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ΘΕΜΑ: Συνάντηση του ∆.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. µε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ. 

 Πραγµατοποιήθηκε στις 21/10/02, µετά από αίτηµα του ∆.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε., 
συνάντηση µε τον Υπουργό Παιδείας κ. Π. Ευθυµίου , στην οποία παρευρίσκετο και 
ο κ.Τσουροπλής Γ. Γραµµατέας του ΥΠΕΠΘ.  

 Στην συνάντηση τέθηκαν, από τη πλευρά του ∆.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε., ορισµένα 
σηµαντικά ζητήµατα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς, όπως η κατάρτιση και η 
υπογραφή Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, οι 
εκλογές αιρετών για τα υπηρεσιακά συµβούλια, η αναδροµική χορήγηση του 
οικογενειακού επιδόµατος, οι οικονοµικές εκκρεµότητες του ΥΠΕΠΘ προς τους 
καθηγητές, το ασφαλιστικό ,καθώς και ζητήµατα διορισµών. 

 Αναλυτικότερα οι απαντήσεις του κ. Υπουργού είναι οι παρακάτω: 

  

 Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας: Για την κατάρτιση και υπογραφή 
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, ανέφερε ότι το υπουργείο παιδείας αναµένει τη 
λήξη των διαπραγµατεύσεων σε επίπεδο Α∆Ε∆Υ και κυβέρνησης. Επανέλαβε την 
γνωστή κυβερνητική θέση ότι η συζήτηση για το νέο µισθολόγιο ανεβλήθη για το 
2003, µε προοπτική αυτό να εφαρµοστεί το 2004.∆ιαβεβαίωσε ότι θα γίνουν τις 
επόµενες µέρες συναντήσεις µεταξύ Ο.Λ.Μ.Ε. και Υπουργείων Εσωτερικών και 
Παιδείας, για να συζητηθεί η πρόταση για την κλαδική συλλογική σύµβαση που έχει 
καταθέσει η Ο.Λ.Μ.Ε..  

 Εκπαιδευτικές άδειες: ∆εσµεύτηκε για χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών σε 
όσους ζητούν 5ο έτος .Σηµειώνουµε ότι το ΚΥΣ∆Ε δεν εισηγείται θετικά για τη 



χορήγηση τους µέχρι σήµερα. Παραµένει ανοικτό το θέµα για τη χορήγηση, επιπλέον, 
νέων εκπαιδευτικών αδειών . 

 Αναδροµικά Οικογενειακού επιδόµατος: Θέσαµε στον υπουργό την 
αναγκαιότητα να χορηγηθούν µε απόφαση της Κυβέρνησης τα αναδροµικά του 
οικογενειακού επιδόµατος τουλάχιστον για τα έτη 2000.2001 και Α΄ εξάµηνο του 
2002, ώστε να µην εξωθούνται οι συνάδελφοι σε δικαστικές προσφυγές, εφόσον και 
αυτό το θέµα έχει επιλυθεί δικαστικά µε αµετάκλητες αποφάσεις των ανωτάτων 
δικαστηρίων. Παρά το ότι δεσµεύτηκε ότι θα µας απαντήσει επισήµως, µας µετέφερε 
την “αίσθηση” του από την κυβέρνηση, ότι το αίτηµα αυτό είναι πολύ δύσκολο να 
απαντηθεί θετικά. 

 Οικονοµικές εκκρεµότητες: Απαιτήσαµε να κλείσουν άµεσα όλες οι 
οικονοµικές εκκρεµότητες που έχει το ΥΠΕΠΘ απέναντι στους εκπαιδευτικούς από 
την περσινή σχολική χρονιά (πανελλαδικές εξετάσεις Ενιαίου Λυκείου-ΤΕΕ, ειδικών 
µαθηµάτων, Σάββατα Πανελλαδικών εξετάσεων 2001 και 2002, υπερωρίες 2001-
2002, ενισχυτική διδασκαλία).Επίσης απαιτήσαµε να αποζηµιωθούν άµεσα οι 
νεοδιορισµένοι καθηγητές, των οποίων ακόµα δεν έχουν σταλεί τα διοριστήρια. Ο 
Γεν. Γραµµατέας του ΥΠΕΠΘ έδωσε µια γενική διαβεβαίωση, ότι θα φροντίσει να 
λυθούν αυτές οι εκκρεµότητες.  

 Ασφαλιστικό: Από την πλευρά της ΟΛΜΕ τέθηκε το θέµα της βελτίωσης της 
ρύθµισης που έχει κατατεθεί σε σχετικό νοµοσχέδιο και προβλέπει τη δυνατότητα 
συνταξιοδότησης στα 30 χρόνια υπηρεσίας. Ζητήσαµε να συνηγορήσει το ΥΠΕΠΘ 
στην παρακάτω προσθήκη- τροπολογία που προτείναµε, ώστε αυτή να ενσωµατωθεί 
στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο: “Στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που έχουν 30 χρόνια υπηρεσίας αναγνωρίζονται µέχρι 
και 5 έτη ως συντάξιµη πραγµατική δηµόσια υπηρεσία. Για την αναγνώρισή τους 
καταβάλλεται από τους ίδιους το ήµισυ των ασφαλιστικών εισφορών του 
εισαγωγικού µισθολογικού κλιµακίου και µόνο του ασφαλισµένου, που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 59 του κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
συντάξεων”.Ο κ. Υπουργός επιφυλάχθηκε να απαντήσει, αφού θέσει το ζήτηµα στους 
αρµόδιους υπουργούς, πιστεύοντας, όµως , ότι “ η κυβέρνηση έπραξε το χρέος της 
στο ακέραιο για την αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του εκπαιδευτικού” αφ’ ενός και 
αφ’ετέρου δηλώνοντας ότι πρόκειται για θέµα που αναφέρεται σε ολόκληρο το 
δηµόσιο τοµέα. 

  

 Υπηρεσιακά συµβούλια: Αυτή την περίοδο το ΥΠΕΠΘ προετοιµάζει το νέο 
Προεδρικό ∆ιάταγµα για τη συγκρότηση και τις αρµοδιότητες των Υπηρεσιακών 
Συµβουλίων, καθώς και τον τρόπο εκλογής των αιρετών µελών σ ’αυτά. Ο κ. 
Ευθυµίου δεσµεύτηκε ότι θα ικανοποιήσει αίτηµά µας, που αφορά στις εκλογικές 
διαδικασίες, να συµµετέχουν δηλαδή όλοι οι καθηγητές, µε την προϋπόθεση ότι είναι 
µέλη των πρωτοβάθµιων σωµατείων. 

 ∆ιορισµοί : Τέλος, δεσµεύτηκε, για µια ακόµη φορά, ότι θα δοθεί εντός της 
εβδοµάδας ο ενιαίος πίνακας αναπληρωτών από το οποίον έγιναν, ήδη, φέτος οι 
διορισµοί και ότι, εντός των ηµερών, θα γίνουν συµπληρωµατικοί διορισµοί 
αναπληρωτών καθώς και µονίµων µουσικών που επέτυχαν στο σχετικό διαγωνισµό. 



  

  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος      Ο Γ. Γραµµατέας 

  

  

Νίκος Τσούλιας     Κώστας Μπόικος 


