
 

Η ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΦΟΡΟΤΜ  ΣΗ ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΗ 

ΚΑΙ  Η  ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 2006 

  

Απφ ηηο 3 έσο ηηο 5 Ννεκβξίνπ 2006 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Φξαλθθνχξηε ε 

Πξνπαξαζθεπαζηηθή πλέιεπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Φφξνπκ. Η πλέιεπζε 

θηινμελήζεθε ζηα θηίξηα ησλ ζπλδηθάησλ VERDI θαη IG Metall θαη είρε σο θχξηα 

ζέκαηα ηελ απνηίκεζε ηνπ 4νπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Φφξνπκ ηεο Αζήλαο θαζψο 

θαη ηα κειινληηθά βήκαηα ηνπ Φφξνπκ. 

Γηα ηελ Διιεληθή αληηπξνζσπεία ε Πξνπαξαζθεπαζηηθή πλέιεπζε ηεο 

Φξαλθθνχξηεο ήηαλ ε ζηηγκή ηεο δηθαίσζεο ηνπ θφπνπ πνπ θαηαβιήζεθε. Σν ζχλνιν 

ησλ Δπξσπαίσλ εθπξνζψπσλ νξγαλψζεσλ θαη θηλεκάησλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ 

έδσζαλ ζπγραξεηήξηα ζηνπο Έιιελεο νξγαλσηέο ηνλίδνληαο φηη ην 4ν Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Φφξνπκ, ηνλ πεξαζκέλν Μάε ζηελ Αζήλα, ήηαλ ηδηαίηεξα επηηπρεκέλν. 

Δπηρεηξψληαο λα ηεθκεξηψζνπλ απηή ηελ εθηίκεζε ππνγξάκκηζαλ ηε καδηθή 

ζπκκεηνρή ζηηο ζπδεηήζεηο αιιά θαη ηελ επηηπρία ηεο δηαδήισζεο, ην άλνηγκα ζηηο 

ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηελ Σνπξθία, ηνλ πινπξαιηζηηθφ θαη 

δεκνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ δελ απέθιεηζε θαλέλαλ, ην 

ξηδνζπαζηηθφ θαη λεαληθφ  ηνπ ρξψκα θαη, ηέινο, ην γεγνλφο φηη ην θίλεκα κηαο 

ζρεηηθά κηθξήο ρψξαο θαηάθεξε λα αληεπεμέιζεη ζηηο ηεξάζηηεο απαηηήζεηο ηεο 

δηνξγάλσζεο. 

ηε Φξαλθθνχξηε άλνημε θαη ε ζπδήηεζε γηα ην πνχ ζα νξγαλσζεί ην 

επφκελν, 5
Ο
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Φφξνπκ. ¨Έγηλαλ πξνηάζεηο γηα ηελ Κνπεγράγε, 

ηε Βηέλλε θαη ηε Ληζζαβφλα. Η ηειηθή απφθαζε ζα παξζεί ζηελ επφκελε 

Πξνπαξαζθεπαζηηθή πλέιεπζε, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο 30 Μάξηε έσο ηηο 

2 Απξίιε 2007. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε Πξνπαξαζθεπαζηηθή αιιά θαη γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία επηινγήο ηεο πφιεο πνπ ζα θηινμελήζεη  ην επφκελν 

Φφξνπκ απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία κηαο νκάδαο εξγαζίαο, πνπ ζα ζπλεδξηάζεη ζηηο 

Βξπμέιιεο ζηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 2006. Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Φφξνπκ είλαη κηα 

δσληαλή πξαγκαηηθφηεηα πνπ  δελ κπνξεί λα αλαηξεζεί. ηελ Αζήλα απνδείρηεθε φρη 

κφλν ε αληνρή ηνπ ζηηο αληημνφηεηεο αιιά θαη ε δσηηθή νξκή ηνπ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε, επίζεο, ζπλάληεζε  ηνπ δηθηχνπ ζπλδηθαιηζηψλ, ζηελ 

νπνία εθηφο ηνπ απνινγηζκνχ γηα ην 4
ν
  Δ.Κ.Φ. ζπδεηήζεθε θαη ε πξφηαζε  γηα ηελ 

Παλεπξσπατθή Γηάζθεςε «γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ», πνπ ήδε 

έρεη απνθαζηζζεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ην 2007 ζηε Θεζζαινλίθε ή ην Νηνπθάζηι.   

  

Η ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΎΟΤ ΕΚΠΑΊΔΕΤΗ 

ην πιαίζην ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο ζπλάληεζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

ζπλάληεζε ηνπ Γηθηχνπ Δθπαίδεπζεο ηνπ Φφξνπκ. πκκεηείραλ ζε απηή εθπξφζσπνη 

απφ ζπλδηθάηα εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ Διιάδα (ΟΛΜΔ), ηε Γαιιία 

(SNES, SNIUPP, CGT), ηελ Ιηαιία (FCGIL, COBAS-Scuola), ηελ Σνπξθία 

(EGITIM-SEN), ηε Γεξκαλία (GEW), θνηηεηηθέο νξγαλψζεηο (UNEF-Γαιιία), 

θνηηεηέο απφ Διιάδα θαη Σνπξθία. πκκεηείραλ επίζεο εθπξφζσπνη θηλεκάησλ γηα 

ηελ παηδεία απφ ην Βέιγην, ηελ Σνπξθία, ηελ Ιηαιία θ.ά. 

Καηά ηηο εξγαζίεο ηεο έγηλε ζεηηθή απνηίκεζε ησλ ζεκηλαξίσλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε πνπ νξγαλψζεθαλ ζηελ Αζήλα ην Μάε θαη δφζεθαλ γηα κηα αθφκε θνξά 

ζπγραξεηήξηα ζηνπο Έιιελεο νξγαλσηέο.  Παξνπζηάζηεθαλ, αθφκε, νη εμειίμεηο 

ζηελ εθπαίδεπζε ζε θάζε ρψξα. Η ειιεληθή αληηπξνζσπεία ελεκέξσζε αλαιπηηθά 

γηα ηε δξάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο ζηε ρψξα καο, ηε θνηηεηηθή εμέγεξζε ηνπ 



πεξαζκέλνπ Μάε θαζψο θαη ηε κεγαιεηψδε απεξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηε ζπκκεηνρή ζε απηέο ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηε ζπγθξφηεζε 

ηνπ παλεθπαηδεπηηθνχ κεηψπνπ. Όινη νη εθπξφζσπνη εμέθξαζαλ ηε ζπκπαξάζηαζή 

ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα ηεο ρψξαο καο θαη επρήζεθαλ επηηπρία ζηνπο αγψλεο 

καο. 

Έγηλε, ηέινο, ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ζε φιεο 

ηηο ρψξεο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Δβδνκάδαο Γξάζεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη 

νξηζηηθνπνηήζεθε ην ηειηθφ θείκελν ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο πνπ πηνζεηήζεθε ζηε 

πλέιεπζε Δθπαίδεπζεο ζην 4
ν
 ΔΚΦ, ην Μάε ζηελ Αζήλα. 

  

Εσρωπαϊθή Εβδοκάδα Δράζες γηα ηελ Εθπαίδεσζε 

  

ην πιαίζην απηήο ηεο εβδνκάδαο νξγαλψζεθαλ ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο θηλεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη εθδειψζεηο κε ζηφρν ηε ζηήξημε ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο ελάληηα ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζε. 

            ηελ Ιηαιία πξαγκαηνπνηήζεθε  24σξε απεξγία ζηηο 17 Ννέκβξε κε αίηεκα 

ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη 

ελάληηα ζηελ πξνζσξηλφηεηα ηεο εξγαζίαο θιπ.. Οη εξγαδφκελνη απεξγνί έθηαζαλ 

ζπλνιηθά ην 1,5 εθαηνκκχξην, ελψ πεξηζζφηεξνη απφ 300.000 ζπκκεηείραλ ζε 

ζπιιαιεηήξηα πνπ νξγαλψζεθαλ ζε 27 Ιηαιηθέο πφιεηο (Ρψκε, Μηιάλν, Νάπνιε, 

Σνξίλν θ.α). 

            ηηο 18 Ννέκβξε ζην Μηιάλν ην θίλεκα «Έλα θαιφ ζρνιείν γηα ηε 

δεκνθξαηία» νξγάλσζε έλα Δπξσπατθφ πλέδξην κε ηίηιν: « Η Δθπαίδεπζε Γεκφζην 

αγαζφ: ζρνιείν, φπσο λεξφ» γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ Δπξψπε κε 

νκηιεηέο απφ δηάθνξεο ρψξεο. Με πξσηνβνπιία απηνχ ηνπ θηλήκαηνο  γνληψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπνπδαζηψλ δεκηνπξγήζεθε έλα λνκνζρέδην θάησ απφ ην νπνίν 

ζπγθεληξψζεθαλ 100.000 ππνγξαθέο θαη ζα ζπδεηεζεί ζην Ιηαιηθφ Κνηλνβνχιην. 

Δίλαη ε πξψηε θνξά απφ ην 1948  ζηελ Ιηαιία πνπ έλα λνκνζρέδην έρεη γξαθηεί θαη 

πξνηείλεηαη απφ ηνπο πνιίηεο. 

            ην Βέιγην, ζην  γαιιφθσλν  ηκήκα ηεο ρψξαο, νξγαλψζεθε ηελ Πέκπηε 

16  Ννέκβξε απφ ηα ζπλδηθάηα ζηάζε εξγαζίαο. 

            ηε Οπγγαξία  ζηηο 13 Οθηψβξε νξγαλψζεθε  δηαδήισζε ελάληηα  ζηελ 

θπβεξλεηηθή πξφζεζε γηα απνιχζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ θαηά 20% κείσζε ησλ 

δαπαλψλ. Σα ζπλδηθάηα εθπαηδεπηηθψλ ηεο Οπγγαξίαο επηζεκαίλνπλ φηη, αλ 

αθνινπζεζεί ε πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, ζα απνιπζνχλ 15.000-20.000 εθπαηδεπηηθνί 

ηα επφκελα ρξφληα. 

            ηελ Ιζπαλία νξγαλψζεθαλ θνηηεηηθέο δηαδειψζεηο ζηε Μαδξίηε, ηε 

Βαξθειψλε θαη ηε Βαιέλζηα, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπλδηθάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Όπσο καο πιεξνθνξνχλ νη Ιζπαλνί εθπαηδεπηηθνί, ε θπβέξλεζε πξνψζεζε έλα λφκν 

πνπ ζεσξεί ηζφηηκε ηε δεκφζηα κε ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε θαη πξνβιέπεη αιιαγέο 

πξνο ην ρεηξφηεξν γηα ην ζηάηνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα ζπλδηθάηα νξγάλσζαλ κηα 

εθζηξαηεία ελάληηα ζ’ απηφ ην λφκν θαη δεηνχλ λα θαηαξγεζεί, γηαηί εηζάγεη ηε 

ινγηθή ηεο ηδησηηθήο αγνξάο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

            ηελ Αγγιία νξγαλψζεθε ζην παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ ζπλέδξην ζηηο 

25/11 ελάληηα ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ Μπιεξ. Με θεληξηθφ ζχλζεκα «Έλα 

θαιφ ζρνιείν γηα θάζε παηδί» ην ζπλέδξην απηφ ελαληηψζεθε ζην λενζχζηαην ζεζκφ 

ησλ Αθαδεκηψλ (Academies), πνπ εθρσξεί ζρνιεία ζε επηρεηξήζεηο, θαη γεληθά 

αληηπαξαηέζεθε ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο. Η θπβέξλεζε ηνπ 

Μπιεξ, πνπ πξνσζεί ηε δεκηνπξγία λέσλ ζρνιείσλ ππφ ηνλ ηίηιν: «Φηηάρλνληαο 



ζρνιεία γηα ην κέιινλ»,  ζέιεη απηά λα δηεπζχλνληα απφ ηδησηηθνχο ζπφλζνξεο, 

πξάγκα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη πνιιέο αληηζέζεηο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Η 

πνιηηηθή απηή ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηεο εθπαίδεπζεο απφ 

εηαηξείεο  θαη  κε  θξηηήξηα απνθιεηζκνχ  καζεηψλ απφ ηηο «Αθαδεκίεο». 

            ηε Γαιιία νξγαλψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εβδνκάδαο ζεκηλάξηα-

ζπδεηήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε απφ ηα ζπλδηθάηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

            Σέινο, ζηελ Πνξηνγαιία  νξγαλψζεθε ζπλέιεπζε θαη δηαδήισζε ηε 17 

Ννέκβξε. 

            ηε ρψξα καο, φπσο είλαη γλσζηφ, νξγαλψζεθε γηα πξψηε  θνξά «Αλνηθηή 

αγσληζηηθή ζπλέιεπζε» ζηηο 15/11 ζην Πνιπηερλείν  κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

Οκνζπνλδηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΟΛΜΔ, ΓΟΔ, ΠΟΓΔΠ, ησλ γνλέσλ 

(ηεο ΑΓΜΔ) θαη θνηηεηηθψλ ζπιιφγσλ. Απηφο  ν δσληαλφο θφζκνο ηνπ αγψλα, κε 

φιν ην θνξηίν ηνπ ηζηνξηθνχ ζπκβνιηζκνχ ησλ ρψξσλ θαη ησλ εκεξψλ, ζπδήηεζε θαη 

απνηίκεζε ηηο πιεπξέο θαη ηα κελχκαηα  ησλ κεγάισλ θνηλψλ αγψλσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε απφ ηελ άλνημε κέρξη ζήκεξα. Σαπηφρξνλα, επηβεβαίσζε ηελ θνηλή 

βνχιεζε ηεο αγσληζηηθήο ζπλέρηζεο θαη θπξίσο ηεο θνξχθσζεο  ησλ αγψλσλ ην 

Γελάξε ηνπ 2007  κε δηεπξπκέλα παλεξγαηηθά θαη 

παιιατθά  ραξαθηεξηζηηθά,  ηφηε  πνπ μεθηλά ε ζπδήηεζε γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν θαηνρπξψλεη λνκηθά ηε δσξεάλ δεκφζηα 

εθπαίδεπζε. 

  

  

  

Κάιεζκα ηες Γεληθής σλέιεσζες ηοσ Δηθηύοσ ηες Εθπαίδεσζες 

 ζηο 4
ο
 Εσρωπαϊθό Κοηλωληθό Φόροσκ   γηα ηελ Παλεσρωπαϊθή Εβδοκάδα 

Κηλεηοποίεζες γηα ηελ Τπεράζπηζε ηοσ Δεκόζηας Εθπαίδεσζες  (13-18 

Νοέκβρε ηοσ 2006). 

  

Δκείο, σο εθπαηδεπηηθνί, θηλήκαηα,  νξγαλψζεηο,  εξγαηηθά ζσκαηεία, 

ζπλδηθάηα θαη θνξείο ηεο  θνηλσλίαο  ησλ πνιηηψλ, πνπ ζπκκεηείρακε ζην 

4
ν
 Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Φφξνπκ (ESF) ζηελ Αζήλα,  θαινχκε φιεο ηηο νξγαλψζεηο, 

θνξείο θαη ζπιινγηθφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

αθφινπζε έθθιεζε.  

Απηή ε έθθιεζε απεπζχλεηαη ζε φινπο, ζηνπο/ζηηο εξγαδφκελνπο/-εο ζηα 

ζρνιεία, ζηα παλεπηζηήκηα, ζε κε επίζεκε εθπαίδεπζε θαη 

ζε εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/-ηξηεο θαη ζηνπο/ζηηο 

καζεηέο/-ηξηεο, ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ζηνλ θφζκν ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο επηζηήκεο θαη 

ηεο ηέρλεο, ζηα κέιε ηεο Βνπιήο θαη ζηνπο ινηπνχο αηξεηνχο, ζηα εξγαηηθά ζσκαηεία 

θαη ζηα ζπλδηθάηα, ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα επξσπατθά ζσκαηεία ηνπο. 

Δπαλαβεβαηψλνπκε ηηο αξρέο ηεο Παγθφζκηνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο πνπ 

πηνζεηήζεθε απφ ην Καηαζηαηηθφ ηνπ Φφξνπκ  Δθπαίδεπζεο  ην 2001, απφ ην Σξίην 

Παγθφζκην Δθπαηδεπηηθφ Φφξνπκ ζην Πφξην Αιέγξε ην 2004 θαη απφ ην  Παγθφζκην 

Κνηλσληθφ Φφξνπκ ζην Καξάθαο ην 2006. 

1.      Η Δθπαίδεπζε σο δεκφζην αγαζφ είλαη παγθφζκηα πξνηεξαηφηεηα θαη 

αλαθαίξεην αλζξψπηλν δηθαίσκα πνπ επεξεάδεη νιφθιεξε ηε δσή ησλ 

αλζξψπσλ. 

2.      Απηφ ην δηθαίσκα είλαη νπζηψδεο γηα ηελ  πξφζβαζε ζε φια ηα άιια 

δηθαηψκαηα, ε εθπαίδεπζε είλαη έλαο κεγάινο ζηφρνο γηα ηηο θνηλσληθέο 

αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα ηε ζεκειίσζε  αμηψλ βαζηζκέλσλ ζηελ 

αιιειεγγχε  θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε. 



3.      Η πνιηηεία πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φινπο ηνπο δπλαηνχο φξνπο γηα ηελ παγίσζε 

θαη πξνψζεζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ 

4.      Δίλαη θαζήθνλ ηεο πνιηηείαο λα εγγπάηαη, ρσξίο δηαθξίζεηο ή απνθιεηζκνχο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε εζλφηεηα, ζξεζθεία, θχιν, θνηλσληθή ηάμε θαη ζεμνπαιηθή 

πξνηίκεζε, ην πιήξεο δηθαίσκα ζε κία νπζηαζηηθή δεκφζηα παηδεία, ζε φιεο 

ηηο βαζκίδεο, απφ ηελ πξνζρνιηθή σο ην παλεπηζηήκην, σο κέξνο ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

  

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο είκαζηε: 

      Αληίζεηνη ζε θάζε λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο νη 

πνιηηηθέο πνπ εθπνξεχνληαη ζήκεξα απφ ηελ Δ.Δ.(π.ρ. 

νδεγία Μπνιθεζηάηλ, GATS, δηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα, απνθάζεηο  ηεο 

Ληζζαβφλαο θ.ιπ.) 

 Αληίζεηνη κε ηελ ππνηαγή ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο αλάγθεο  ηεο αγνξάο 

 Αληίζεηνη κε ηελ αχμεζε ηεο ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ή ηεο δεκφζηαο θαη 

ηδησηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ 

 Αληίζεηνη κε ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, πνπ επηθέξεη ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

 Αληίζεηνη κε ηελ απνδπλάκσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, πνπ ππνηάζζεη 

ηελ παηδεία ζε αγνξαίεο ινγηθέο 

 Αληίζεηνη κε ην ζεζκφ ησλ έθηαθησλ / επνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ ησλ 

επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο 

        Αληίζεηνη κε ην ξαηζηζκφ θαη ην λενθαζηζκφ. 

  

Η εθπαίδεπζε, σο αλαθαίξεην δηθαίσκα φισλ, πξέπεη λα απνηειεί δεκφζην αγαζφ 

πςειήο πνηφηεηαο. Γηα απηφ ηαζζφκαζηε θαη ζα αγσληζηνχκε νιφςπρα 

 Γηα ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε (ηνπιάρηζηνλ ζην 

7% ηνπ ΑΔΠ) 

 Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ελεξγνχ άζθεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε 

 Γηα ηε δεκηνπξγία ζρνιείσλ γηα λήπηα / κηθξά παηδηά σο κέξνο ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ 

 Γηα κηα ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη γηα έξεπλα ζηελ ππεξεζία ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ηεο δεκνθξαηηθήο πξνψζεζεο  ηεο γλψζεο 

 Γηα ηελ απφθηεζε ησλ αλαγθαίσλ θαη επηζπκεηψλ πξνζφλησλ, πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε  φισλ ησλ λέσλ 

 Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθνξψλ ησλ δχν θχισλ θαη ηελ ηζφηεηα ζηελ 

πξφζβαζε θαη ζηα δηθαηψκαηα – ππέξ κίαο εθπαίδεπζεο πνπ δελ βαζίδεηαη; ζε 

αξζεληθά ζηεξεφηππα 

 Γηα πςειή πνηφηεηα ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ζηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο γηα φινπο ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο 

 Γηα ηελ έληαμε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο Δθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο, ησλ κεηαλαζηψλ/-ηξηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ 

 Γηα ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ ζε φιεο ηεο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη 

γισζζηθψλ δηαθνξψλ σο θνηλήο αμίαο 

 Γηα ηελ αλαγλψξηζε φηη ην νηθνλνκηθφ ρξένο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο 

νλνκαδφκελεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο είλαη παξάλνκν θαη εκπνδίδεη ηηο 

θαηάιιειεο επελδχζεηο ζ’ απηέο ηηο ρψξεο ζε βαζηθνχο ηνκείο, φπσο είλαη ε 

εθπαίδεπζε. 



 Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηα θνηλσληθά δξψκελα θαη ηελ έκπξαθηε 

άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο 

 Γηα ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηνλ πφιεκν θαη ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα 

ηελ εθπαίδεπζε 

 Γηα έλα ζρνιείνπ απνδεζκεπκέλν απφ ηηο ζξεζθείεο 

 Γηα ηελ πξναγσγή ηεο εηξήλεο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο αιιειεγγχεο, θαη ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ρσξίο δηαθξίζεηο. 

 Τπέξ ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ησλ θνηηεηψλ 

 Γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε σο κέξνο ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ, σο δηθαίσκα γηα φινπο. 

 Γηα λα πεξηιεθζεί ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε ζηηο δεκφζηεο θαη δσξεάλ 

ππεξεζίεο. 

  

Με απηή ηελ πξννπηηθή, ην ζρνιείν, ηα ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο 

θαη  ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, εμσδηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη φινη 

νη εθπαηδεπηηθνί ρψξνη πξέπεη λα γίλνπλ έλαο ζπιινγηθφο δεκνθξαηηθφο ρψξνο πνπ 

θαισζνξίδεη, αλαγλσξίδεη θαη δεκηνπξγεί ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

απηφ. 

Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο είλαη αλαγθαίν λα γίλνπλ ηα εμήο ζην επφκελν δηάζηεκα: 

Α. Να ζπλερηζηεί θαη λα δηεπξπλζεί ε δηθηχσζε γηα ηελ εθπαίδεπζε, ησλ νξγαλψζεσλ 

θαη ησλ θηλεκάησλ. Δίλαη αλαγθαίν λα δηεπξπλζεί ην κέησπν ησλ νξγαλψζεσλ θαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηα ζσκαηεία κε ην θνηηεηηθφ θαη ην καζεηηθφ 

θίλεκα, ηηο νξγαλψζεηο ησλ γνληψλ, ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα θαη ηηο δηάθνξεο 

θνηλσληθέο νξγαλψζεηο θαη θηλήκαηα ζην δίθηπν. Ο αγώλας γηα δεκόζηα θαη 

δωρεάλ εθπαίδεσζε είλαη σπόζεζε όιωλ. 

Β. Να αμηνπνηεζνχλ θνηλέο εκέξεο δξάζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε κε βάζε ην θάιεζκα 

απηφ θαη κε θεληξηθφ ζχλζεκα: «ηερίδοσκε ηε δεκόζηα θαη δωρεάλ 

εθπαίδεσζε  ζε όιες ηης βαζκίδες, γηα όιοσς ηοσς λέοσς θαη όιες ηης λέες τωρίς 

δηαθρίζεης. Αληηζηεθόκαζηε ζηελ ηδηωηηθοποίεζε. Λέκε ότη ζηελ παηδεία ηες 

αγοράς». 

Γ. Καιούκε ζε κηα παλεσρωπαϊθή εβδοκάδα θηλεηοποίεζες γηα ηελ σπεράζπηζε 

ηες δεκόζηας εθπαίδεσζες,  ηελ ηρίηε εβδοκάδα ηοσ Νοέκβρε ηοσ 2006. 

Τποζηερίδοσκε ηελ παλεσρωπαϊθή θοηλή κέρα δράζες γηα ηοσς θοηηεηές ζηης 17 

Νοέκβρε 2006. 

Γ. Αλ ην Γίθηπν ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ απνθαζίζεη γηα κηα θνηλή εκέξα δξάζεο, 

ππνζηεξίδνπκε απηή ηε δξάζε. 

============================================================= 

Σηη Γενική Σσνέλεσζη ηοσ Γικηύοσ Δκπαίδεσζης ηοσ 4
οσ

 Δσρωπαϊκού Κοινωνικού 

Φόροσμ ζσμμεηείταν εκπρόζωποι από 17 διαθορεηικές τώρες και εθνόηηηες (όπως Γαλλία, 

Ιηαλία, Δλλάδα, Ιζπανία, Τοσρκία, Αγγλία, Γερμανία, Βοσλγαρία, Κοσρδιζηάν, Σερβία, Ρωζία, 
Οσκρανία, Βέλγιο, Ασζηρία κ.ά.) και πάνω από 45 οργανώζεις, ζσνδικάηα, κοινωνικά 

κινήμαηα, ινζηιηούηα κ.λπ. 

  

Θέμης Κοηζιθάκης 

Μέλος ΓΣ ΟΛΜΔ 

Γίκησο Δκπαίδεσζης ΔΚ 

 


