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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
 

(Συνάντηση του ∆.Σ  της ΟΛΜΕ µε τον Υφυπουργό Παιδείας) 
 

Πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα, 23.6.08, συνάντηση του ∆Σ της ΟΛΜΕ µε  
τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Ανδρέα. Λυκουρέντζο. 
Στη συνάντηση αυτή, που έγινε µετά από αίτηµα του ∆Σ της ΟΛΜΕ, συζητήθηκαν τα 
παρακάτω ζητήµατα: 
 

1. ∆ιορισµοί εκπαιδευτικών 
Ενόψει της ρύθµισης για το µόνιµο διορισµό αναπληρωτών επαναλάβαµε τη 

θέση της Οµοσπονδίας µας, να διορίζονται σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού όσοι 
αναπληρωτές συµπληρώνουν 18µηνη προϋπηρεσία στη δηµόσια εκπαίδευση 
(αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι), χωρίς καταληκτική ηµεροµηνία και χωρίς συσχετισµό 
µε τον διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.  

Ο κ. Υφυπουργός επέµεινε στη λογική της σύνδεσης της 24µηνης 
προϋπηρεσίας µε την επιτυχή συµµετοχή στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ, λόγω 
συνταγµατικών κωλυµάτων όπως ανέφερε και µας ενηµέρωσε για τη βούληση της 
ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ να µειώσει το 40µηνο (χωρίς να δεσµεύεται. για τον ακριβή 
αριθµό των µηνών).  

 
2. Προβλήµατα και εκκρεµότητες σε ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ  

 Υποστηρίξαµε, για µια ακόµη φορά, τις θέσεις µας τόσο για τις εκκρεµότητες 
στα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ (πρόγραµµα Γ΄τάξης ΕΠΑΛ, σύστηµα πρόσβασης, τοποθέτηση 
των εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις), όσο και για τις αλλαγές που απαιτούνται 
άµεσα στην ΤΕΕ (να συµπεριληφθούν στο ΕΠΑΛ τουλάχιστον όλες εκείνες οι 
ειδικότητες για τις οποίες υπάρχουν αντίστοιχες σχολές στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, να δηµιουργηθεί δηµόσιο Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης, να 
καταργηθεί η απαγόρευση εγγραφής στους αποφοίτους Λυκείων στο ΕΠΑΛ για 
απόκτηση ειδικότητας, να καταργηθούν οι ΕΠΑΣ των άλλων Υπουργείων κ.λπ.). 
Επειδή  καταργούνται τα ΤΕΕ από την επόµενη σχολική χρονιά, ζητήσαµε, επίσης, να 
γίνει ειδική ρύθµιση για τους µαθητές του Β΄ κύκλου ΤΕΕ που απορρίφθηκαν λόγω 
ανεπαρκούς φοίτησης, ώστε  να µπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ ή τη 
Β΄ΕΠΑΣ (ανάλογα µε την ειδικότητα που επιθυµούν).  
 Ο  κ. Υφυπουργός µας ανέφερε πως θα κατατεθεί άµεσα νοµοσχέδιο για το 
σύστηµα πρόσβασης από τα ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, που θα προβλέπει και τους δύο 
τρόπους πρόσβασης (συµµετοχή στις γενικές εξετάσεις για ΑΕΙ-ΑΤΕΙ και εξετάσεις 
µε ειδικό ποσοστό µόνο για ΑΤΕΙ) και ότι στις προθέσεις του Υπουργείου είναι η 
καθιέρωση 4ου έτους ειδίκευσης (ίσως µε περιεχόµενο περισσότερο πρακτικής 
άσκησης), καθώς και η ενίσχυση των ΕΠΑΣ µε µαθήµατα γενικής  παιδείας. 



Αντιµετώπισε µάλλον θετικά την προοπτική της εγγραφής στα ΕΠΑΛ των αποφοίτων 
Γενικών Λυκείων και υποσχέθηκε να ασχοληθεί µε το πρόβληµα των µαθητών του Β΄ 
κύκλου ΤΕΕ που απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, ενώ παρέπεµψε, 
ουσιαστικά, στο µέλλον την εξέταση οποιωνδήποτε άλλων αλλαγών. 
  

3. Εκπαιδευτικοί ΣΕΠ 
Θέσαµε ξανά το ζήτηµα του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

(ΣΕΠ), της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και της στελέχωσης των δοµών του 
ΣΕΠ (ΚΕ.ΣΥ.Π., Γραφεία ΣΕΠ και ΓΡΑ.ΣΥ), για το οποίο έχουµε αποστείλει στην 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αναλυτικό υπόµνηµα στις 30.5.2008. 
Ζητήσαµε, µε έµφαση, την παράταση της θητείας των απασχολούµενων στις δοµές του 
Σ.Ε.Π. για ένα χρόνο, µε παράλληλη παράταση του επιµορφωτικού σεµιναρίου µέχρι και το 
τέλος Νοέµβρη του 2008. 

Ο κ. Υφυπουργός επιφυλάχθηκε να απαντήσει λέγοντας πως, καταρχήν, δεν είναι 
αντίθετος µε την παράταση της θητείας των στελεχών ΣΕΠ. 

 
4. Αυτοδίκαιη απόλυση ωροµισθίων εκπαιδευτικών  
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ζήτησε την ανάκληση της πρόσφατης τροποποίησης  για 

την αυτοδίκαιη απόλυση όλων των ωροµισθίων εκπαιδευτικών (21 Ιουνίου) και την 
αποστολή νέας Υ.Α. η οποία θα ορίζει ότι απολύονται  µε τη λήξη του διδακτικού 
έτους. Απαραίτητη η προϋπόθεση της λειτουργικής εµπλοκής των ωροµισθίων 
εκπαιδευτικών στις εξωδιδακτικές εργασίες της σχολικής µονάδας,  σε χρόνο ίσο µε 
το διδακτικό τους ωράριο.  

Ο κ. Υφυπουργός επιφυλάχθηκε να απαντήσει, παρά το γεγονός πως αναγνώρισε το 
δίκαιο του αιτήµατος. 
 

5. Καθυστερούµενες αµοιβές δεδουλευµένων 
Για µια ακόµη φορά τέθηκε, από την πλευρά του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ και το 

ζήτηµα της µη καταβολής δεδουλευµένων σε πολλούς εκπαιδευτικούς (Πρόσθετη 
∆ιδακτική Στήριξη, αµοιβές για απασχόληση το Σαββατοκύριακο από το 
προηγούµενο σχολικό έτος, οδοιπορικά, εκδροµές, αµοιβές επιµορφωτών σε 
σεµινάρια Πληροφορικής κ.λπ.), υπενθυµίζοντας στο κ. Υφυπουργό τις πρόσφατες 
εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας για εξόφληση των δεδουλευµένων της Π∆Σ του 
2007 µέχρι τέλους Ιουνίου.  

Ο κ. Υφυπουργός αρκέσθηκε να αναφέρει ότι αυτή ήταν η διαβεβαίωση του 
Υπουργείου Οικονοµικών µε βάση την οποία έγινε και η εξαγγελία… 

6. Εβδοµαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών  
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ επανέφερε το αίτηµα να καθορίζεται το εβδοµαδιαίο 

συµβατικό υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, όλων των ειδικοτήτων, µε 
συνυπολογισµό ολόκληρης της δηµόσιας προϋπηρεσίας τους, ανεξάρτητα από το αν 
αυτή είναι εκπαιδευτική ή όχι και να καταργηθεί η πρόσφατη εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ, 
η οποία είναι αντίθετη µε τη σχετική διάταξη του ν.1566/85.  
 Ο κ. Υφυπουργός επιφυλάχθηκε να απαντήσει. 

 
7. Εγκύκλιος για τον προγραµµατισµό του εκπαιδευτικού έργου 
∆ιατυπώσαµε την διαφωνία µας µε ορισµένα σηµεία της εγκυκλίου της 

∆ιεύθυνσης Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (19.6.08) για τον 
«προγραµµατισµό του εκπαιδευτικού έργου», όπως αυτά που αφορούν το όριο 
µαθητών ανά τµήµα, την υποβάθµιση της αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, την 
αποστολή των θεµάτων των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στους 
Περιφερειακούς  ∆ιευθυντές κ.ά. Τονίσαµε, επίσης, το ανέφικτο ορισµένων 



υπεραισιόδοξων  προβλέψεων από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, όταν 
υπάρχουν ακόµα σοβαρές εκκρεµότητες σε διδακτικό προσωπικό, στις επιλογές 
µαθητών και στο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα (π.χ. στην περίπτωση της Γ΄ 
τάξης του ΕΠΑΛ) κ.λ.π., ενώ επισηµάναµε το  γεγονός πως το ΥΠΕΠΘ δεν έχει 
ακόµα απαντήσει στα σοβαρά ζητήµατα που θέσαµε, από τις 7.2.08, µε το υπόµνηµά 
µας για τις υπηρεσιακές µεταβολές! 

Ο κ. Υφυπουργός συµφώνησε να µελετήσει µε τις υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ τις 
αναλυτικές παρατηρήσεις που στείλαµε ήδη και γραπτά και υποσχέθηκε, για άλλη µια 
φορά, ότι θα συζητηθούν οι προτάσεις µας για τις υπηρεσιακές µεταβολές των 
εκπαιδευτικών. 

 
8. Προβλήµατα τοποθετήσεων των συναδέλφων του κλάδου ΠΕ04 
Ζητήθηκε για ακόµη φορά η παρέµβαση του κ. Υφυπουργού  προς  το 

ΠΥΣ∆Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης για να γίνουν οι τοποθετήσεις των συναδέλφων 
ΠΕ04 µε ενιαίο τον κλάδο. Επαναφέραµε το αίτηµά µας να επανέλθει το 
προηγούµενο καθεστώς όσον αφορά τις µεταθέσεις και τις τοποθετήσεις των 
εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04. 

 
        - Θέσαµε, ακόµη, το ζήτηµα των συναδελφισσών που διώκονται για την 
υπόθεση της αναβαθµολόγησης γραπτών στο µάθηµα των Αγγλικών, στις 
πανελλαδικές εξετάσεις του 2007.  Το πειθαρχικό µέρος της υπόθεσης αυτής  
εκδικάζεται στο ΠΥΣ∆Ε ∆υτ.Θεσσαλονίκης στις 30.6.08.  

Ο υφυπουργός Παιδείας δεν τοποθετήθηκε επί του θέµατος.  
 

        -  Το ∆Σ της ΟΛΜΕ απαίτησε, τέλος,  να  σταµατήσουν οι διώξεις εναντίον  
µαθητών /µαθητριών, των γονέων τους, καθώς και  ∆ιευθυντών Γυµνασίων και 
Λυκείων  (Άγιος ∆ηµήτριος, Νέα Σµύρνη) για καταλήψεις σχολείων που έγιναν στο 
παρελθόν και να καταργηθεί η Π.Ν.Π. µε την οποία ποινικοποιούνται οι µαθητικές 
κινητοποιήσεις. 

  


