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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Συνάντηση του ∆.Σ της ΟΛΜΕ µε τον Υφυπουργό Παιδείας 

 
Κλιµάκιο του ∆.Σ της ΟΛΜΕ συναντήθηκε χθες, ∆ευτέρα 18.2.2008, µε τον Υφυπουργό 

Παιδείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο και του έθεσε τα παρακάτω ζητήµατα: 
1. Μετέφερε την έντονη διαµαρτυρία της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων των ΕΛΜΕ για 

την άδικη και αντεργατική απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ που αφορά στην απόλυση 
(ανάκληση διορισµού) δύο καθηγητριών του κλάδου της κοινωνιολογίας. Η ανάκληση διορισµού 
έγινε για τυπικούς λόγους και παρά το γεγονός ότι οι δύο καθηγήτριες είχαν διοριστεί από το 
Σεπτέµβρη του 2007 ως επιτυχούσες στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ. Το ∆.Σ της ΟΛΜΕ είχε ζητήσει 
αιτιολογηµένα από την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ (15.11.07) να µη προβεί ή να µην επιµείνει, τελικά, 
στην ανάκληση των δύο διορισµών. Όµως το ΥΠΕΠΘ προχώρησε πρόσφατα στην απόλυση 
των δύο προαναφερθεισών εκπαιδευτικών µε τρόπο που απειλεί σοβαρά τα εργασιακά 
δικαιώµατά µας, αµφισβητεί προκλητικά  το σύνολο ουσιαστικά των θεσµικών µας κατακτήσεων, 
περιφρονεί τη σχετική υπέρ των εργαζόµενων νοµολογία, τη δηµοκρατική δεοντολογία και τη 
συλλογικά διαµορφωµένη  περί δικαίου συνείδηση. 

Ο κ. Υφυπουργός στο νέο διάβηµα του ∆.Σ της ΟΛΜΕ απάντησε ότι θα συζητήσει µε τον 
Υπουργό και θα µας ενηµερώσει σήµερα για την τελική τους απόφαση. 

2. Το ∆.Σ της ΟΛΜΕ κατήγγειλε για µια ακόµα φορά την κοινωνικά ανάλγητη και 
απαξιωτική για τους εκπαιδευτικούς κυβερνητική τακτική της µη καταβολής δεδουλευµένων 
ενός χρόνου στους καθηγητές/-τριες που εργάστηκαν στην Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη, 
καθώς  και την αντίστοιχη καθυστέρηση πληρωµής χιλιάδων αναπληρωτών και ωροµίσθιων 
καθηγητών/-τριών που εργάζονται από το Νοέµβρη του 2007! 

Ο κ. Λυκουρέντζος ισχυρίστηκε ότι «πραγµατικά υπάρχει µια καθυστέρηση στην πληρωµή 
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, την οποία γνωρίζει το Υπουργείο και σπεύδει να αντιµετωπίσει, 
όπως επίσης γίνονται προσπάθειες για να εξοφληθεί σταδιακά η Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη, 
κάτι το οποίο βρίσκεται σε πολύ καλό δρόµο»… 

3. Το ∆.Σ της ΟΛΜΕ παρέδωσε, για µια ακόµη φορά, στον Υφυπουργό Παιδείας την 
ολοκληρωµένη πρόταση της ΟΛΜΕ για το εργασιακό καθεστώς των καθηγητών/-τριών, πρόταση 
που διασφαλίζει την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων µε το αναγκαίο προσωπικό, αντιµετωπίζει 
σοβαρές αδικίες και προβλήµατα που υπάρχουν σήµερα και παράλληλα, πλήττει το σάπιο 
σύστηµα των πελατειακών σχέσεων που επικρατεί  τα τελευταία, ιδιαίτερα, χρόνια στο χώρο της 
εκπαίδευσης. 

Ο Υφυπουργός επανέλαβε τα περί συγκρότησης και λειτουργίας επιτελικής οµάδας εργασίας 
στο ΥΠΕΠΘ, χωρίς όµως να απαντήσει, επί της ουσίας, στις συγκεκριµένες προτάσεις της ΟΛΜΕ.  

4. Τέλος, το ∆.Σ της ΟΛΜΕ ζήτησε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να  υιοθετήσει τις 
επεξεργασµένες, ρεαλιστικές  προτάσεις  της Οµοσπονδίας µας για τη στήριξη και αναβάθµιση 
της Εικαστικής Αγωγής στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (σχετικό υπόµνηµα του ∆.Σ της ΟΛΜΕ 
προς την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ έχει τεθεί υπόψη της από 5.12.07). Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε «σε 
αξιόλογες, αποδοτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα συνεισφέρουν στη φιλική και στενή σχέση των 
µαθητών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε την Τέχνη, τη Μουσική και τον Πολιτισµό», χωρίς 
όµως να δώσει καµία απάντηση στα συγκεκριµένα αιτήµατα της ΟΛΜΕ. 

 

 


