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       ΠΡΟΣ: 
       την Υπουργό Παιδείας 
       κ. Αννα ∆ιαµαντοπούλου  
     
  
 
 
 
Κυρία Υπουργέ, 
Σχετικά µε τις «προτάσεις διαβούλευσης» που δώσατε στη δηµοσιότητα και 

αφορούν στις προσλήψεις και σε ορισµένα θέµατα των υπηρεσιακών µεταβολών των 
εκπαιδευτικών, το ∆Σ της ΟΛΜΕ κατέληξε στις παρακάτω αποφάσεις: 

 
1. ∆εν αποτελούν για την οµοσπονδία µας οι προτάσεις αυτές βάση για 

συζήτηση και διαπραγµάτευση µε το Υπ. Παιδείας: 
α) στο θέµα των διορισµών των εκπαιδευτικών δεν λαµβάνεται υπόψη η 
παρούσα κατάσταση µε τους πάνω από 30.000 αναπληρωτές και 
ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στους πίνακες 
προϋπηρεσίας, αλλά και η εµπειρία που προέκυψε από την εφαρµογή των 
µέχρι σήµερα διαγωνισµών του ΑΣΕΠ στην εκπαίδευση και η αποτίµηση 
της αποτελεσµατικότητάς τους. 
β) αντιµετωπίζονται αποσπασµατικά κάποιες µόνο πλευρές του συνόλου 
των εργασιακών σχέσεων και των υπηρεσιακών µεταβολών των 
εκπαιδευτικών (και αυτές αρνητικά για τον κλάδο, π.χ. υποχρεωτική 3ετία 
παραµονής στο σχολείο διορισµού), και έτσι µένουν ουσιαστικά εκτός 
ατζέντας τα µεγάλα εργασιακά προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει στους 
εκπαιδευτικούς το ίδιο το σύστηµα όλα αυτά τα χρόνια (διάθεση στο 
ΠΥΣ∆Ε,  τοποθετήσεις, πολύτεκνοι, Ι∆ΑΧ, επιµόρφωση, ωράρια κ.λπ.). 

2. Ζητούµε,  αφού και εσείς ως  σηµερινή πολιτική ηγεσία δηλώνετε πως 
είστε υπέρ του διαλόγου µε τους εκπαιδευτικούς φορείς, να ξεκινήσει 
άµεσα µε την ΟΛΜΕ συλλογική διµερής διαπραγµάτευση 
τουλάχιστον για τα εργασιακά θέµατα και τις υπηρεσιακές µεταβολές 
των εκπαιδευτικών, διαδικασία που ακόµη και το σηµερινό νοµοθετικό 
πλαίσιο  επιτρέπει. 

3. Το ∆Σ της ΟΛΜΕ θα καταθέσει άµεσα κείµενο-σχέδιο Συλλογικής 
Σύµβασης Εργασίας και Συλλογικής Συµφωνίας προς τα αρµόδια 
Υπουργεία, µε το σύνολο των αιτηµάτων του κλάδου µας. Η ΟΛΜΕ 
διεκδικεί την κατοχύρωση του δικαιώµατος ουσιαστικών συλλογικών 
συµφωνιών και συµβάσεων «εφ’ όλης της ύλης» (οικονοµικά, 
ασφαλιστικά αιτήµατα κ.λπ.) και γι’ αυτό το λόγο απαιτεί την 
τροποποίηση του ν. 2738/99 και την κατάργηση του άρθρ. 24 παρ. 3 του 
ν. 3205/03. 
 



Απαιτούµε: 
• Να µη γίνει καµιά αλλαγή στο σύστηµα διορισµών  µέχρι να διοριστούν 

ως µόνιµοι όλοι όσοι βρίσκονται  στους πίνακες προϋπηρεσίας. 
• Η κάλυψη όλων των κενών να γίνεται µε διορισµούς  µόνιµων 

εκπαιδευτικών. Για τον υπολογισµό των κενών ζητούµε την υλοποίηση 
των αιτηµάτων της Οµοσπονδίας  για νοµοθετική κατοχύρωση  ανώτατου 
ορίου 25 µαθητών ανά τµήµα, 20 στις κατευθύνσεις και10 µαθητών ανά 
καθηγητή στα εργαστήρια. 

• Άµεση κατάργηση του θεσµού των ωροµισθίων. 
• Όχι στη στοχοποίηση των εκπαιδευτικών για τις πελατειακού τύπου  

πολιτικές που άσκησαν όλες οι κυβερνήσεις. 
• Όχι στην αξιολόγηση–χειραγώγηση των εκπαιδευτικών και στην 

αµφισβήτηση της µόνιµης εργασίας. 
• Να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις της ΟΛΜΕ για το εργασιακό καθεστώς 

και τις υπηρεσιακές µεταβολές των εκπαιδευτικών. 
• Ουσιαστική στήριξη του εκπαιδευτικού και του έργου του (οικονοµική, 

ασφαλιστική, εργασιακή, επιστηµονική). 
 

 


