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1.       Ο κλάδος των καθηγητών προβάλλει έντονα εδώ και πολλά χρόνια εκπαιδευτικό αίτηµα για 
προσδιορισµό του αριθµού µαθητών ανά τµήµα στους 25, κατ' ανώτατο όριο. 
            Το παραπάνω αίτηµα προβλήθηκε µε έµφαση στη διάρκεια της δίµηνης απεργίας µας το 
1997 και τότε η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δεν το απορρίπτει.          Επειδή το τελευταίο διάστηµα 
ασκούνται έντονες πιέσεις από τους Περιφερειακούς ∆/ντές Εκπ/σης και τους ∆/ντές και τους 
Προϊσταµένους Β/βάθµιας Εκπ/σης, για να δηµιουργηθούν τµήµατα µε πάνω από 25 ή σε πολλές 
περιπτώσεις και µε πάνω από 30 µαθητές, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µαζί µε δεκάδες εκπροσώπους 
πραγµατοποίησε διάβηµα διαµαρτυρίας προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ. 
            Όµως, παρά τις δεσµεύσεις του Υφυπουργού Παιδείας για συγκρότηση τµηµάτων µε 25 το 
πολύ µαθητές, αρκετοί Προϊστάµενοι Εκπ/σης αρνούνται να εγκρίνουν τη συγκρότηση τµηµάτων µε 
βάση την παραπάνω κατεύθυνση. 
            Για το λόγο αυτό το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί από την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να προχωρήσει 
σήµερα στην τροποποίηση των σχετικών εγκυκλίων του, που έχουν δηµιουργήσει σοβαρά 
προβλήµατα εφέτος στα σχολεία, διευκολύνοντας µε αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη τµηµάτων µε τον 
πλέον παιδαγωγικά ορθό και επιβαλλόµενο αριθµό µαθητών. Απαιτεί, επίσης, να προωθήσει 
νοµοθετική ρύθµιση που θα προβλέπει συγκρότηση τµηµάτων µε 25 µαθητές κατ' ανώτατο όριο στα 
Γυµνάσια και Λύκεια, 20 µαθητές στα ΤΕΕ και στις κατευθύνσεις και 10 µαθητές στα εργαστήρια. 
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τις ΕΛΜΕ της χώρας, τους Συλλόγους ∆ιδασκόντων και τους 
∆/ντές των σχολείων να υπερασπίσουν τη θέση του κλάδου µας για τη συγκρότηση των τµηµάτων, 
όπως αυτή διατυπώνεται παραπάνω. 
2.         Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί την άµεση δηµοσιοποίηση και τον εξονυχιστικό έλεγχο του 
ενιαίου πίνακα αναπληρωτών µε βάση τον οποίο ανακοινώθηκαν πρόσφατα οι προσλήψεις 
αναπληρωτών. Εκφράζουµε την εύλογη απορία των ενδιαφεροµένων και της ΟΛΜΕ γιατί αυτό δεν 
έγινε µέχρι τώρα. 
            Σε ό,τι αφορά στους πίνακες αναπληρωτών το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ δηλώνει ότι ο κλάδος µας δεν 
είναι διατεθειµένος να ανεχθεί να επαναλαµβάνεται και φέτος η περσινή απαράδεκτη τακτική του 
ΥΠΕΠΘ, της πλήρους αδιαφάνειας. 
            Επειδή το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έχει δεχθεί δεκάδες καταγγελίες για λάθη, παρατυπίες και 
παρανοµίες (π.χ. περίπτωση πρόσληψης Μουσικών), στην κατάρτιση του ενιαίου πίνακα, απαιτεί η 
ευθύνη για την κατάρτιση και τον έλεγχο των πινάκων αναπληρωτών να ανατεθεί στο ΚΥΣ∆Ε και 
στα ΠΥΣ∆Ε. 
3.         Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ δηλώνει ότι είναι αποφασισµένο σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσει τα 
εργασιακά δικαιώµατα των συναδέλφων. Συγκεκριµένα, δεν πρόκειται να ανεχθούµε: 
την παραβίαση του θεσµοθετηµένου ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, στη διάρκεια του οποίου 
πρέπει να εξαντλείται το διδακτικό ωράριο των καθηγητών, 
οι δυσµενείς µετακινήσεις των εκπαιδευτικών να έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα 
Το συνδικαλιστικό κίνηµα θα αντιταχθεί σε κρούσµατα αυταρχισµού, όπου και όποτε αυτά 
εκδηλώνονται, και είναι αποφασισµένο να υπερασπίσει τον πρωτεύοντα και πρωταγωνιστικό ρόλο 
του Συλλόγου ∆ιδασκόντων στη λειτουργία των σχολείων.  
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκτιµά ότι αποτελεί µείζον ζήτηµα για τον εκπαιδευτικό κόσµο η επαρκής 
χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης στο ύψος του 5% επί του ΑΕΠ για το 2003. Θα αντισταθούµε στην 
απαράδεκτη οικονοµική και εισοδηµατική πολιτική που σχεδιάζει να συνεχίσει η κυβέρνηση. 
Τέλος, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αποφασίζει την πραγµατοποίηση νέας συγκέντρωσης διαµαρτυρίας στο 

Σελίδα 1 από 2Ο

5/8/2004file://C:\Documents%20and%20Settings\Παρασκευή\Επιφάνεια%20εργασίας\anakoinos...



ΥΠΕΠΘ την Πέµπτη, 19/9/02, στις 1 το µεσηµέρι. Προκειµένου, να διευκολυνθεί η συµµετοχή των 
συναδέλφων στην παραπάνω συγκέντρωση, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ κηρύσσει δίωρη διευκολυντική 
στάση την Πέµπτη, 19/9/02 (2 τελευταίες ώρες του πρωϊνού κύκλου, 2 πρώτες του απογευµατινού).  
  
  
  
  

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
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