
Ο.Λ.Μ.Ε.        
Ερμού & Κορνάρου 2 
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255 
FAX: 210 32 27 382 
email:olme@otenet.gr  
www.olme.gr                                                                Αθήνα, 7/9/10 
      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ συναντήθηκε σήμερα μετά από αίτημά του με την Υπουργό και τους 
Υφυπουργούς Παιδείας. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ κατέθεσε υπόμνημα για τα άμεσα  προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν τα 
σχολεία  με την έναρξη των μαθημάτων. Τα θέματα αυτά αναφέρονται στο συνημμένο υπόμνημα. 

Η Υπουργός Παιδείας παραδέχθηκε ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά τόσο από την άποψη της 
επάρκειας εκπαιδευτικού προσωπικού, όσο και ως προς τις πιστώσεις για τις λειτουργικές δαπάνες.  

Επέμεινε στην κάλυψη των κενών μόνο με αναπληρωτές και ωρομίσθιους και όχι 
συμπληρωματικούς διορισμούς εκπαιδευτικών. 

Δικαιολόγησε τις ασκούμενες πολιτικές επιλογές στην οικονομία και την εκπαίδευση μπροστά 
στο δίλημμα-κίνδυνο “της χρεωκοπίας της χώρας”. 
           Σχετικά με τον ανώτατο αριθμό των μαθητών ανά τμήμα ανέφερε πως ο στόχος του 
Υπουργείου Παιδείας είναι 25 και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κτιριακών προβλημάτων θα 
είναι +10%. Επειδή αυτό είναι διαφορετικό από εκείνο που στην πράξη προωθεί η διοίκηση, ζητήσαμε 
από την Υπουργό να στείλει μια εγκύκλιο στα σχολεία με αυτή ακριβώς τη διατύπωση.  

Για τις υπερωρίες ανέφερε πως αυτές θα αποφασίζονται με παιδαγωγική λογική από το 
σύλλογο διδασκόντων και όχι υποχρεωτικά. 

Σχετικά με τα χρωστούμενα στους εκπαιδευτικούς από διάφορες εργασίες από τα 
προηγούμενα χρόνια δεν δεσμεύτηκε για την πληρωμή τους. 

Σχετικά με τις αμοιβές των εκπαιδευτικών από τις πανελλαδικές εξετάσεις που δεν έχουν 
ακόμα καταβληθεί αναφέρθηκε πως το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων έχει πιστωθεί στις 
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην παρατήρησή μας πως οι εκπαιδευτικοί  δεν έχουν 
ακόμα πληρωθεί, δεν δόθηκε κάποια περαιτέρω διευκρίνιση. 

Για τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών η Υπουργός Παιδείας παραδέχθηκε πως 
υπάρχει πρόβλημα και ανέφερε απλά πως η Υφυπουργός είναι σε επαφή με τους Υπουργούς 
Εσωτερικών και Οικονομικών για το θέμα. 

Σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς 
αίτηση των εκπαιδευτικών και χωρίς να συμπληρωθούν πρώτα τα κενά στη δευτεροβάθμια, δεν 
υπήρξε σαφής τοποθέτηση.  

Στο αίτημά μας για την απόσυρση της διάταξης του νέου νομοσχεδίου «για τη δια βίου 
μάθηση» με την οποία θα διαθέτονται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί στα ΙΕΚ, η ηγεσία του 
Υπουργείου επέμεινε στις επιλογές της. 

Σχετικά με την άμεση έναρξη της ΠΔΣ και της ενισχυτικής διδασκαλίας ανέφερε πως για μεν 
την ΠΔΣ θα προηγηθεί αναμόρφωση του προγράμματος ενώ η ενισχυτική διδασκαλία θα 
πραγματοποιηθεί ιδιαίτερα σε προβληματικές περιοχές. 

Συνολικά εκτιμούμε πως η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν απάντησε με θετικό τρόπο 
στα αιτήματα και τις προτάσεις της ομοσπονδίας αλλά και ολόκληρης της εκπαιδευτικής 
κοινότητας. Επιβεβαιώθηκε πως η εφαρμογή της “πολιτικής ΔΝΤ” και στην παιδεία θα έχει 
καταστροφικές συνέπειες και στο δημόσιο σχολείο.  
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