με ιδεολογικοφσ αφοριςμοφσ.  

Ζνα τζτοιο ςφςτθμα, υποςτθρίηεται, κα οδθγοφςε ςε πολφ πιο ουςιαςτικζσ ςπουδζσ 
ςτο λφκειο κυρίωσ επειδι οι μακιτριεσ και οι μακθτζσ δεν κα είναι αναγκαςμζνοι να 
βιϊνουν τθν ςχολικι κακθμερινότθτα ςαν μία αναγκαςτικι γραφειοκρατικι ιεροτελεςτία, 
αφοφ, ςιμερα, το «πραγματικό» ςχολείο αρχίηει το απόγευμα μετά το ςχολείο –ι αρκετά 
ςυχνά το πρωί, πριν το απογευματινό ςχολείο. 

Σοβαρό μειονζκτθμα αυτισ τθσ πρόταςθσ είναι ότι επιβαρφνει το εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα με ζνα επιπλζον ζτοσ, το οποίο αποκτά ςθμαςία μόνο για όςουσ τελικά επιτφχουν 
να επιλεγοφν για τθ ςυνζχιςθ των ςπουδϊν τουσ, ενϊ για τουσ υπόλοιπουσ αποτελεί 
χάςιμο χρόνου. 

Ειδικότερα θ πρόταςθ για τθν αφαίρεςθ ενόσ ζτουσ από τθ βακμίδα του Λυκείου 
και τθν απόδοςι του ςτθν προετοιμαςία για τθ διαδικαςία τθσ επιλογισ για τα ΑΕΛ-ΑΤΕΛ ζχει 
επιπλζον το μειονζκτθμα ότι αφαιρεί ζνα ζτοσ γενικισ παιδείασ / μόρφωςθσ και το 
αποδίδει ςε φροντιςτθριακοφ τφπου δραςτθριότθτα. Ρρόκειται για μια πρόταςθ που 
υπονομεφει τθν πρόταςθ τθσ ΟΛΜΕ για 12χρονθ υποχρεωτικι γενικι εκπαίδευςθ. 
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Πρόταςθ του κακθγθτι του ΕΜΠ Νίκου Μαρκάτου 
«Ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα ΑΕΙ ςε τρία βιματα 
Μια τεκμθριωμζνθ, ρεαλιςτικι και εφαρμόςιμθ πρόταςθ αρχών  

 

Ο περιοριςμόσ τθσ πρόςβαςθσ ςτα Ρανεπιςτιμια ςε όποιον το επικυμεί ιταν 
επιβεβλθμζνοσ παγκοςμίωσ, με δεδομζνθ τθν πρακτικι αδυναμία διάκεςθσ των 
απαιτοφμενων εκπαιδευτικϊν πόρων. Σιμερα, θ τεχνολογία επιτρζπει τθν άρςθ του 
περιοριςμοφ αυτοφ, ενϊ ταυτόχρονα ςτθν Ελλάδα το δθμογραφικό πρόβλθμα ςε 
ςυνδυαςμό με τα νζα τριτοβάκμια ιδρφματα, κακιςτοφν δυνατι τθν κατάργθςθ του 
ςυςτιματοσ των ειςαγωγικϊν εξετάςεων. Το ςφςτθμα αυτό ζχει δοκιμαςτεί για δεκαετίεσ 
ςτθν Ελλάδα, είναι ςακρό, αδιζξοδο και δθμιουργεί περιςςότερα προβλιματα από όςα 
λφνει, με χαρακτθριςτικότερα εκείνα τθσ παραπαιδείασ, τθσ μετατροπισ των ςχολείων ςε 
εξεταςτικά κζντρα, των μακθτϊν και των γονζων ςε "βακμοκιρεσ", αλλά και τθσ 
οικονομικισ αιμορραγίασ τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ ςε φροντιςτιρια και ιδρφματα τθσ 
αλλοδαπισ. 

Ριςτεφω ότι πρζπει κάποτε τα παιδιά μασ να πθγαίνουν ςτο ςχολείο για να μάκουν 
γράμματα και όχι για να περάςουν κάποιεσ εξετάςεισ. Ζχοντασ πλιρθ και ζγκαιρθ 
ςυναίςκθςθ των παραπάνω, είμαι ανάμεςα ςε εκείνουσ που πρότεινα τθν κατάργθςθ των 
ειςαγωγικϊν εξετάςεων από το 1993, πράγμα που ξεςικωςε τότε κφελλα αντιδράςεων από 
τθ ςυντθρθτικι παράταξθ. Σιμερα θ πρόταςθ για τθν κατάργθςθ των εξετάςεων είναι 
πράγματι εφικτι, όχι αςφαλϊσ αυτόματα, αλλά με κατάλλθλεσ και εφςτοχεσ ενζργειεσ. Θ 
κεντρικι ιδζα ςυνοψίηεται ςε τρία βιματα τα οποία κα αναφερκοφν ςτθ ςυνζχεια, αφοφ 
ξεκακαριςτεί εξαρχισ μια βαςικι προχπόκεςθ για τθν εφαρμογι τουσ. 

Θ υδροκζφαλθ ανάπτυξθ του λεγόμενου κζντρου ζχει οδθγιςει τθν περιφζρεια ςε 
κάκε είδουσ μαραςμό, όπωσ είναι γνωςτό αν και οι "πολιτικά ορκζσ" διατυπϊςεισ δεν είναι 
πάντα τόςο κατθγορθματικζσ. Γεγονόσ είναι, πάντωσ, ότι ο χαρακτθριςμόσ "περιφερειακό" 
ςε ζνα Ρανεπιςτιμιο δεν αφορά μόνο τθ γεωγραφικι του ζδρα, αλλά εν πολλοίσ και τθν 
ποιότθτά του. Ζχει εποχιακοφσ κακθγθτζσ οι οποίοι εργάηονται και αμείβονται με 
απαράδεκτουσ όρουσ, εγκαταςτάςεισ που ακόμθ και αν είναι ποςοτικά επαρκείσ δεν 
λειτουργοφν όπωσ πρζπει, και γενικότερα δεν υπάρχει πνοι δθμιουργίασ τθσ κουλτοφρασ 
του Ρανεπιςτθμίου, ωσ κεςμοφ που προςφζρει περιςςότερα από κατάρτιςθ και του οποίου 
οι λειτουργοί είναι ςυνειδθτοί υπθρζτεσ του που διάγουν με αξιοπρζπεια ςε επίπεδο 
εργαςιακϊν ςυνκθκϊν. Το πρόβλθμα με τα περιφερειακά μασ πανεπιςτιμια δεν είναι μόνο 
πρόβλθμα χρθματοδότθςθσ, είναι ςυνολικότερα πρόβλθμα ταυτότθτασ και κουλτοφρασ. 
Δεν είναι δυνατόν ςε μια επαρχία που κεωρεί τον εαυτό τθσ "δεφτερθσ κατθγορίασ" να 
λειτουργοφν Ρανεπιςτιμια που αγνοοφν το άμεςο περιβάλλον τουσ.  

Κατά ςυνζπεια, και με δεδομζνο ότι ακόμθ και αν οι κζςεισ των ειςακτζων επαρκοφν 
(που επαρκοφν), αν οι υποψιφιοι φοιτθτζσ δεν προτιμιςουν τα επαρχιακά Ρανεπιςτιμια, 
δεν είναι δυνατό να εφαρμοςτεί κανζνα μζτρο ελεφκερθσ πρόςβαςθσ που να μθν 
εκφυλιςτεί ςε περιςςότερθ ενδυνάμωςθ του υδροκεφαλιςμοφ που μασ διακατζχει ςε 
πολλά πράγματα. Εφόςον, λοιπόν, διακζτουμε περιφερειακά Ρανεπιςτιμια που δεν 
αιςκάνονται και δεν είναι "επαρχία", μποροφν να εφαρμοςτοφν τρία ςυγκεκριμζνα βιματα 
προσ τθν πλιρθ κατάργθςθ των εξετάςεων. 

Ρρϊτο βιμα είναι θ άμεςθ κεςμοκζτθςθ μεταβατικισ περιόδου, ςτθν οποία κα είναι 
δυνατι θ ελεφκερθ εγγραφι ςε οποιοδιποτε από τα νζα τμιματα των Ρανεπιςτθμίων που 
ιδρφκθκαν τθν τελευταία δεκαετία. Για τα υπόλοιπα τμιματα θ εγγραφι κα γίνεται με 
ςειρά προτεραιότθτασ θ οποία κα κακορίηεται από τθ ςυνολικι εικόνα των επιδόςεων του 
υποψθφίου ςτο ςχολείο, με ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ που κάκε πανεπιςτθμιακό τμιμα κα 
ειςάγει. 
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Το πρϊτο ζτοσ κα περιζχει προπαραςκευαςτικά μακιματα, θ επιτυχισ 
παρακολοφκθςθ των οποίων κα είναι προχπόκεςθ για τθ ςυνζχιςθ των ςπουδϊν, χωρίσ 
ωςτόςο να μεγαλϊνει θ ςυνολικι τουσ διάρκεια. Εφόςον κάποιοσ δεν ολοκλθρϊςει 
επιτυχϊσ το προπαραςκευαςτικό ζτοσ, κα μπορεί να μετακινθκεί ςε άλλο πανεπιςτθμιακό 
τμιμα κατοχυρϊνοντασ τθ μζχρι τϊρα πορεία του αν το αντικείμενο είναι ςυναφζσ (π.χ. 
Λατρικι, Οδοντιατρικι, Φαρμακευτικι, κ.ο.κ.) ι να λάβει βεβαίωςθ για ό,τι ζχει επιτφχει. Θ 
μετακίνθςθ μεταξφ ιδρυμάτων κα είναι δυνατι τόςο για εκείνουσ που δεν ολοκλιρωςαν 
επιτυχϊσ το πρϊτο ζτοσ ςε πανεπιςτιμια όπου ειςιχκθκαν με ςειρά προτεραιότθτασ, όςο 
και για όςουσ επικυμοφν να μεταγραφοφν από πανεπιςτιμια ςτα οποία εγγράφθκαν χωρίσ 
ςειρά προτεραιότθτασ ςε άλλα ιδρφματα. Με αυτόν τον τρόπο διαςφαλίηεται ο μθ 
αποκλειςμόσ των νζων και οι πολλαπλζσ ευκαιρίεσ χωρίσ, όμωσ, το άγχοσ των εξετάςεων. 

Δεφτερο, παράλλθλο, βιμα είναι θ παροχι του ςυνόλου του εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
των μακθμάτων των πανεπιςτθμίων, με αρχι για τα μακιματα του πρϊτου ζτουσ, πάνω 
από το διαδίκτυο, ςτο οποίο κα ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ οι ςπουδαςτζσ. Ιδθ το ΕΜΡ 
παρζχει τθ δυνατότθτα αυτι για περιςςότερα από 10 χρόνια. Θ αξιοποίθςθ των 
τεχνολογιϊν του διαδικτφου είναι κομβικό ςθμείο ςτθν επίτευξθ τθσ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ 
αφοφ όχι μόνο κα ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων χϊρου, αλλά κα μειϊςει 
κατακόρυφα και το κόςτοσ των ςυγγραμμάτων, τα οποία κα μποροφν να διατίκενται ςε 
θλεκτρονικι μορφι, λφνοντασ ταυτόχρονα και τθ διαμάχθ του "μοναδικοφ ςυγγράμματοσ" 
που ταλανίηει για χρόνια τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα και τουσ φοιτθτζσ. 

Τρίτο βιμα είναι θ πλιρθσ κατάργθςθ τθσ ςειράσ προτεραιότθτασ ςτθν εγγραφι, θ 
οποία κα αποδεςμεφςει οριςτικά το ςχολείο από το ρόλο του βακμοκθρικοφ και 
εξεταςτικοφ προκάλαμου για τα πανεπιςτιμια. Αυτι κα μπορεί να γίνει μετά από μια 
μεταβατικι περίοδο τριϊν ι τεςςάρων ετϊν, ςτθν οποία κα κανονικοποιθκοφν όλεσ οι 
λειτουργικζσ παράμετροι του νζου ςυςτιματοσ και κα κεςμοκετθκεί θ νζα δυναμικι του. 
Ραράλλθλα, κα ζχουν αναμορφωκεί, όπου χρειάηεται, τα αναλυτικά προγράμματα του 
ςχολείου ϊςτε να παρζχει χριςιμθ, αυτοτελι και ουςιαςτικι γνϊςθ. Στο ίδιο διάςτθμα κα 
ζχει προχωριςει θ εςωτερικι οργάνωςθ των πανεπιςτθμίων ςχετικά με τθν παροχι του 
θλεκτρονικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθν οργάνωςθ των μακθμάτων του πρϊτου ζτουσ και 
τθ διαχείριςθ τθσ ελεφκερθσ κινθτικότθτασ των ςπουδαςτϊν. Στόχοσ πρζπει να είναι θ 
πλιρθσ κατάργθςθ τθσ ςειράσ προτίμθςθσ εγγραφισ ςε όλα τα πανεπιςτιμια μζχρι το 
2009-10.» 
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Από ηελ απόθαζε ηνπ 13
νπ

 Σπλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΕ 
 

 
Το 13ο Συνζδριο του κλάδου ςτθν Απόφαςι του ςυμπεριζλαβε και ςυγκεκριμζνθ 

πρόταςθ για το ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, που ζχει ωσ εξισ: 

 
 
 
 
 
 

Γηα ην ζύζηεκα πξόζβαζεο ζηελ Τξηηνβάζκηα Εθπαίδεπζε, δηεθδηθνύκε ζηαζεξά ηε δηεύξπλζε 

ηεο πξόζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε αληίζηνηρε, βέβαηα, γελλαία ρξεκαηνδόηεζε ηωλ 

ππνδνκώλ ηωλ ηδξπκάηωλ ηεο θαη ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζωπηθνύ, ώζηε λα κελ ππνβαζκίδνληαη 
ζπλερώο νη ζπνπδέο ζε απηά κε ηελ είζνδν όιν θαη πεξηζζόηεξωλ θνηηεηώλ κε ηελ ίδηα ρξεκαηνδόηεζε θαη 

ηελ ύπαξμε ζνβαξώλ θελώλ ζε εθπαηδεπηηθνύο. […] 

   

Δηεθδηθνύκε: 

 

 Καζνιηθή δεκόζηα δωξεάλ εθπαίδεπζε ζε όιεο ηηο βαζκίδεο, πνπ ζα παξέρεη κόξθωζε, 

θαιιηέξγεηα θαη εθόδηα ζε όια ηα παηδηά ρωξίο απνθιεηζκνύο, κε παηδαγωγηθή ειεπζεξία θαη 

δεκνθξαηία.  

 

 Σην πιαίζην ηεο κεηαβαηηθήο πξόηαζεο ηεο ΟΛΜΕ γηα ηελ ΤΕΕ (παξακέλεη ηζρπξή ε 

ζρεηηθή απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηωλ Πξνέδξωλ ηωλ ΕΛΜΕ – Ινύλεο 2006), 

πξνηείλνπκε  ηα παξαθάηω άκεζα κέηξα:   

 

 Αλεμάξηεηα από δνκέο θαη ζπζηήκαηα κεηάβαζεο, όινη νη καζεηέο/-ηξηεο πξέπεη λα έρνπλ 

ην δηθαίωκα θαη ηε δπλαηόηεηα «νξηδόληηαο θηλεηηθόηεηαο» θαζώο θαη ηεο πξόζβαζεο 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θάηη πνπ θαζηζηά απαγνξεπηηθό ν λένο λόκνο γηα ηελ 

ΤΕΕ κε ηελ θαζηέξωζε ηωλ ΕΠΑΣ. 

 

 Να δεµηνπξγεζεί δεµόζην Μεηαιπθεηαθό Έηνο Εηδίθεπζεο, ιεηηνπξγηθά ζπλδεδεκέλν κε 

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πνπ ζα αμηνπνηεί ηελ ππνδνµή θαη ην εθπαηδεπηηθό 

πξνζωπηθό ηωλ ΕΠΑΛ,  θαη ζα µπνξεί λα πεξηιαµβάλεη ην ζύλνιν ηωλ εηδηθνηήηωλ πνπ 

παξέρνληαη ζήµεξα, αιιά θαη όπνηα άιιε θξηζεί αλαγθαίν λα δεµηνπξγεζεί µε βάζε ηηο 

αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλωλίαο, µε ηαπηόρξνλε θαηάξγεζε θαη ελζωµάηωζε ζε απηό 

θάζε άιιεο µνξθήο επαγγειµαηηθήο µεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΙΕΚ 

θ.ιπ.). 

 

 Να ζπµπεξηιεθζνύλ ζην ΕΠΑΛ ηνπιάρηζηνλ όιεο εθείλεο νη εηδηθόηεηεο γηα ηηο νπνίεο 

ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ζρνιέο ζηελ ηξηηνβάζµηα εθπαίδεπζε. 

 

 Να θαηνρπξωζεί πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ηωλ απνθνίηωλ ηεο 

ΤΕΕ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ), ρωξίο ηνπο θξαγκνύο θαη ηηο 

δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη ζήκεξα, θαη αλαινγηθά κε ην καζεηηθό δπλακηθό ηεο ΤΕΕ. 

 

 Ειεύζεξε πξόζβαζε ζηελ Τξηηνβάζκηα Εθπαίδεπζε κε βάζε ην απνιπηήξην, πνπ ζα 

απνθηάηαη κε ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο. Σην κεηαβαηηθό ρξνληθό δηάζηεκα ε πξόζβαζε ζηελ 

Τξηηνβάζκηα Εθπαίδεπζε λα γίλεηαη κεηά ηελ απνθνίηεζε από ην Λύθεην, κε παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκό καζεκάηωλ κε ηελ επζύλε ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

 

 Σπλερή  δηεύξπλζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε ηειηθό ζηόρν ηελ  

θαηάξγεζε ηνπ θιεηζηνύ αξηζκνύ εηζαθηέωλ κε ηελ αληίζηνηρε  γελλαία ρξεκαηνδόηεζε ηωλ 

ππνδνκώλ ηωλ ηδξπκάηωλ ηεο. […].  

 

 Καηάξγεζε ηνπ κέηξνπ ηεο βαζκνινγηθήο βάζεο ηνπ 10 ωο ειάρηζηνπ πξναπαηηνύκελνπ 

γηα ηελ εηζαγωγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, πνπ απνθιείεη από ηελ Τξηηνβάζκηα 

Εθπαίδεπζε ρηιηάδεο λένπο από ηα ιαϊθά θνηλωληθά ζηξώκαηα θαη ηνπο εμωζεί ζηα ηδηωηηθά 

δίθηπα θαηάξηηζεο (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Κέληξα Ειεύζεξωλ Σπνπδώλ θ.ιπ.).  


