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Νέο υπόµνηµα σχετικά µε το νσχ για «ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων» 

  
  
  
Κύριοι  Υπουργοί, 
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, 
  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ διαµαρτύρεται για µια ακόµη φορά για τη συνεχιζόµενη εκ µέρους
του ΥΠΕΠΘ αγνόηση της οµοσπονδίας µας, σχετικά µε το νέο νοµοσχέδιο που βρίσκεται για  
ψήφιση στην ολοµέλεια της Βουλής. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υφυπουργού Παιδείας στη
Βουλή ότι  διάλογος «έχει γίνει µε όλους τους ενδιαφερόµενους που πραγµατικά έχουν σχέση µε το
νοµοσχέδιο...» (Πρακτικά από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της  Τρίτης 
14-10-03, σελ. 52) διαβεβαιώνουµε την Εθνική Αντιπροσωπεία  ότι όχι µόνο δεν ζητήθηκε η 
γνώµη της ΟΛΜΕ, αλλά ούτε καν στάλθηκε το σχέδιο νόµου στην οµοσπονδία µας, παρά το 
γεγονός ότι ρυθµίζονται µε αυτό και εργασιακά και εκπαιδευτικά ζητήµατα. Παρόλ' αυτά, εµείς 
καταθέσαµε τις παρατηρήσεις µας µε το υπ. αριθµ. 296/15-10-03 υπόµνηµά µας το οποίο και 
κοινοποιήσαµε στην ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και στις
Κοινοβουλευτικές Οµάδες των κοµµάτων.   

Ενόψει της ψήφισης του νοµοσχεδίου στην Ολοµέλεια της Βουλής επανερχόµαστε 
συµπληρωµατικά για τα παρακάτω θέµατα: 

α. Επιθυµούµε µε έµφαση να επισηµάνουµε το γεγονός ότι καταργείται ουσιαστικά η
υποχρεωτική παιδαγωγική κατάρτιση, ακόµα και στις περιπτώσεις που αυτή υπήρχε. Με τις 
παραγρ. 2  και 7 του άρθρου 8 φαίνεται ότι εγκαταλείπεται οριστικά η υποχρέωση αυτή, που 
είχε διακηρύξει και νοµοθετήσει η ίδια η κυβέρνηση το 1997 και δεν υλοποιήθηκε ποτέ.  

Επαναφέρουµε το αίτηµά µας για ουσιαστική παιδαγωγική εκπαίδευση  και κατάρτιση 
για όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών και στο πλαίσιο αυτό διαφωνούµε µε την
προώθηση των διατάξεων αυτών. Σας κοινοποιούµε τις προτάσεις του κλάδου µας για το θέµα, οι 
οποίες έχουν επανειληµµένα κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας (Απόφαση 8ου συνεδρίου 
ΟΛΜΕ,1997).  

Ζητάµε από τον Υπουργό Παιδείας, επειδή το θέµα αυτό είναι αρκετά σοβαρό και έχει 
άµεση σχέση µε την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης, να αποσύρει την σχετική διάταξη 
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και να γίνει επιτέλους ουσιαστικός και σε βάθος διάλογος µε την ΟΛΜΕ. 
  
β. Στο βαθµό που ο Υπουργός Παιδείας αρνηθεί να αποσύρει αυτή της διάταξη προτείνουµε: 
•        να είναι υποχρεωτική η κατοχή του παιδαγωγικού πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην 

ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ), ή άλλου παιδαγωγικού τίτλου που θα θεσµοθετηθεί σε όλες τις
περιπτώσεις διορισµών, στις ειδικότητες στις οποίες αυτό προβλέπεται από την
ισχύουσα νοµοθεσία. Να επισηµάνουµε ότι πρέπει να διευρυνθούν ουσιαστικά οι 
δυνατότητες αύξησης του αριθµού των καταρτιζοµένων, έτσι ώστε να καλύπτονται 
όλες οι ανάγκες της εκπαίδευσης.   

•        να ενταχθούν στις καθηγητικές σχολές και τα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα
Πληροφορικής, για το διορισµό καθηγητών στον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής, 
εφόσον, µε βάση την ύπαρξη παιδαγωγικών µαθηµάτων στο πρόγραµµα σπουδών, 
υπάρχουν και σχετικές δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν. Σε αντίθετη 
περίπτωση δηµιουργούνται σοβαρές στρεβλώσεις στους διορισµούς καθηγητών
πληροφορικής. 

•        να επισηµάνουµε για µια ακόµη φορά τη συνολική µας αντίθεση µε τις
προωθούµενες διατάξεις και την απαίτησή µας να αποσυρθούν. 

  
γ. Όσον αφορά την πρότασή µας, που περιλαµβάνεται στο υπ.αρ. 296/15-10-03 υπόµνηµά 

µας,  να συµπεριληφθούν στο άρθρο 8 παραγρ. 8α και οι εκπαιδευτικοί των πινάκων «∆ και Ε 
περίπτωση β΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόµου» στο δικαίωµα διορισµού, διευκρινίζουµε ότι η 
Οµοσπονδία µας αναφέρεται µόνο σε εκείνους που έχουν ήδη συµπληρώσει 16µηνη προϋπηρεσία 
στην διδασκαλία της πληροφορικής στα δηµόσια σχολεία. Για το δικαίωµα στο µόνιµο διορισµό να 
ληφθεί επίσης υπόψη και η, κατά τεκµήριο, συνάφεια του τίτλου σπουδών τους στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση µε το αντικείµενο της πληροφορικής. Υπάρχει άλλωστε και παλαιότερο σχετικό 
υπόµνηµά µας προς το ΥΠΕΠΘ (αρ.πρωτ. 801/20-6-02). 
  
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
  

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γ. Γραµµατέας 
  
  

Αντώνης Αντωνάκος                                          Γρηγόρης Καλοµοίρης 
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