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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ
Πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα, 19/10/2009 συνάντηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε την
πολιτική ηγεσία του Υπουργού Παιδείας. Στη συνάντηση αυτή κατατέθηκαν στην πολιτική
ηγεσία οι θέσεις του κλάδου µας µε σχετικό υπόµνηµα για όλα τα προβλήµατα της
εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.
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Ειδικότερα:
Το ∆.Σ της ΟΛΜΕ επέµενε κυρίως στην αναγκαιότητα για την άµεση αύξηση της
χρηµατοδότησης της εκπαίδευσης στο 5% του ΑΕΠ. Ζητήσαµε να πληροφορηθούµε που θα
διατεθεί το ένα δισεκατοµµύριο ευρώ και απαιτήσαµε µέρος του να διατεθεί για την
οικονοµική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού.
Το ∆.Σ της ΟΛΜΕ τόνισε ιδιαίτερα το ζήτηµα της οικονοµικής αναβάθµισης των
εκπαιδευτικών. Επαναλάβαµε τη θέση του κλάδου για 1400 ευρώ καθαρές αποδοχές στο
νεοδιόριστο και απαιτήσαµε την άµεση καταβολή της ειδικής παροχής των 176 ευρώ. Να
σεβαστεί η κυβέρνηση τις δικαστικές αποφάσεις και να υπάρξει άµεσα πολιτική λύση του
θέµατος (αναδροµική χορήγηση του σε όλους).
Υπενθυµίσαµε την έλλειψη ετήσιας περιοδικής επιµόρφωσης µε απαλλαγή από τα διδακτικά
καθήκοντα των εκπαιδευτικών και ζητήσαµε τη θεσµοθέτησή της. Η επιλογή να γίνεται µε
διαφανείς διαδικασίες σύµφωνα µε τις θέσεις του κλάδου και την άµεση υλοποίηση και
εφαρµογή της.
Απαιτήσαµε λύση στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προβλήµατα των εκπαιδευτικών και
έκτακτη άµεση επιχορήγηση των ασφαλιστικών µας ταµείων.
Απαιτήσαµε την κατάργηση της ωροµισθίας, και την πρόσληψη αναπληρωτών. Καταθέσαµε
την πρόταση της ΟΛΜΕ για το εργασιακό καθεστώς και τις υπηρεσιακές µεταβολές των
εκπαιδευτικών, µε έµφαση σε ειδικά προβλήµατα .
Ζητήσαµε να µην προχωρήσει η περιφερειακή αποκέντρωση στην εκπαίδευση και δηλώσαµε
ότι είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι στην παράδοση των σχολείων στην τοπική και
νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση.
Απαιτήσαµε να κατοχυρωθεί νοµοθετικά η αναλογία των 25 µαθητών ανά τµήµα, ως
ανώτατο όριο, έτσι ώστε η πρόσφατη ρύθµιση λόγω της γρίπης που έγινε µε έγγραφο του
ΥΠΕΠΘ να καταστεί µόνιµη.
Το ∆.Σ της ΟΛΜΕ επεσήµανε την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού (περίπου 2000
καθηγητές) και ζητήθηκε η άµεση πλήρωση των κενών για την οµαλή λειτουργία των
σχολείων.
Επαναλάβαµε τη θέση του κλάδου για αναβάθµιση της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
ζητήσαµε όλες οι Σχολές µαθητείας να ενταχθούν στο Υπουργείο Παιδείας.
Ζητήσαµε να αρχίσει από µηδενική βάση διµερής διαπραγµάτευση για όλα τα ζητήµατα που
µας αφορούν (εργασιακά, οικονοµικά, ασφαλιστικά, εκπαιδευτικά) όπως ζητήσαµε και από
την προηγούµενη κυβέρνηση µε αρνητικά όµως αποτελέσµατα.
Ζητήσαµε την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου επιλογής στελεχών σύµφωνα µε τις προτάσεις
της ΟΛΜΕ.
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Απαντώντας η Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι:
∆εν έδωσε σαφή απάντηση στο ζήτηµα της οικονοµικής αναβάθµισης του εκπαιδευτικού και
παρέπεµψε αόριστα το θέµα στο Υπουργικό Συµβούλιο και την εισοδηµατική πολιτική της
κυβέρνησης (νέος Προϋπολογισµός). ∆εν ανέφερε τίποτα για την ειδική παροχή των 176
ευρώ.
Αρνήθηκε τη συνέχιση των διµερών διαπραγµατεύσεων εφ’ όλης της ύλης και ζήτησε τις
θέσεις του κλάδου να τις καταθέσουµε στα πλαίσια του «Εθνικού ∆ιαλόγου» για την παιδεία.
Θα προχωρήσει την περιφερειακή αποκέντρωση στην εκπαίδευση, χωρίς να αναφερθεί σε
λεπτοµέρειες. Τόνισε ότι αποτελεί κεντρική επιλογή του κυβερνώντος κόµµατος και το
κυβερνητικό πρόγραµµα υπερψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό.
Παρουσίασε µε ιδιαίτερη επιµονή τη θέση της για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
συστήµατος, των σχολείων, του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού, συνδέοντας την
τελευταία µε την « επιβράβευση » και την επιµόρφωση του.
Στα υπόλοιπα ζητήµατα που έθεσε το ∆.Σ της ΟΛΜΕ η Υπουργός Παιδείας:
∆ε δεσµεύτηκε για τη νοµοθετική κατοχύρωση των 25 µαθητών ανά τµήµα, αλλά δεσµεύτηκε
να µελετήσει το ζήτηµα και να επανέλθει.
Τόνισε ότι το ένα δισεκατοµµύριο ευρώ θα διατεθεί για τα νηπιαγωγεία, τα ολοήµερα
σχολεία, τη σχολική στέγη, την τεχνική εκπαίδευση και ίσως την επιµόρφωση.
Υποσχέθηκε νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και απάντησε πως
συµφωνεί µε τη θέση της ΟΛΜΕ οι Σχολές Μαθητείας των άλλων Υπουργείων να περάσουν
στο Υπουργείο Παιδείας.
Παρουσίασε τη θέση της για τον «Εθνικό ∆ιάλογο για την Παιδεία». ∆ιαβεβαίωσε ότι το
ΕΣΥΠ θα ολοκληρώσει το έργο του το Νοέµβριο και µετά θα µετατραπεί σε Ανεξάρτητη
Αρχή.
∆ιαβεβαίωσε ότι εντός δέκα ηµερών θα γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών και θα καλυφθούν
τα υπάρχοντα κενά.
∆εν δεσµεύτηκε επ’ ουδενί για κατάργηση της ωροµισθίας, ούτε άµεσα, ούτε σε βάθος
χρόνου.
Ζήτησε οι επόµενες συζητήσεις µεταξύ ΟΛΜΕ και Υπουργείου να είναι θεµατικές.
Με βάση τις απαντήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας στα
σηµαντικότατα θέµατα, που έθιξε το ∆.Σ της ΟΛΜΕ, εκτιµάµε ότι τα αποτελέσµατα της
συνάντησης ήταν αρνητικά.
Συµπερασµατικά, η συνολική µας εκτίµηση από την συνάντηση είναι πως η νέα
Υπουργός αφενός κινήθηκε σε γενικόλογες εξαγγελίες στη λογική των προγραµµατικών
δηλώσεων, και αφετέρου δεν δεσµεύτηκε για θετική επίλυση στα µεγάλα προβλήµατα των
εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης (µισθοί, ασφαλιστικό, επιµόρφωση, χρηµατοδότηση
κ.λπ).
Αρνητικά κρίνουµε την αρχική τοποθέτηση της νέας Υπουργού «πως δεν είναι
διαπραγµατεύσιµο το πρόγραµµά µας», καθώς και τη θέση της για την αποκέντρωση του
εκπαιδευτικού συστήµατος και την εκχώρηση αρµοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και
µάλιστα ως προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης.

