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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 
 

«Άνθρακες ο θησαυρός». Έτσι συνοψίζεται το αποτέλεσµα της σηµερινής 
συνάντησης του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε την Υπουργό Παιδείας κα Μαριέττα Γιαννάκου. 
  Η παραποµπή της επίλυσης των προβληµάτων στο αόριστο µέλλον, και η εξαγγελία 
συγκρότησης επιτροπών  δεν ικανοποιούν σε καµιά περίπτωση τις απαιτήσεις των 
εκπαιδευτικών. 
 Συγκεκριµένα, στο αίτηµα για αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, η κα Γιαννάκου 
επικαλείται το γνωστό επιχείρηµα της «σφιχτής δηµοσιονοµικής πολιτικής». 
 Σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις στους µισθούς µας, συνεχίζεται η πρόκληση και ο 
εµπαιγµός σε βάρος των 90.000 καθηγητών/-τριών. Συγκεκριµένα, η απάντηση της 
Υπουργού ήταν: «Σταδιακή καταβολή 103 ευρώ από το 2007, αύξηση η οποία θα 
ενσωµατωθεί στο επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης». Για την σταδιακή εφαρµογή της 
εξαγγελίας αυτής δεν δόθηκαν λεπτοµερείς εξηγήσεις, αλλά µια υπόσχεση ότι «αυτό θα 
απαντηθεί σε επόµενη φάση», γεγονός που φωτογραφίζει µια νέα οικονοµική οµηρία  και 
µια προεκλογική υποσχετική επιταγή χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα. 
 Για την ουσιαστική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, δεν δόθηκε καµιά συγκεκριµένη 
απάντηση, απόδειξη πως τίποτε δεν έχει σχεδιαστεί για την επόµενη σχολική χρονιά. 

Για την πολύπαθη Τεχνική –Επαγγελµατική Εκπαίδευση η πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου υποστήριξε, αντιεπιστηµονικά και χωρίς κριτική αποτίµηση, την επιλογή για 
την περαιτέρω πολυδιάσπαση της ΤΕΕ µε την δηµιουργία των ΕΠΑΣ και την ολοκληρωτική 
παράδοση της κατάρτισης στους ιδιώτες. Υποστήριξε, επίσης, ότι δεν υπάρχει χρονικό 
πρόβληµα για την προετοιµασία και εφαρµογή της αλλαγής από τη νέα χρονιά, γιατί αυτή 
«θα γίνεται σταδιακά». 

Για την αναθεώρηση του Συντάγµατος η κα Γιαννάκου επιµένει στα «µη κρατικά – 
µη κερδοσκοπικά ΑΕΙ»,  που συναντούν, ωστόσο, τη βαθιά αντίθεση ολόκληρης της 
εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Οι κρίσεις στελεχών της εκπαίδευσης παραπέµπονται στη νέα σχολική περίοδο. 
Στο αίτηµά µας για πλήρη σύνταξη µε 30 χρόνια εργασίας απάντησε ότι «η 

κυβέρνηση δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις µέχρι τις επόµενες 
βουλευτικές εκλογές». 



Σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευµένων και την αύξηση του 
ωροµισθίου δόθηκαν αόριστες υποσχέσεις για βελτίωση. 

Στο αίτηµά µας για διπλασιασµό των αµοιβών όσων απασχολούνται στις 
πανελλαδικές εξετάσεις, απάντησε ότι «θα υπάρξει αύξηση περίπου 20%», αφήνοντας 
ανοικτό προς συζήτηση το πώς οι αυξήσεις αυτές θα κατανεµηθούν στις διάφορες εργασίες.  

Η Υπουργός Παιδείας επανέφερε στο προσκήνιο την ανάγκη επιβολής της 
αξιολόγησης µε την προοπτική της αξιοποίησης της ως «εργαλείου βελτίωσης της ποιότητας 
της εκπαίδευσης». Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ υποστήριξε πως η ποιότητα για ένα δηµόσιο σχολείο 
που ανταποκρίνεται στις σηµερινές ανάγκες, θεµελιώνεται µε άλλους όρους. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκτιµά πως ουσιαστικά συνεχίζεται µια πολιτική 
εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού  και πως γι’ αυτόν ακριβώς το 
λόγο χρειάζεται τώρα η µέγιστη συσπείρωση και αγωνιστική ετοιµότητα του κλάδου. 

Κατά την εκτίµησή µας δεν δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας θετικές 
απαντήσεις στα αιτήµατά µας.  

Καλούµε, συνεπώς, όλους τους συναδέλφους  να πάρουν µέρος στις ΓΣ των 
ΕΛΜΕ και στις κινητοποιήσεις του κλάδου.  
  
  

 


