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ΠΡΟΣ:-τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ
-ΜΜΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΠΑΡΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΗ Η ΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ κ. Π.ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Με µεγάλη καθυστέρηση και µετά από επιµονή του ∆Σ της ΟΛΜΕ
πραγµατοποιήθηκε στις 19-5-2003 συνάντηση του Υπουργού Παιδείας κ.Ευθυµίου
µε εκπροσώπους της οµοσπονδίας µας. Ηταν η πρώτη συνάντηση µετά τις 14 -22003, η οποία µάλιστα έγινε κατορθωτό να πραγµατοποιηθεί µετά από την έντονη
παράσταση διαµαρτυρίας κλιµακίου του ∆Σ της ΟΛΜΕ την Παρασκευή 16-52003.
Στη συνάντηση τέθηκαν από το ∆Σ της ΟΛΜΕ τα παρακάτω θέµατα:
ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΥΣ∆Ε
∆ιαµαρτυθήκαµε στον Υπουργό Παιδείας κ. Ευθυµίου για την µη
ανακήρυξη των εκλεγµένων αιρετών κ. Σακαλίδη Θ. και Καρλαύτη ∆. και τη µη
συγκρότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου (ΚΥΣ∆Ε) εδώ και τρείς
µήνες. Μάλιστα ο Υπουργός Παιδείας ανακήρυξε, µε µεγάλη καθυστέρηση, τους
αιρετούς των ΠΥΣ∆Ε και ΑΠΥΣ∆Ε, ενώ αρνήθηκε να πράξει το ίδιο και για το
ΚΥΣ∆Ε. Το ∆.Σ της ΟΛΜΕ το µόνο εκλογικό αποτέλεσµα που αναγνωρίζει για τους
αιρετούς είναι αυτό που κατέγραψε η αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠΕΠΘ, που
στηρίζεται στα Πρακτικά των Εφορευτικών Επιτροπών. Σηµειώνουµε ότι η
οργάνωση και η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ήταν αποκλειστική ευθύνη του
Υπουργού Παιδείας, του Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ και της ∆ιοίκησης.
Η προσπάθεια του Υπουργού, να ανατρέψει τα εκλογικά αποτελέσµατα µε
αηθαίρετες και εξωθεσµικές µεθοδεύσεις, θα βρει αντιµέτωπη την Οµοσπονδία µας.
Το µόνο νόµιµο αποτέλεσµα είναι αυτό που έδωσαν οι εφορευτικές επιτροπές Κάθε
άλλη διαδικασία µπορεί ενδεχοµένως να καταλογίσει ευθύνες (αν υπάρχουν), αλλά
δεν έχει καµία σχέση µε τα εκλογικά αποτελέσµατα, τα οποία πρέπει να κυρώσει
αµέσως ο κ. Ευθυµίου (πράγµα που έπρεπε να είχε πράξει εδώ και τρεις µήνες).
Ο κ. Ευθυµίου δεσµεύτηκε την Παρασκευή 16-5-2003 στην αντιπροσωπεία
του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, η οποία τον επισκέφθηκε, ότι την ∆ευτέρα 19-5-2003 θα έδινε
την οριστική του απάντηση στο θέµα. Αντ΄αυτού παρέπεµψε το θέµα για ακόµη
φορά στο µέλλον: «Αυτή την εβδοµάδα θα τελειώσει το θέµα» µας διαβεβαίωσε. Η
εβδοµάδα βεβαίως τελείωσε όχι όµως και το επίµαχο θέµα. Συνέπεια λόγων και
πράξεων από τον κ.Υπουργό συνέχεια ……
Επίσης την Παρασκευή 16-5-2003, µε παρέµβαση του ∆Σ της ΟΛΜΕ,
ακυρώθηκε η παράνοµη συνεδρίαση που επιχείρησαν να πραγµατοποιήσουν τα τρία
διορισµένα µέλη του ΚΥΣ∆Ε, µε την εντολή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ.
Απαιτούµε από το ΥΠΕΠΘ την κύρωση των αποτελεσµάτων και τον
διορισµό των αιρετών στο ΚΥΣ∆Ε ώστε αυτό να λειτουργήσει αµέσως, κάτι που

είναι ιδιαίτερα αναγκαίο αυτή την περίοδο που θα κριθούν σηµαντικά θέµατα
για τους καθηγητές όπως οι αποσπάσεις κ.ά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Απαιτήσαµε την επίλυση του οικονοµικού αιτήµατος των καθηγητών µε
ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές µας.
Εδώ θα θέλαµε να υπενθυµίσουµε στους συναδέλφους µας και στον Ελληνικό
λαό ορισµένες δηλώσεις για το θέµα υπευθύνων της κυβέρνησης, για να αποκαλυφθεί
για µια ακόµη φορά η κοροϊδία και ο εµπαιγµός της κυβέρνησης απέναντι στον
κλάδο των καθηγητών, στα πλαίσια της πολιτικής της µονόπλευρης λιτότητας.
Απαιτήσαµε την άµεση και ουσιαστική αύξηση των αµοιβών των καθηγητών
κατά 25%. Σε κάθε περίπτωση, απαιτήσαµε να δοθεί και στους καθηγητές το
επίδοµα των 176 ευρώ που δόθηκε στις περισσότερες κατηγορίες ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων. Κάναµε γνωστό στον κ. Υπουργό πως οι καθηγητές το επόµενο
διάστηµα θα απαιτήσουν αγωνιστικά την υλοποίηση αυτών των αιτηµάτων τους
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
∆ιαµαρτυρηθήκαµε για την απαράδεκτη, απαξιωτική για τον κλάδο µας
τακτική του ΥΠΕΠΘ, που διατηρεί σε απαράδεκτα χαµηλό επίπεδο τις αµοιβές
των εξετάσεων εδώ και αρκετά χρόνια. Κάθε χρόνο αυτή την εποχή οι εξεταστικές
διαδικασίες στο Λύκειο προχωρούν µε ιδιαίτερα εξουθενωτικό τρόπο για τους
εκπαιδευτικούς, τους µαθητές και τους γονείς τους. Μέσα στο τοπίο του εξεταστικού
παροξυσµού που επέβαλε η «µεταρρύθµιση» είναι γνωστό ότι οι καθηγητές
εργάζονται σε απαράδεκτες συνθήκες. Ωράρια και αργίες καταστρατηγούνται,
εργασιακά δικαιώµατα πετιούνται στο καλάθι των αχρήστων.Οι καθηγητές καλούνται
να ξεχάσουν ακόµα και τις στοιχειώδεις οικογενειακές υποχρεώσεις τους για
περισσότερο από ένα µήνα. Όµως, ακόµα και σήµερα δεν έχουν ακόµα εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις της πολιτείας από τις περσινές εξετάσεις (Σαββατοκύριακα, αµοιβές σε
ορισµένα βαθµολογικά κέντρα κ.λπ.) και την ενισχυτική διδασκαλία.
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ απαίτησε από τον Υπουργό Παιδείας: Ουσιαστική
αύξηση των πάσης φύσεως αµοιβών (από επιτηρήσεις, βαθµολογήσεις κ.λπ.) για
τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πληρωµή όσων απασχοληθούν µε τις εξετάσεις
αυτές να είναι άµεση, µε εντάλµατα προπληρωµής (ΧΕΠ).
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ διαµαρτυρήθηκε, επίσης, για την τακτική του ΥΠΕΠΘ
που έχει ως αποτέλεσµα την µεγάλη καθυστέρηση των πληρωµών.
Ο Υπουργός Παιδείας µας παρέπεµψε στην προ διετίας αύξηση των αµοιβών
αυτών και πέρα τούτου ουδέν. Όσο για τις καθυστερήσεις των περσινών αµοιβών,
απάντησε ότι το Υπουργείο έχει στείλει όλα τα χρήµατα στις ∆ιευθύνσεις ∆.Ε. και
δεν ευθύνεται αυτό. Τονίσαµε ότι το ίδιο απαντούν και οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης
στις τοπικές ΕΛΜΕ. Κανείς, λοιπόν, δεν ευθύνεται για τις καθυστερήσεις, που όλως
περιέργως παρατηρούνται κάθε χρόνο. Αυτό δηλώνει και ανικανότητα της διοίκησης
να συντονιστεί και ανεπάρκεια κονδυλίων µε αποτέλεσµα την παραποµπή µέρους των
δαπανών στον επόµενο προϋπολογισµό. Βεβαίως, όπως δείχνει και η εξέλιξη µετά
την απόφαση της ΓΣ της ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Ν.Σµύρνης, για στάσεις εργασίας τα
Σάββατα των Πανελλαδικών εξετάσεων, τα χρήµατα βρίσκονται µόνο υπό την απειλή
κινητοποποιήσεων.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, εκφράζοντας την αγανάκτηση όλων των
εκπαιδευτικών, απαιτεί ΤΩΡΑ αµοιβές ικανοποιητικές, που να ανταποκρίνονται
στο σκληρό και δύσκολο έργο που επιτελούν οι καθηγητές.

∆ΙΩΞΗ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
Τέθηκε στον Υπουργό Παιδείας το θέµα της δίωξης που έχει ασκηθεί σε µέλη
του προεδρείου του ∆Σ της ΟΛΜΕ από τον πρώην σχολικό σύµβουλο των µουσικών
κ.Γληνιά, για σχετικό έγγραφο του ∆Σ της ΟΛΜΕ προς το ΥΠΕΠΘ που αφορούσε
την καλλιτεχνική επιτροπή και τη δράση του ιδίου, το οποίο δηµοσιεύτηκε στο
∆ελτίο της Οµοσπονδίας. Πληροφορήσαµε τον κ. Υπουργό για την ύπαρξη και
χρήση εκ µέρους του µηνυτή στο δικαστήριο εγγράφου του ΥΠΕΠΘ που
ισχυρίστηκε ότι τον δικαιώνει. Ο κ. Ευθυµίου δήλωσε ότι αγνοεί το θέµα και το
θεωρεί ως αντιδικία ενός καθηγητή µε την ΟΛΜΕ, χωρίς να δώσει εξηγήσεις για το
«υποστηρικτικό» έγγραφο του ΥΠΕΠΘ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ,
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ,
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Τέλος, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έθεσε µια σειρά από ζητήµατα που είχαν σχέση µε
ρυθµίσεις του τελευταίου νόµου για την «Εθνική Βιβλιοθήκη». Απαιτήσαµε
περισσότερους διορισµούς αναπληρωτών και κατοχύρωσή τους µε πλήρη εργασιακά
δικαιώµατα. ∆ιαµαρτυρηθήκαµε για την επαναφορά της διάταξης που δεν επιτρέπει
στους εκπαιδευτικούς να παραιτούνται για συνταξιοδότηση στη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς και για την κατάργηση των µικτών επιτροπών στα ιδιωτικά λύκεια
για τις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Ο κ. Υπουργός υπεράσπισε αυτάρεσκα
ως ορθές τις ρυθµίσεις που προώθησε και ο «διάλογος που δεν έγινε ποτέ», στο
σηµείο αυτό τελείωσε.
Συνολικά, η συνάντηση µπορούµε να πούµε ότι επιβεβαιώνει την
εκτίµηση ότι, η χωρίς προηγούµενο απαξιωτική στάση του Υπουργού Παιδείας
προς τους καθηγητές, εκφράζεται πλέον και χωρίς να τηρούνται τα στοιχειώδη
προσχήµατα που τηρούνταν στο παρελθόν.
Ο Υπουργός Παιδείας εκφράζοντας την αντιλαϊκή πολιτική της
κυβέρνησης αρνήθηκε να ικανοποιήσει κάθε αίτηµα που του υποβλήθηκε. Η
απάντηση των καθηγητών θα είναι η µεγαλύτερη αγωνιστική συσπείρωση στις
ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ και η διεκδίκηση των αιτηµάτων τους.

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
Ο Πρόεδρος

Νίκος Τσούλιας

Ο Γ. Γραµµατέας
κ.ά.α.
Ο Ειδικός Γραµµατέας

Κώστας Μανιάτης

