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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
Σχετικά με τη συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. 

Ανδρέα Λυκουρέντζο (17‐12‐2008) 
 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ συναντήθηκε  με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο 
την Τετάρτη, 17/12/08. Κατά τη συνάντηση το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ έθεσε τα παρακάτω 
ζητήματα: 
1. Επισημάναμε  την  απαράδεκτη  καθυστέρηση που παρατηρείται  στην ψήφιση 

νομοσχεδίου  που  θα  ρυθμίζει  την  πρόσβαση  των  αποφοίτων  ΕΠΑ.Λ.  στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και επαναλάβαμε για μια ακόμη φορά τις προτάσεις 
του  κλάδου  μας  για  τις  άμεσες  αλλαγές  που  απαιτούνται  στην  Τεχνική 
Επαγγελματική Εκπαίδευση: διευρυμένο ποσοστό εισαγωγής αποφοίτων των 
ΕΠΑΛ  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  που  θα  αντιστοιχεί  στο  μαθητικό 
δυναμικό  τους,  με  παράλληλη  δυνατότητα  επιλογών  σε  διαφορετικά 
επιστημονικά  πεδία,  δημόσιο  Μεταλυκειακό  Έτος  Ειδίκευσης,  ειδικότητες 
ΕΠΑ.Λ.,  κατάργηση  ΕΠΑΣ άλλων  Υπουργείων,  εργασιακά  εκπαιδευτικών  κ.λπ. 
(Ανακοίνωση ΟΛΜΕ 4‐12‐08). 

2. Σχετικά με  τη διοργάνωση  των μαθητικών  καλλιτεχνικών αγώνων,  τονίσαμε 
πως,  στο  βαθμό  που  η  ΟΛΜΕ  συμμετέχει  ως  συνδιοργανωτής  φορέας,    δεν 
μπορεί να αγνοείται συστηματικά και να βρισκόμαστε τις περισσότερες φορές 
μπροστά  σε  τετελεσμένα  γεγονότα.  Εκφράσαμε  την  πεποίθηση  της 
Ομοσπονδίας  ότι  οι  καλλιτεχνικοί  αγώνες  πρέπει  να  διαπνέονται  από  ένα 
γνήσια  παιδαγωγικό  χαρακτήρα,  να  προωθούν  τη  συμμετοχή,  τη  συνεύρεση 
και  την  ανταλλαγή  εμπειριών  των  μαθητών,  να  μην  έχουν  ανταγωνιστικό 
χαρακτήρα,  και  να  υπάρχει  απόλυτη  διαφάνεια  στην  οικονομική  διαχείριση. 
Τέλος,  εκφράσαμε  την  έντονη  διαφωνία  μας  με  την  τοποθέτηση 
συγκεκριμένου  προέδρου  στην  συντονιστική  επιτροπή  των  αγώνων 
προερχόμενου  από  το  star  system,  γιατί  τα  μηνύματα  που  αυτή  η  ενέργεια 
στέλνει στους μαθητές είναι μακριά από κάθε παιδαγωγική αντίληψη. 

3. Ζητήματα  που  απασχολούν  τους  υπευθύνους  πολιτιστικών  θεμάτων,  όπως 
είναι  η  δυνατότητα  παρακολούθησης  προγραμμάτων  επιμόρφωσης,  η 
χορήγηση  και  σε  αυτούς  της  ειδικής  μηνιαίας  αποζημίωσης  που  χορηγείται 
ήδη  στους  υπευθύνους  αγωγής  υγείας  και  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης,  η 
έγκαιρη έκδοση εγκυκλίων για την υλοποίηση των σχολικών δραστηριοτήτων 
από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και η πλήρης εξόφληση των οφειλόμενων 
από τη διοργάνωση των καλλιτεχνικών αγώνων των ετών 2007 και 2008. 

4. Την  αιφνιδιαστική  αλλαγή  που  προωθείται  στα  Μουσικά  Σχολεία  με  τη 
μείωση των διδακτικών ωρών του εβδομαδιαίου προγράμματος, που έχει ως 
αποτέλεσμα  αφενός  τον  απαράδεκτο,  τόσο  από  επιστημονική  όσο  και  από 
καλλιτεχνική σκοπιά, εξοβελισμό των εικαστικών μαθημάτων από το ωρολόγιο 



πρόγραμμα  των  σχολείων  αυτών,  και  αφετέρου  την  επιλεκτική 
περιθωριοποίηση μαθημάτων  της παραδοσιακής μουσικής. Ζητήσαμε να μην 
προωθηθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση   για δημοσίευση και να γίνει ένας 
ουσιαστικός  διάλογος  για  την  αναγκαιότητα  των  αλλαγών  στο  ωρολόγιο 
πρόγραμμα. 

5. Απαιτήσαμε  για  μια  ακόμη  φορά  να  καταβληθούν  άμεσα    όλα  τα  
δεδουλευμένα,    από  το  2006  μέχρι  σήμερα,  στους    συναδέλφους  που 
εργάστηκαν στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» ως επιμορφωτές, συντονιστές, 
καταχωρητές  στα  Κέντρα  Στήριξης  Επιμόρφωσης.  Σημειώσαμε  ότι  είναι 
απαράδεκτο  το  γεγονός  της  τρίχρονης  καθυστέρησης  της  καταβολής  των 
αμοιβών  τους.  Τονίσαμε,  τέλος,  πως  υπάρχει  ο  κίνδυνος  της  οριστικής 
απώλειας των χρημάτων λόγω λήξης   του Γ΄ ΚΠΣ και αναδείξαμε την έλλειψη 
αξιοπιστίας  του  ΥΠΕΠΘ,  όταν  πριν  από  15  ημέρες  μας  διαβεβαίωνε  πως  θα 
προωθούνταν σχετική ρύθμιση με τροπολογία στη Βουλή πριν τη ψήφιση του 
προϋπολογισμού. 

 
Ο  υφυπουργός  Παιδείας  δεν  έδωσε  κάποια  συγκεκριμένη  απάντηση  στα 
παραπάνω θέματα. 

 
 

 


