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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 
 
 Αγαπητοί συνάδελφοι,σες  

Πραγµατοποιήθηκε στις 17 Οκτώβρη 2005,  συνάντηση του ∆Σ της ΟΛΜΕ µε 
την Υπουργό Παιδείας κ. Μαριέττα Γιαννάκου. 

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ καταθέτοντας υπόµνηµα για τα οξυµένα προβλήµατα της 
εκπαίδευσης και των καθηγητών απαίτησε να δοθούν  άµεσα  θετικές απαντήσεις στα 
αιτήµατά µας. Μεταξύ άλλων, τέθηκαν  από την πλευρά της Οµοσπονδίας και τα 
παρακάτω θέµατα: Ουσιαστικές αυξήσεις στο µισθό του εκπαιδευτικού και άµεση 
χορήγηση των 176 ευρώ, εκκρεµείς οικονοµικές υποχρεώσεις του ΥΠΕΠΘ προς τους 
εκπαιδευτικούς στην Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη, ωροµίσθιους, κ.λπ., κενά 
εκπαιδευτικών και µαζικοί  διορισµοί, µείωση αριθµού µαθητών ανά τµήµα, ετήσια 
επιµόρφωση,  ουσιαστική αναβάθµιση της ΤΕΕ κ.λπ. Υπενθυµίσαµε την υποχρέωση του 
ΥΠΕΠΘ και της κυβέρνησης συνολικά να εφαρµόσει το νόµο και να απαντήσει στην 
πρόταση του ∆.Σ της ΟΛΜΕ για τη σύναψη Συλλογικής Σύµβασης και Συµφωνίας  
ενεργοποιώντας τη διαδικασία της συλλογικής διαπραγµάτευσης, ώστε να µην απαξιωθεί 
για µια ακόµη φορά ο θεσµός αυτός. 
 
Συνάδελφοι, σες 

Η γενική εκτίµηση του ∆Σ της ΟΛΜΕ από τη συνάντηση είναι πως η  
υπουργός Παιδείας δεν έδωσε θετικές απαντήσεις στα κύρια αιτήµατά µας. 
Περιορίστηκε σε κάποιες γενικόλογες και χιλιοειπωµένες διαπιστώσεις.  

Ύστερα και από αυτό διαπιστώνουµε ότι δεν δροµολογούνται ουσιαστικές 
θετικές εξελίξεις για το πλήθος των προβληµάτων της δηµόσιας εκπαίδευσης.  

Η Οµοσπονδία µας προχωρεί στις διαδικασίες των Γενικών Συνελεύσεων 
των ΕΛΜΕ και στην προετοιµασία των κινητοποιήσεων για το επόµενο διάστηµα.  

Τις λύσεις στα προβλήµατά της εκπαίδευσης και του κλάδου θα φέρει ο 
µαζικός, ενωτικός και αποφασιστικός αγώνας όλων των εκπαιδευτικών. 

 
Επιγραµµατικά  τα θέµατα που θέσαµε και οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι τα 

παρακάτω: 
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ΟΛΜΕ: ΤΙ ΖΗΤΗΣΑΜΕ  ΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
  

1. Ουσιαστική αύξηση στο µισθό µας (25%). 
2. Να δοθούν τα 176 ευρώ και στους 

εκπαιδευτικούς, όπως είχε ρητά δεσµευτεί 
η κυβέρνηση προεκλογικά. 

3. Να πραγµατοποιηθούν οι συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις  για τη σύναψη 
συλλογική σύµβασης και συµφωνίας. Να 
συζητηθεί η πρόταση της οµοσπονδίας. 

4. Ετήσια επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.  
 
5. ∆ηµιουργία νέου πλαισίου για την 

Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης. 
 
6. Τ.Ε.Ε.: Υπάρχει αβεβαιότητα. Απαιτείται 

ουσιαστική συζήτηση για τις αλλαγές και 
άµεσα µέτρα από τη φετινή χρονιά για τη 
διεύρυνση της πρόσβασης σε ΑΤΕΙ κ.λπ. 

 
 
 
 
 

7. Κενά εκπαιδευτικών και διορισµοί 
 
 
 

8. Αναγκαιότητα παιδαγωγικού πτυχίου και 
διατήρηση στις ειδικότητες που ήδη 
προβλέπεται (ΑΣΠΑΙΤΕ). 

 
9. Άµεση εξόφληση των δεδουλευµένων στη 

Π∆Σ, ενισχυτική, ωροµίσθιους, επιτροπές 
εξετάσεων κ.λπ. 

 
 
 
 

10. Να αυξηθεί το ωροµίσθιο και η υπερωρία 
που παραµένει καθηλωµένο από το 1996. 

11. Για την αύξηση των δαπανών για την 
παιδεία στο 5% του ΑΕΠ. 

 
 
 

1. ∆εν υπάρχει καµία προοπτική γι΄αυτό 
2. Είναι δίκαιο το αίτηµα για 103 ευρώ, αλλά δεν 

υπάρχουν περιθώρια. 
 
3. ∆εν υπάρχει κανένα περιθώριο για συζήτηση 

για τη συλλογική σύµβαση.. 
 
 
4. Έχει γίνει µια επιτροπή και θα κληθούµε να 

πούµε τις απόψεις µας. 
5. Θα δοθεί νοµοσχέδιο και θα ζητηθεί η άποψη 

και της ΟΛΜΕ. Μέχρι τον επόµενο Αύγουστο 
θα γίνει η επιλογή τους. 

6. Θα δοθεί το προσχέδιο του νόµου για την ΤΕΕ 
σε λίγο καιρό για συζήτηση. ∆ε δεσµεύτηκε 
ότι το ΕΠΑΛ θα είναι η µόνη δοµή Τεχνικής. 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης µετά το 
γυµνάσιο. ∆εν απάντησε θετικά στην πρόταση 
για άµεση βελτίωση του εξεταστικού για 
ΑΤΕΙ. 

7. Όλα είναι καλά και κακώς διαµαρτυρόµαστε, 
υπήρχε µια καθυστέρηση που ευθύνεται το 
ΑΣΕΠ. Στα ΤΕΕ υπάρχουν λίγα κενά. Θα 
καλυφθούν µε ωροµίσθιους. 

8. Απλά µας άκουσε… 
 
 
 
9. Θα δοθούν άµεσα τα 2/3 των περσινών 

χρηµάτων στην Π∆Σ  και µελλοντικά θα 
πληρώνονται οι εκπαιδευτικοί κάθε µήνα. Για 
τις υπόλοιπες καθυστερήσεις των 
οικονοµικών υποχρεώσεων του ΥΠΕΠΘ, 
ισχυρίστηκε ότι ευθύνονται οι 
γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

 
10. Έχουµε δίκαιο αλλά… 
 
11. ∆εν υπάρχουν πολλές ελπίδες για αυτό στον 

νέο προϋπολογισµό.  
 

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ 
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