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ΠΡΟΣ:
τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 6-4-09, συνάντηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε
τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο προκειµένου να δοθούν
απαντήσεις από την πλευρά του ΥΠΕΠΘ στα αιτήµατα που έχει θέσει η ΟΛΜΕ και
στη νέα πολιτική ηγεσία.
Κατά τη συνάντηση δεν δόθηκε από την πλευρά του κ. Υφυπουργού καµία
απάντηση ούτε καν έγινε αναφορά στα µεγάλα προβλήµατα της εκπαίδευσης και των
εκπαιδευτικών (υποχρηµατοδότηση της εκπαίδευσης, οικονοµική αναβάθµιση
εκπαιδευτικών, καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κατάργηση της
βάσης του «10», ουσιαστική στήριξη της ΤΕΕ κ.λπ.).
Ο Υφυπουργός Παιδείας, απαντώντας στα αιτήµατα της οµοσπονδίας µας,
αναφέρθηκε στην πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να
καθιερώσει από το Σεπτέµβρη ετήσια επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, να µειώσει
τον αριθµό των µαθητών ανά τµήµα στους 25 κατά ανώνατο όριο, στη σύσταση
επιτροπής για τις υπηρεσιακές µεταβολές των εκπαιδευτικών, στην αλλαγή του
τρόπου διορισµού των εκπαιδευτικών στην Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη (θα γίνεται
πλέον από τους πίνακες αναπληρωτών-ωροµισθίων), και στη θεσµοθέτηση
πρακτικής άσκησης των µαθητών των ΕΠΑΛ.
Ο Υφυπουργός παιδείας διευκρίνησε ότι η υλοποίηση πολλών από τα
παραπάνω θα εξαρτηθεί από το εάν θα συµφωνήσει και το Υπουργείο Οικονοµικών
και Οικονοµίας.
Πιο συγκεκριµένα, ο Υφυπουργός Παιδείας ανέφερε τα εξής:
Για την επιµόρφωση:
Θα κατατεθεί µετά το Πάσχο ν/σχ για την επιµόρφωση που θα περιλαµβάνει
την αναβάθµιση και τη νέα οργάνωση του ΟΕΠΕΚ. Θα χρηµατοδοτηθεί η ετήσια
επιµόρφωση από τα κοινοτικά κονδύλια από το 2009 έως το 2014. Όσο για την
πρόσληψη αναπληρωτών για να απαλλάσονται από τα διδακτικά καθήκοντα οι
εποµορφούµενοι εκπαιδευτικοί, επιφυλάχθηκε να απαντήσει, ανάλογα µε την
απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών.
Για τη µείωση µαθητών ανά τµήµα:
Αναφέρθηκε στην πρόθεση του Υποργείου Παιδείας να προχωρήσει στη
µείωση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα στους 25 και στη µείωση της αναλογίας
µαθητών ανά καθηγητή στα εργαστήρια, υπό την αίρεση της τελικής έγρισης του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Για τις υπηρεσιακές µεταβολές:
Συγκροτήθηκε επιτροπή του ΥΠΕΠΘ µε τη συµµετοχή της ΟΛΜΕ για
προταθούν οι αναγκαίες αλλαγές στα Π∆ 50/96 και 100/97 (υπηρεσιακές µεταβολές,
µεταθέσεις, αποσπάσεις, κ.λπ.) µε δίµηνο χρονικό ορίζοντα.
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Για την Π∆Σ:
Θα προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση το επόµενο διάστηµα και οι
προσλήψεις θα γίνονται από τους πίνακες των αναπληρωτών και ωροµίσθιων.
Οικονοµικές εκκρεµότητες:
Για τα οφειλόµενα ποσά σε ωροµίσθιους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς,
ανέφερε ότι βρίσκονται στη διαδικασία για την έκδοση ενταλµάτων.
Για την ΤΕΕ:
Θα προωθήσουν πριν τη νέα χρονιά νοµοθετικές ρυθµίσεις για την
Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Θα προβλέπεται η θεσµοθέτηση πρακτικής άσκησης και
διπλωµατικής εργασίας των µαθητών των ΕΠΑΛ.
Για τους υποδιευθυντές σχολείων:
∆ιατύπωσε την πρόθεση του ΥΠΕΠΘ να θεσµοθετηθεί η τοποθέτηση των
υποδιευθυντών στα σχολεία ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών και όχι των
τµηµάτων που έχουν (1 υποδιευθυντής από 101 – 200 µαθητές, 2 υποδιευθυντές από
251 – 400 µαθητές και πιθανόν να τοποθετηθούν τρεις (3) για πάνω από 400 µαθητές).
Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης:
Να γίνει διάλογος για ένα νέο πιο αντικειµενικό σύστηµα επιλογής στελεχών.
Αναφέρθηκε, τέλος, στη δυνατότητα µετατάξεων από άλλα Υπουργεία σε
διοικητικές θέσεις των υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ, για την αξιοποίηση του γενικότερου
συστήµατος του Υπουργείου Οικονµικών για τη µισθοδοσία των εκπαιδευτικών, στη
διεξαγωγή διαγωνισµού ΑΣΕΠ για τις τεχνικές ειδικότητες το Μάϊο, κ.λπ.
Τέλος, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έθεσε ξανά το θέµα της αναγκαιότητας αλλαγής
του πλαισίου των Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων από τη νέα χρονιά και
ζήτησε άµεσα συνάντηση µε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, προκειµένου να
αποφασιστούν αυτές οι αλλαγές.

2

