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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(Συνάντηση κλιµακίου του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε τον Γ. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ)
Χθες, 3 Ιουνίου 2008, αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ επισκέφθηκε τον Γ.
Γραµµατέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κ. Πλατή και έθεσε υπόψη του τα παρακάτω θέµατα:
1. Απαίτησε να ανακληθεί το σηµείο 3 του επίµαχου εγγράφου που απέστειλε ο
Γ. Γραµµατέας προς τους προέδρους των Βαθµολογικών Κέντρων στις 31.5.2008,
καθώς η ΟΛΜΕ εκτιµά ότι το περιεχόµενό του είναι προσβλητικό και απαξιωτικό για
τους εκπαιδευτικούς και ταυτόχρονα δηµιουργεί ένταση, σε µια περίοδο κατά την
οποία διεξάγεται η βαθµολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων, και το
ήρεµο κλίµα είναι απαραίτητο για την οµαλή διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας
Μετέφερε στον Γ. Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας το κλίµα της έντονης
δυσαρέσκειας, οργής και αγανάκτησης του συνόλου των εκπαιδευτικών που
απασχολούνται στα Βαθµολογικά Κέντρα. Τον ενηµέρωσε , επίσης, για την απόφασή
τους να υπερασπίσουν την αξιοπρέπειά τους απέναντι στην πολιτική ηγεσία του
ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία, ουσιαστικά, θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί «λουφάρουν» και για το
λόγο αυτό προσµετρά το έργο τους µε κριτήρια της αγοράς.
Ο Γ. Γραµµατέας απάντησε ότι το έγγραφο αυτό δεν αναφέρεται στους
βαθµολογητές αλλά αποκλειστικά στο επικουρικό προσωπικό των βαθµολογικών
κέντρων. Παράλληλα, δεσµεύτηκε ότι εντός της ηµέρας θα στείλει διευκρινιστικό
έγγραφο προς τα Βαθµολογικά Κέντρα.
Όπως είναι γνωστό, το διευκρινιστικό αυτό έγγραφο έχει ήδη σταλεί προς τους
προέδρους των Βαθµολογικών Κέντρων.
2.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έθεσε, επίσης, το αίτηµα του διπλασιασµού όλων των
αµοιβών που αφορούν τις εργασίες που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη
διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων (επιτηρήσεις, βαθµολογήσεις, επιτροπές
κ.λπ.).
Ο Γ. Γραµµατέας του Υπ. Παιδείας δεν έδωσε καµία απάντηση και απλώς
διετύπωσε την εκτίµηση του Υπουργείου Οικονοµικών, ότι είναι µεγάλο το κόστος
των εξετάσεων
3.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έθεσε, ακόµη, και το θέµα των χρονοβόρων διαδικασιών
για την καταβολή αποζηµιώσεων στους εκπαιδευτικούς και, συγκεκριµένα, την
πρόσφατη αλλαγή που αφορά τη µη χρήση θερινής άδειας.
Ο Γ. Γραµµατέας δεσµεύτηκε ότι θα µελετήσει το θέµα και θα απαντήσει
εντός των επόµενων ηµερών.
4.
Τέθηκε, από την πλευρά του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ και το ζήτηµα της µη καταβολής
δεδουλευµένων σε πολλούς εκπαιδευτικούς (Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη, αµοιβές

για απασχόληση το Σαββατοκύριακο από το προηγούµενο σχολικό έτος, οδοιπορικά,
εκδροµές, αµοιβές επιµορφωτών σε σεµινάρια Πληροφορικής κ.λπ.).
Ο Γ. Γραµµατέας απάντησε ότι οι αµοιβές για απασχόληση στην Πρόσθετη
∆ιδακτική Στήριξη για την περίοδο από 1.1.2007 ως 31.12.2007 θα καταβληθούν
το επόµενο διάστηµα. Για τις υπόλοιπες εκκρεµότητες δεν δόθηκε καµία
απάντηση.
5.
Για το θέµα του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΣΕΠ), της
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και της στελέχωσης των δοµών του ΣΕΠ
(ΚΕ.ΣΥ.Π., Γραφεία ΣΕΠ και ΓΡΑ.ΣΥ), για το οποίο έχει αποσταλεί στην πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αναλυτικό υπόµνηµα στις 30.5.2008, δεν δόθηκε
απάντηση. Προσδιορίστηκε νέα συνάντηση για την Τετάρτη, 4.6.2008,
προκειµένου να συζητηθεί αποκλειστικά αυτό το θέµα.
6.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ζήτησε, επιπλέον, από τον Γ. Γραµµατέα να στείλει
εγκύκλιο που θα καθορίζει ως ηµεροµηνία λήξης των συµβάσεων των ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών την 30ή Ιουνίου 2008.
Ο Γ. Γραµµατέας διαβεβαίωσε ότι θα µελετήσει το θέµα και θα απαντήσει.
7.
Τέλος, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έθεσε το αίτηµα της εκπαιδευτικής κοινότητας να
σταµατήσουν οι διώξεις µαθητών/µαθητριών, καθώς και των γονέων τους (Γιάννενα,
Άγιος ∆ηµήτριος, Νέα Σµύρνη, Τρίκαλα κ.λπ.) για καταλήψεις σχολείων που έγιναν
στο παρελθόν. Επέµεινε ιδιαίτερα στην ανάγκη να καταργηθεί η σχετική νοµοθετική
ρύθµιση (Π.Ν.Π.) µε την οποία ποινικοποιούνται οι µαθητικές κινητοποιήσεις.
Ο Γ. Γραµµατέας δεν έδωσε καµία απάντηση ούτε στο αίτηµα αυτό.

