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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
 

Αγαπητές/οί συναδέλφισσες/οι, 
 Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θεώρησε 
σκόπιµο να αναλάβει πρωτοβουλία και να ζητήσει µε υπόµνηµά του προς την 
Υπουργό Παιδείας την άµεση επίλυση µια σειράς χρονιζόντων προβληµάτων που 
ταλανίζουν την εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό. Η επίλυση αυτών των 
προβληµάτων συνδέεται µε την αυτονόητη αναγκαιότητα να λειτουργήσουν από 
την αρχή του διδακτικού έτους όλα τα σχολεία µε επάρκεια σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό και υποδοµή καθώς και µε την υποχρέωση της Πολιτείας να στηρίξει 
και να αναβαθµίσει τον εκπαιδευτικό.  

Με αυτή την απαίτηση πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 19/9/2004 η 
συνάντηση, που είχε αναβληθεί δύο φορές, µε την Υπουργό Παιδείας κ. Μ. 
Γιαννάκου. Στη συνάντηση παρευρίσκονταν επίσης ο Υφυπουργός κ. Γ. Καλός, ο 
Γ. Γραµµατέας του ΥΠΕΠΘ κ. Καραµάνος καθώς και ο Ειδ. Γραµµατέας κ. Κ. 
Ράµµας. 
 Στη συνάντηση τέθηκαν εκ µέρους του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ τα παρακάτω 
θέµατα, στα οποία δόθηκαν οι  παρακάτω απαντήσεις: 
 
∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ  -  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 

Στο πλαίσιο του αιτήµατός  µας για τον άµεσο διορισµό 8000 περίπου 
αναπληρωτών που συµπλήρωσαν 18µηνη προϋπηρεσία στις 30-6-2004, 
απαιτήσαµε να  πραγµατοποιηθούν καταρχή συµπληρωµατικοί µόνιµοι 
διορισµοί, τουλάχιστον σε 645 θέσεις (υπάρχουν αντίστοιχες πιστώσεις που έχουν 
εγκριθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο και δεν καλύφθηκαν για διάφορους 
λόγους) και  να καλυφθούν άµεσα  όλα τα κενά που υπάρχουν µε µόνιµους 
διορισµούς και µε προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών και όχι ωροµισθίων.  

Απαιτήσαµε να προχωρήσει το ΥΠΕΠΘ σε πρόσληψη αναπληρωτών και 
στα µουσικά σχολεία καταργώντας το µεσαιωνικό και απαράδεκτο καθεστώς του 
ωροµισθίου ακόµα και µε πλήρες ωράριο. 

Παρουσιάσαµε τις αναλυτικές προτάσεις µας για τους εκπαιδευτικούς για 
τους οποίους προβλέπεται από το ν. 1566/85 η κατοχή του παιδαγωγικού πτυχίου 
ως προσόντος διορισµού τους στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

http://www.olme.gr/


Απαιτήσαµε να καταργηθεί  ο θεσµός των ωροµισθίων και σε κάθε 
περίπτωση να µην πραγµατοποιηθεί καµία πρόσληψη ωροµισθίων καθηγητών σε 
πλήρη κενά. 

Απαιτήσαµε την άµεση αντιµετώπιση όλων των εκκρεµοτήτων σχετικά µε 
τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από τα υπηρεσιακά συµβούλια. 
Η Υπουργός Παιδείας έδωσε τις εξής απαντήσεις: 
- ∆εν θα προχωρήσει το ΥΠΕΠΘ σε συµπληρωµατικούς διορισµούς µονίµων. 
- Θα καλυφθούν όλα τα κενά µε προσλήψεις αναπληρωτών µέχρι την Παρασκευή 
24/9 ή το αργότερο τη ∆ευτέρα 27/9. 
- ∆εν θα προχωρήσει σε προσλήψεις ωροµισθίων, παρά µόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις. 
- Θα υπάρξει πλήρης, διαφάνεια στις προσλήψεις, εφόσον έχουν ήδη δοθεί εντολές 
στις υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ να παρέχουν κάθε πληροφορία ή έγγραφο που θα ζητάει 
η ΟΛΜΕ. 

  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έθεσε το από χρόνια διαµορφωµένο αίτηµά µας για τη 
λειτουργία των τµηµάτων στα σχολεία µε   25 µαθητές κατ’ ανώτατο όριο στα 
Γυµνάσια και Λύκεια,   20 µαθητές κατ’ ανώτατο όριο στα τµήµατα των ΤΕΕ και 
των κατευθύνσεων Λυκείου και τη θέσπιση αναλογίας 10 µαθητών ανά 
εκπαιδευτικό στα Εργαστήρια των Γυµνασίων, Λυκείων και ΤΕΕ. 

Η Υπουργός Παιδείας δηλώνοντας ότι συµφωνεί µε το αίτηµά µας παρέπεµψε 
την υλοποίησή του, αόριστα, στο µέλλον, αφού γίνει πρώτα µελέτη από το Κέντρο 
Εκπαιδευτικής Έρευνας για το ποια είναι η σηµερινή κατάσταση και ποιες οι 
επιπτώσεις από την εφαρµογή των παραπάνω µέτρων. 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

Επισηµάναµε το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε και από το «πάγωµα» της 
λειτουργίας του Οργανισµού Επιµόρφωσης (ΟΕΠΕΚ) και επιµείναµε στην 
αναγκαιότητα της οργάνωσης της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε 
διαφορετική βάση από αυτή που µέχρι σήµερα πραγµατοποιείται. Ζητήσαµε την 
καθιέρωση ετήσιας επιµόρφωσης µε ταυτόχρονη απαλλαγή των 
επιµορφουµένων από τα διδακτικά καθήκοντά τους καθώς και την οργάνωση 
της εισαγωγικής επιµόρφωσης µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην διαταράσσεται η 
οµαλή λειτουργία των σχολείων, να µην υποχρεώνονται οι νεοδιόριστοι 
εκπαιδευτικοί να µετακινούνται σε µεγάλες αποστάσεις και, σε κάθε περίπτωση, 
να πραγµατοποιείται πριν από την έναρξη των µαθηµάτων.  

Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε πως θα διορίσει, εντός των ηµερών, το νέο ∆.Σ. 
του Οργανισµού Επιµόρφωσης (ΟΕΠΕΚ), ο οποίος θα έχει συντονιστικό ρόλο. 
Υποσχέθηκε διάλογο για τα ζητήµατα αυτά, αλλά δεν παρουσίασε κάποιο 
συγκεκριµένο προγραµµατισµό του ΥΠΕΠΘ για τη φετινή χρονιά, πέρα από την 
επανάληψη της ήδη πραγµατοποιούµενης και τα προηγούµενα χρόνια εισαγωγικής 
επιµόρφωσης και µάλιστα µε δυσµενείς για τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές 
µονάδες όρους. 

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

Το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας εξέθεσε για µια ακόµη φορά την πολύ κακή 
οικονοµική θέση των καθηγητών τόσο σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς στις 
άλλες χώρες της Ευρώπης, όσο και στο πλαίσιο των εργαζοµένων στο δηµόσιο 



τοµέα της χώρας µας. Απαιτήσαµε µεταξύ των άλλων την κατά 25% αύξηση στις 
αποδοχές µας και ενσωµάτωση των επιδοµάτων στους βασικούς µισθούς και 
τονίσαµε την αυτονόητη υποχρέωση της κυβέρνησης για την άµεση χορήγηση 
του ποσού των 176 ευρώ, που δόθηκε στις περισσότερες κατηγορίες ∆ηµόσιων 
Υπαλλήλων ως επίδοµα, αναδροµικά από 1/1/2002, και στους καθηγητές ως 
στοιχειώδες µέτρο στην κατεύθυνση της άρσης της αδικίας που συνεχίζεται σε 
βάρος µας,  υπενθυµίζοντας τη σαφέστατη προεκλογική δηµόσια δέσµευση 
της σηµερινής κυβέρνησης για «τη χορήγηση των 176 ευρώ στους 
εκπαιδευτικούς». 

Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε πως δεν συζητά τα αιτήµατά µας για 25% 
αύξηση στις αποδοχές µας και ενσωµάτωση των επιδοµάτων στους βασικούς 
µισθούς. Όσον αφορά δε τα 176 ευρώ δήλωσε πως έχει ζητήσει από το Υπουργείο 
Οικονοµικών και την κυβέρνηση να δοθούν στους εκπαιδευτικούς 103 ευρώ 
αύξηση, συµψηφίζοντας  στην υποχρέωση της πολιτείας για τη χορήγηση των 176 
ευρώ και στους εκπαιδευτικούς, την αύξηση που µε τις κινητοποιήσεις του κλάδου 
µας επιβάλαµε πέρυσι στο επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
  Επαναλάβαµε την απαίτησή µας να τακτοποιηθούν άµεσα (σε κάθε 
περίπτωση µέσα στο Σεπτέµβριο) όλες οι οικονοµικές εκκρεµότητες της Πολιτείας 
προς τους συναδέλφους (ωροµίσθιοι, Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη, αµοιβές 
πανελλαδικών εξετάσεων).  

Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε πως έχει ζητήσει από το Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών τα ποσά που απαιτούνται (190 εκατοµµύρια ευρώ) για 
την αποπληρωµή των υποχρεώσεων του ΥΠΕΠΘ προς τους εκπαιδευτικούς. Χωρίς 
να προσδιορίζει τον ακριβή χρόνο, υποσχέθηκε την τακτοποίηση του θέµατος στο 
επόµενο διάστηµα. Όσον αφορά την καθυστέρηση έναρξης της Π.∆.Σ. µας δήλωσε 
ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να συνεχιστεί η εφαρµογή της µε την αξιοποίηση 
κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων, η δε εγκύκλιος για τη φετινή χρονιά θα σταλεί 
στα σχολεία τις επόµενες ηµέρες. Μας δήλωσε, επίσης, ότι έχει ήδη εξασφαλίσει την 
έγκριση των απαιτούµενων ποσών µέχρι και το ∆εκέµβρη του 2004.   
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ 

Απαιτήσαµε να  εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις για την έγκριση όλων 
των εκπαιδευτικών αδειών που πληρούν τις προβλεπόµενες από το νόµο 
προϋποθέσεις και να προχωρήσει το ΥΠΕΠΘ, σε συνεργασία µε την ΟΛΜΕ, 
στη διαµόρφωση ενός λειτουργικού και σύγχρονου θεσµικού πλαισίου για τις 
εκπαιδευτικές άδειες και τις ειδικές υποτροφίες για τους εκπαιδευτικούς, µε 
πρόβλεψη δικλίδων ασφάλειας για την αξιοποίηση των µεταπτυχιακών σπουδών 
προς όφελος της Εκπαίδευσης, το οποίο να τεθεί σε εφαρµογή από την επόµενη 
σχολική χρονιά. 

 Η Υπουργός Παιδείας απάντησε ότι:  
Ήδη εγκρίθηκε η χορήγηση 416 εκπαιδευτικών αδειών, δηλαδή το 70%,  

περισσότερων σε σχέση µε την περσινή χρονιά, αλλά δεν µπορούν να ικανοποιηθούν 
όλες οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων που έχουν τις προϋποθέσεις του νόµου, όπως 
απαιτήσαµε. Ζήτησε τις προτάσεις µας για δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για τις 
εκπαιδευτικές άδειες και συµφώνησε πως πρέπει να προωθηθεί το επόµενο 
διάστηµα. 



 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

Επαναλάβαµε τα αιτήµατά µας τα οποία και είχαµε υποβάλει από το Μάιο 
του 2004 µε τη µορφή έξι προτάσεων για τροπολογίες στο νοµοσχέδιο για τα 
εκπαιδευτικά ζητήµατα (µετέπειτα ν. 3255/04), που αφορούσαν επιµέρους, αλλά 
σηµαντικές εργασιακές εκκρεµότητες των καθηγητών. Θέµατα που, παρά τις 
αρχικές υποσχέσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ προς την ΟΛΜΕ, δεν 
επιλύθηκαν. 

Τα θέµατα αυτά αφορούσαν την αλλαγή των όρων χορήγησης του 
κινήτρου απόδοσης, ώστε να µην περικόπτεται αυτό στους εκπαιδευτικούς στους 
οποίους χορηγείται εκπαιδευτική άδεια κ.λπ., την κατάργηση του θεσµού των 
δυσπροσίτων και να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που 
συµπληρώνουν φέτος ή την επόµενη χρονιά διετία, να αποσπαστούν ή να 
µετατεθούν αντίστοιχα. Ζητήσαµε, επίσης, την κατάργηση της διάταξης που 
απαγορεύει στους εκπαιδευτικούς να παραιτούνται κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς. 

Στα ζητήµατα αυτά η Υπουργός Παιδείας απάντησε πως θα προωθήσει  
διάταξη για τη µείωση της υποχρεωτικής παραµονής στα δυσπρόσιτα σχολεία από 
τρία σε δύο χρόνια και ότι αυτό θα ισχύσει αναδροµικά και για τους εκπαιδευτικούς 
που θα συµπληρώσουν διετία την επόµενη χρονιά (δηλ. θα τους δοθεί η δυνατότητα 
για µετάθεση τον επόµενο Νοέµβρη). ∆ήλωσε όµως ότι δεν θα δοθεί το δικαίωµα 
για απόσπαση σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς που συµπλήρωσαν φέτος διετία, παρά 
τις αντίθετες µέχρι σήµερα υποσχέσεις. 

Στο αίτηµα της κατάργησης της απαγόρευσης στους εκπαιδευτικούς να 
παραιτούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ενώ αρχικά είπε ότι δεν 
συµφωνεί, δέχθηκε να συζητηθούν λύσεις, ώστε η παραίτηση να επιτρέπεται µε τη 
θεσµοθέτηση κάποιων όρων (π.χ. σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους ή 
προειδοποίηση της υπηρεσίας από τον εκπαιδευτικό για το χρόνο παραίτησης κ.ά.). 

Στο αίτηµα για τους όρους χορήγησης του κινήτρου απόδοσης δεν απάντησε. 
Συζητήθηκαν ακόµα: 

- το αίτηµά µας για την άµεση διαµόρφωση και εφαρµογή ενός θεσµικού 
πλαισίου επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης που θα διέπεται από τις 
αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αντικειµενικότητας, µε βάση 
το οποίο πρέπει να γίνει η επιλογή των ∆ιευθυντών και Προϊσταµένων 
Εκπαίδευσης, το συντοµότερο δυνατό. Η υπουργός Παιδείας συµφώνησε να 
ξεκινήσει άµεσα αυτός ο διάλογος. 

- το θέµα του «εθνικού διαλόγου για την παιδεία», που έχει ανακοινώσει το 
ΥΠΕΠΘ. Έγινε σαφές πως δεν έχει ακόµη οριστικοποιήσει το Υπουργείο 
Παιδείας τη µορφή που αυτός θα πάρει. Η Υπουργός Παιδείας µάς είπε ότι, κατά 
τη γνώµη της ο διάλογος θα πρέπει να είναι πολυπεπίπεδος, µέσα από το Εθνικό 
Συµβούλιο Παιδείας, αλλά και σε επιµέρους θέµατα, µε διµερείς συναντήσεις µε 
τους ενδιαφεροµένους. Πάντως δεν δόθηκε συγκεκριµένο πλαίσιο και χρονικό 
σηµείο έναρξης του διαλόγου. 

- Για το ζήτηµα των ΤΕΕ, δηλώθηκε από τον Υφυπουργό κ. Καλό πως «δεν 
υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς το τρέχον έτος θα είναι µεταβατικό, η κατάρτιση 
θα µεταφερθεί σε ΙΕΚ και ΟΑΕ∆, ο εξοπλισµός των εργαστηρίων που έχει 
προγραµµατιστεί θα αξιοποιηθεί στα Επαγγελµατικά Λύκεια». Είναι πάντως 



γεγονός πως δεν διευκρινίζονται, και από τις µέχρι τώρα εξαγγελίες, αλλά και 
από τις απαντήσεις που δόθηκαν στη συνάντηση, ο χαρακτήρας και το 
περιεχόµενο του νέου τύπου λυκείου που θα θεσµοθετηθεί. Τέλος, ζητήσαµε να 
υπάρχει ελαστικότητα τη φετινή χρονιά στη συγκρότηση ολιγοµελών τµηµάτων 
στα ΤΕΕ λόγω του µεταβατικού χαρακτήρα της φετινής χρονιάς, πράγµα που 
έγινε αποδεκτό. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Συνολικά, η εκτίµησή µας από τη συνάντηση µε την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ είναι 
πως δεν δόθηκαν θετικές απαντήσεις στα µεγάλα προβλήµατα του κλάδου 
µας, όπως το οικονοµικό, οι διορισµοί, η ετήσια επιµόρφωση, η θεσµοθέτηση του 
µειωµένου ορίου µαθητών στα τµήµατα κ.ά. ∆όθηκαν, γενικά, αόριστες 
υποσχέσεις ότι θα µελετηθούν ορισµένα προβλήµατα και αιτήµατα των 
εκπαιδευτικών. (Είναι χαρακτηριστικό πως ακόµα δεν έχουν εξοφληθεί οι 
περσινές οικονοµικές εκκρεµότητες προς τους καθηγητές παρά τις υποσχέσεις). 

Κατά συνέπεια, τα ζητήµατα που θέσαµε παραµένουν ανοικτά για τον 
κλάδο µας. Τα υπόλοιπα προβλήµατα των καθηγητών και της εκπαίδευσης 
(συνταξιοδοτικό, εργασιακά, εκπαιδευτικά κ.λπ.) καθώς και η εξέλιξη των 
θεµάτων που ήδη θέσαµε θα αποτελέσουν αντικείµενο συζήτησης και αποφάσεων 
στις γενικές συνελεύσεις του κλάδου µας, που θα πραγµατοποιηθούν το επόµενο 
διάστηµα. Σε αυτές τις Γ.Σ. θα συζητηθούν τόσο η ιεράρχηση των αιτηµάτων µας 
για τη νέα χρονιά όσο και οι τρόποι διεκδίκησής τους. 
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