
  Ο.Λ.Μ.Ε. 
Ερµού & Κορνάρου 2 
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255 
FAX: 210 33 11 338 
www.olme.gr 
e-mail: olme@otenet.gr      Αθήνα, 26.2.09 
 
        ΠΡΟΣ: 

- τα κόµµατα του  
 Κοινοβουλίου 

 
 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκτιµά ότι µε το «διάλογο» που προωθεί η κυβέρνηση, 
ουσιαστικά,  έχει στόχο να συγκαλύψει τα πραγµατικά προβλήµατα της εκπαίδευσης 
επιχειρώντας να πείσει µαθητές και γονείς, ολόκληρη  την κοινωνία, ότι η αλλαγή του 
τρόπου πρόσβασης στα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ µπορεί να µεταβάλει ή έστω να 
θίξει τον ταξικό – κατανεµητικό ρόλο του σχολείου και την αναπαραγωγή των 
κοινωνικών ανισοτήτων! 

Παράλληλα, η εµπειρία µας για το πώς η κυβέρνηση εννοεί το διάλογο είναι 
τραυµατική και επηρεάζει καταλυτικά τη σηµερινή στάση µας. Είναι χαρακτηριστικό 
το γεγονός ότι όλα τα νοµοσχέδια που κατέθεσε στη Βουλή το ΥΠΕΠΘ το τελευταίο 
διάστηµα ψηφίστηκαν χωρίς ουσιαστικό διάλογο και διαπραγµάτευση µε τις 
οµοσπονδίες των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, προωθήθηκαν µε αυτά πολιτικές που 
ήταν σε πλήρη αντίθεση µε τα κύρια αιτήµατα και τους στόχους του εκπαιδευτικού 
κινήµατος,  έπληξαν το δηµόσιο σχολείο και πανεπιστήµιο, και χειροτέρεψαν την 
εργασιακή και επιστηµονική θέση των εκπαιδευτικών. Το ίδιο αρνητική είναι και η 
εµπειρία µας από τη  συµµετοχή εκπροσώπων µας σε διάφορα όργανα «κοινωνικού 
διαλόγου», όπως η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ, το ∆Σ του 
Οργανισµού Επιµόρφωσης κ.λπ..   

Όπως ήδη γνωρίζετε, λόγω των παραπάνω, η ΟΛΜΕ δεν πρόκειται να 
συµµετάσχει στο «διάλογο» µέσω του Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ΕΣΥΠ.  

Έχουµε ήδη καταθέσει την εκπαιδευτική µας πρόταση για το περιεχόµενο του 
δηµόσιου σχολείου που επιδιώκουµε και για το οποίο αγωνιζόµαστε. Αυτές οι 
προτάσεις του κλάδου µας για τη βελτίωση της δηµόσιας εκπαίδευσης και την 
αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έχουν αποτελέσει αντικείµενο πολύχρονης και 
σοβαρής συλλογικής επεξεργασίας. Ταυτόχρονα, αξιοποιούν την εµπειρία, τους 
πολύχρονους  αγώνες  µας, καθώς και την αγωνία µας για το δηµόσιο σχολείο.  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί από την κυβέρνηση να µην παρακάµπτει, µε 
επικοινωνιακά τεχνάσµατα, τον πυρήνα των ουσιαστικών προβληµάτων της δηµόσιας 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και να προχωρήσει σε 
ουσιαστική διαπραγµάτευση µε την εκπαιδευτική κοινότητα για την επίλυσή τους.  
Στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης, η ΟΛΜΕ απαιτεί την άµεση υλοποίηση των 

παρακάτω αιτηµάτων, όπως αυτά καθορίστηκαν µε  την απόφαση της ΓΣ των 
Προέδρων των ΕΛΜΕ στις 25.10.08 : 
     

1.  Άµεση αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% τουλάχιστον του ΑΕΠ 
ή το 15% του Κρατικού Προϋπολογισµού.  

2. Ουσιαστικές αυξήσεις στους µισθούς µας. 1.400 € καθαρά στον νεοδιόριστο 
εκπαιδευτικό και ανάλογες αυξήσεις στα υπόλοιπα µισθολογικά κλιµάκια. 



Άµεση καταβολή του επιδόµατος των 176 ευρώ και του συνόλου των 
αναδροµικών. 

3. Πλήρης σύνταξη µε 30 χρόνια εργασίας. Κατάργηση του ισχύοντος 
αντιασφαλιστικού – αντισυνταξιοδοτικού πλαισίου (νόµοι «Σιούφα», 
«Ρέππα», «Πετραλιά») και επιστροφή όλων των οφειλοµένων στα 
ασφαλιστικά ταµεία. 

4. Σταθερή και µόνιµη εργασία στην εκπαίδευση – Κατάργηση του θεσµού 
του ωροµισθίου- 12µηνη σύµβαση για τους αναπληρωτές - Κλαδική 
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (για όλα τα εργασιακά ζητήµατα και τις 
υπηρεσιακές µεταβολές).  

5. ∆ηµόσια, 12χρονη υποχρεωτική και πραγµατικά δωρεάν Εκπαίδευση, µε 
προοπτική το ενιαίο 12χρονο σχολείο. Υλοποίηση της πρότασης της ΟΛΜΕ 
για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Καµία επιβάρυνση στον οικογενειακό 
προϋπολογισµό για µόρφωση και εκπαίδευση των µαθητών /-τριών.   
25 µαθητές στο τµήµα, 20 στις κατευθύνσεις και στην ΤΕΕ, 10 µαθητές ανά  
καθηγητή  στα εργαστήρια. 

6. Ουσιαστική στήριξη της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ). 
Υλοποίηση άµεσων µέτρων  (διευρυµένο ποσοστό εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και σε περισσότερα επιστηµονικά πεδία, 
δηµιουργία Μεταλυκειακού Έτους Ειδίκευσης, κατάργηση των ΕΠΑΣ, να 
υπαχθούν στο ΥΠΕΠΘ οι σχολικές µονάδες άλλων υπουργείων κ.ά.)  

7. Να καταργηθούν ο κλειστός αριθµός εισακτέων για την πρόσβαση στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και η βάση του «10». - Να ανοίξουν τα 
Πανεπιστήµια σε όλα τα παιδιά. 

8. Καθιέρωση ετήσιας επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µε απαλλαγή από τα 
διδακτικά καθήκοντα.  
 

 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ζητά να µας ορίσετε, το συντοµότερο δυνατό, συνάντησή µε 

αντιπροσωπεία του κόµµατός σας, για να µας παρουσιάσετε τις απαντήσεις  του 
πολιτικού σας φορέα στα παραπάνω αιτήµατά µας. 

 
 
 
 

 


