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Ενηµέρωση από τη συνάντηση  µε τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Ανδρέα 
Λυκουρέντζο 

 
 Συνάδελφοι/-ισσες, 
 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ συναντήθηκε τη ∆ευτέρα 29.9.08 µε τον Υφυπουργό  
Παιδείας κ. Λυκουρέντζο, στον  οποίο έθεσε µια σειρά από επείγοντα ζητήµατα που 
απασχολούν τους εκπαιδευτικούς  και το δηµόσιο σχολείο. Ειδικότερα, µεταξύ 
άλλων: 
 

• την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στην τεχνική-επαγγελµατική 
εκπαίδευση, αποτέλεσµα της εφαρµογής του ν. 3475/06 και τα προβλήµατα 
που δηµιούργησε η  νέα απόφαση για τις αναθέσεις µαθηµάτων   της οποίας 
ζητούµε την αναστολή της.  

• τα προβλήµατα στην Π.∆.Σ. και την ενισχυτική διδασκαλία (προσλήψεις 
ωροµισθίων, µείωση ωροµισθίου, συµπλήρωση ωραρίου, απλήρωτοι 
εκπαιδευτικοί κ.λπ.). 

• την ετήσια και την εισαγωγική επιµόρφωση, καθώς και τη χορήγηση 
εκπαιδευτικών αδειών, 

• τις εργασιακές σχέσεις και υπηρεσιακές µεταβολές των εκπαιδευτικών, τις 
τοποθετήσεις πολυτέκνων και των Ι∆ΑΧ κλπ. 

• την ανάκληση της εγκυκλίου « για τον προγραµµατισµό της νέας σχολικής 
χρονιάς». 

 
Ο Υφυπουργός  Παιδείας αναγνώρισε ότι υπάρχει έλλειµµα διαλόγου, µε 

ευθύνη του ΥΠΕΠΘ ιδιαίτερα, στο θέµα των αναθέσεων µαθηµάτων. Παρόλα αυτά 
δεν δέχθηκε το αίτηµά µας για την άµεση αναστολή της σχετικής Υπουργικής 
Απόφασης, αλλά απάντησε πως θα τροποποιηθεί για την επόµενη χρονιά, αφού 
ληφθούν υπόψη οι προτάσεις της ΟΛΜΕ και των επιστηµονικών φορέων. Οι 
προτάσεις αυτές θα πρέπει να κατατεθούν µέχρι το ∆εκέµβρη του 2008. 

Ο Υφυπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στην πρόθεση του Υπουργείου να 
καταθέσει σύντοµα πολυνοµοσχέδιο στο οποίο θα συµπεριλάβει  κάποιες ρυθµίσεις 
(όπως τον τρόπο ανάθεσης υπερωριών, τις διαδικασίες για την Π.∆.Σ. κλπ). Ανέφερε 
πως θα δοθούν τα δύο νοµοσχέδια  (πολυνοµοσχέδιο και νοµοσχέδιο για την 
πρόσβαση των ΕΠΑΛ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση) στην ΟΛΜΕ πριν κατατεθούν 
στη Βουλή. Μας ανακοίνωσε πως, σύµφωνα µε το Υπ. Οικονοµικών, (χωρίς να 



επιβεβαιώνεται αν ακόµα έχει υπογραφεί η σχετική απόφαση) το ωροµίσθιο θα 
αυξηθεί στα 10 € µικτά για φέτος, 11 € τον επόµενο χρόνο και 12 €  το µεθεπόµενο,  
δηλαδή 1 € αύξηση το χρόνο!! 

Γενικότερα… παρέπεµψε τα περισσότερα θέµατα που θέσαµε όπως, των 
υπηρεσιακών µεταβολών, της ΤΕΕ κ.λπ. σε επιτροπή, που πρότεινε να συσταθεί από 
υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΠΘ  και εκπροσώπους της ΟΛΜΕ. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκτιµά πως δυστυχώς δεν δίνεται λύση στα επείγοντα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει το δηµόσιο σχολείο και ο εκπαιδευτικός. 

Από την άλλη ο Υφυπουργός δεν έδωσε καµία  απάντηση στα µεγάλα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο εκπαιδευτικός και το δηµόσιο σχολείο. 

Η  µόνιµη επωδός «δεν δίνει χρήµατα το Υπουργείο Οικονοµικών» για να 
αυξηθούν στο 5% επί του ΑΕΠ οι δαπάνες για την εκπαίδευση,  γεγονός που 
δηµιουργεί δεκάδες λειτουργικά, εκπαιδευτικά και οικονοµικά προβλήµατα  στο 
δηµόσιο σχολείο ή για να αυξηθούν οι απαράδεκτοι χαµηλοί µισθοί των 
εκπαιδευτικών, δεν µπορεί πια να γίνει ανεκτή από τον κλάδο. Πρόκειται για καθαρό 
εµπαιγµό.  

 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί σε µαζική παράσταση διαµαρτυρίας για τα 

προβλήµατα της ΤΕΕ και γενικότερο προβλήµατα των συναδέλφων και των 
σχολείων στο ΥΠΕΠΘ (Μαρούσι, στάση Νερατζιώτισσας του Ηλεκτρικού) την 
Πέµπτη 9/10/08 και ώρα 12.30 µ.µ. 

 Για διευκόλυνση της συµµετοχής  των εκπαιδευτικών το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
κηρύσσει 2ωρη στάση εργασίας ( 12-2 µ.µ. για τον πρωινό κύκλο και 2-4 µ.µ. για 
τον απογευµατινό κύκλο).   

 
 

 
 
 
      


