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ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
 
 
 

Πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 10/11/2004 συνάντηση, µε τον Υφυπουργό κ. Γ. 
Καλό κατά την οποία τέθηκαν εκ µέρους του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ορισµένα επείγοντα  
θέµατα, που απασχολούν του καθηγητές και τις καθηγήτριες. 

Τα θέµατα αυτά αφορούσαν 
1. Την απαράδεκτη καθυστέρηση της εξόφλησης των οικονοµικών 

υποχρεώσεων του ΥΠΕΠΘ προς τους καθηγητές/τριες. ∆ιαµαρτυρηθήκαµε γιατί 
παρά τις υποσχέσεις της Υπουργού Παιδείας για την άµεση εξόφληση όλων των 
οικονοµικών υποχρεώσεων του Υπουργείου Παιδείας προς τους εκπαιδευτικούς από 
την περσινή χρονιά, δεν έχει ακόµα υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση για 
να προχωρήσει η διαδικασία της καταβολής των δεδουλευµένων για την Π∆Σ 
της σχολικής χρονιάς 2003-04. Επίσης δεν έχουν εξοφληθεί ακόµη οι αµοιβές για 
τους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς της περσινής χρονιάς και ορισµένες αµοιβές σε 
βαθµολογικά κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων  (π.χ. βαθµολογικό εξετάσεων 
ΤΕΕ Αθήνας). Τονίσαµε  πώς πλέον δεν υπάρχει καµιά δικαιολογία για 
περαιτέρω καθυστέρηση. Ο κ. Καλός ανέφερε πως η υπογραφή της κοινή 
υπουργικής απόφασης και από τον υφυπουργό Οικονοµικών είναι θέµα ηµερών, 
«ίσως ακόµη και σήµερα» είπε. Στις επισηµάνσεις µας πως οι γραφειοκρατικές 
διαδικασίες θα καθυστερήσουν ακόµη περισσότερο την πληρωµή των 
εκπαιδευτικών, δεσµεύτηκε πως θα δοθούν «γενναίες προκαταβολές της τάξης του 
70-80% των αµοιβών» και µετά θα γίνει η τελική εξόφληση. 

2. Τους συναδέλφους των δυσπροσίτων σχολείων και τη διασφάλιση του 
δικαιώµατος µετάθεσης όσων υπηρετούν σε αυτά για δεύτερη χρονιά. Ο 
Υφυπουργός Παιδείας απάντησε πως θα προωθήσει διάταξη για τη µείωση της 
υποχρεωτικής παραµονής στα δυσπρόσιτα σχολεία από τρία σε δύο χρόνια µε το 
επόµενο νοµοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ και ότι αυτό θα ισχύσει αναδροµικά και για τους 
εκπαιδευτικούς που θα συµπληρώσουν διετία την τρέχουσα χρονιά (δηλ. θα τους 
δοθεί η δυνατότητα µε την εγκύκλιο που θα εκδοθεί τις επόµενες ηµέρες να 
καταθέσουν αίτηση για µετάθεση). 

3. Ζητήσαµε να εκδοθούν τα διοριστήρια των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν τη 
φετινή χρονιά, για τις περιοχές που δεν έχει γίνει ακόµη, τόσο των µονίµων όσο και 
των αναπληρωτών για να µπορέσουν να πληρωθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση.  

4. Απαιτήσαµε να γίνει επιτέλους νοµοθετική ρύθµιση µε την οποία  να αλλάξουν οι 
όροι χορήγησης του κινήτρου απόδοσης, ώστε να µην περικόπτεται αυτό στους 
εκπαιδευτικούς στους οποίους χορηγείται εκπαιδευτική άδεια κ.λπ. Τονίσαµε ότι δεν 
φτάνει να εκφράζεται η βούληση της Υπουργού Παιδείας για τη µη περικοπή του (βλ. 
επιστολή της κ. Γιαννάκου προς τον υφυπουργό Οικονοµικών κ. ∆ούκα). Οφείλει 
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άµεσα – ενιαία - η κυβέρνηση να κάνει ότι χρειάζεται για να σταµατήσει η περικοπή 
και να επιστραφούν τα παρακρατηθέντα ποσά. Το ∆Σ της ΟΛΜΕ έχει καταθέσει 
συγκεκριµένη πρόταση για τροπολογία στο θέµα αυτό. 

5. Απαιτήσαµε, επίσης, να  καλυφθούν άµεσα όλα τα κενά που ακόµα υπάρχουν στα 
σχολεία (περίπου 1000) µε προσλήψεις αναπληρωτών και επισηµάναµε για ακόµη 
φορά την αντίθεσή µας σε τυχόν προσλήψεις ωροµισθίων. Ο Υφυπουργός Παιδείας 
αµφισβήτησε την ύπαρξη 1000 κενών, χωρίς να δίνει όµως τις εκτιµήσεις των 
υπηρεσιών του Υπουργείου για τον αριθµό τους, και δήλωσε πως θα προχωρήσει σε 
προσλήψεις ωροµισθίων, µετά από ένα περιορισµένο αριθµό προσλήψεων 
αναπληρωτών. Επισηµάναµε ότι θα συναντήσει την έντονη αντίθεσή µας το 
ενδεχόµενο κατάτµησης ολόκληρων κενών µε προσλήψεις ωροµισθίων.  

6. Επισηµάναµε την ανάγκη να υπογραφούν από την Υπουργό Παιδείας οι 
αποσπάσεις εκπαιδευτικών που έχουν εγκριθεί από το ΚΥΣ∆Ε από 15/10/04και 
καθυστερεί ανεξήγητα η υπογραφή τους. 

7. Όσον αφορά την εισαγωγική επιµόρφωση επισηµάναµε τα προβλήµατα που 
δηµιουργήθηκαν τις προηγούµενες χρονιές και επιµείναµε στην αναγκαιότητα της 
οργάνωσής της 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.  Ο κ. Υφυπουργός µας ανέφερε πως µελετούν το θέµα. Το 
ξεκίνηµα όµως της διαδικασίας αυτής από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην 
πεπατηµένη των προηγούµενων ετών σηµαίνει πως οι προτάσεις µας δεν 
ελήφθησαν υπόψη για ακόµη µια φορά, παρά το γεγονός ότι έγκαιρα τις είχαµε 
υποβάλλει.  

8. Σχετικά µε τις τροπολογίες που έχει από εξαµήνου καταθέσει στην πολιτική ηγεσία 
του ΥΠΕΠΘ το ∆Σ της ΟΛΜΕ, για να ρυθµιστούν θετικά για τους εκπαιδευτικούς 
ορισµένα θέµατα όπως π.χ. η κατάργηση της διάταξης που απαγορεύει στους 
εκπαιδευτικούς να παραιτούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι 
παράνοµες κρατήσεις στους αναπληρωτές από το περσινό δώρο Χριστουγέννων, τα 
µόρια για τους αποσπασµένους σε υπηρεσίες κ.α., ο κ. Καλός χωρίς να δεσµεύεται 
για την επίλυση κάποιου από αυτά ανέφερε ότι θα εξετασθούν. 

9. Τέλος, υπενθυµίσαµε στον κ. Υφυπουργό το οικονοµικό µας αίτηµα αλλά και τις 
πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας προς την ΟΛΜΕ για το επίδοµα των 
176 ευρώ. Τονίσαµε από την πλευρά µας 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». ∆εν δόθηκε απάντηση για ποια είναι τελικά η θέση 
της κυβέρνησης για τη χορήγηση της αύξησης αυτής στους εκπαιδευτικούς. 
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