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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 
  
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ συναντήθηκε µε τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Παιδείας την Πέµπτη
(24/7/2003) κι εξέθεσε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ το σύνολο των βασικών αιτηµάτων και
προβληµάτων τα οποία απασχολούν τους εκπαιδευτικούς. 
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έθεσε, ανάµεσα στα άλλα, τα οικονοµικά αιτήµατα των εκπαιδευτικών, 
τα ζητήµατα της επιµόρφωσης, των δαπανών για την Παιδεία, των διορισµών εκπαιδευτικών όλων 
των ειδικοτήτων, τα λειτουργικά προβλήµατα των σχολείων (µείωση αριθµού µαθητών ανά τµήµα, 
κ.λπ.), τις εκπαιδευτικές άδειες, ενώ δόθηκε στον Υπουργό φάκελος µε αναλυτικά υποµνήµατα κατά
περίπτωση. 
            Ωστόσο, οι απαντήσεις του Υπουργού ήταν σαφώς κατώτερες των απαιτήσεων και των
καιρών. 
            Ο Υπουργός Παιδείας, µε γενικόλογες αναφορές στο κυβερνητικό εκπαιδευτικό έργο, 
παρέπεµψε το µεν οικονοµικό ζήτηµα  στον κ. Χριστοδουλάκη, ενώ στα υπόλοιπα αρκέστηκε να 
σηµειώσει τις βελτιώσεις που θα επιφέρει η περίφηµη "κοινωνική χάρτα"!! 
            Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον Υπουργό Παιδείας, οι δαπάνες θα αυξηθούν στο µέλλον (µε 
προοπτική το 5% επί του ΑΕΠ το 2008), οι διορισµοί θεωρούνται επαρκείς για εφέτος (οι 16µηνίτες 
αναπληρωτές θα διοριστούν το 2004), το ανώτατο όριο των 35 µαθητών ανά τµήµα παραµένει 
παρότι "µόνο το 2% των σχολείων έχει τµήµατα µε πάνω από 25 µαθητές", οι εκπαιδευτικές άδειες 
καρατοµούνται και το δικαίωµα στην εργασία των εργαστηριακών εκπαιδευτικών των κλάδων ΤΕ1 
και ∆Ε1 συνεχίζει να αµφισβητείται. 
            Η συνολική εκτίµηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ύστερα από την ουσιαστική, εξειδικευµένη και 
ενδελεχή παρουσίαση των προβληµάτων της εκπαίδευσης στην ηγεσία του ΥΠΕΠΘ είναι πως
συνεχίζεται η ίδια πολιτική µε µεγαλύτερη έµφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στην οποία 
θητεύει µε επιτυχία ο κ. Ευθυµίου.  
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τον εκπαιδευτικό κόσµο, τους γονείς και τους µαθητές σε 
συστράτευση για την επίλυση των κρίσιµων και δίκαιων εκπαιδευτικών αιτηµάτων. 
            ∆ηλώνουµε πως δεν θα φεισθούµε κόπου και χρόνου, ώστε όλοι µαζί, εκπαιδευτικοί, 
µαθητές, γονείς, να κάνουµε την Παιδεία βασική κοινωνική προτεραιότητα. 
  

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

  
  

Αντώνης Αντωνάκος                                                    Γρηγόρης Καλοµοίρης 
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