
ΕΝΩΠΙOΝ ΠΑΝΤOΣ ΑΡΜO∆ΙOΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙOΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ ΑΡXΗΣ 

ΕΞΩ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ – ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 

Της ∆ευτεροβάθµιας Συνδικαλιστικής Oργάνωσης µε την επωνυµία “Oµοσπονδία Λειτουργών 
Μέσης Εκπαίδευσης (O.Λ.Μ.Ε.)”, µε έδρα στην Αθήνα, οδός Κορνάρου 2 και Ερµού, όπως νόµιµα 
εκπροσωπείται, 

Για την έναρξη διαπραγµατεύσεων µε αντικείµενο την κατάρτιση και υπογραφή: 

1. Ειδικής Συλλογικής Συµφωνίας Εργασίας έτους 2002 - 2003, για τη ρύθµιση ζητηµάτων των 
εκπαιδευτικών που απασχολούνται µε σχέση δηµοσίου δικαίου στη ∆ηµόσια ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση και τα οποία σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν. 2738/99 µπορούν να αποτελέσουν 
περιεχόµενο Συλλογικής Συµφωνίας Εργασίας  

2. Ειδικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας έτους 2002 - 2003, για τη ρύθµιση των όρων και των 
συνθηκών εργασίας και άλλων ζητηµάτων των εκπαιδευτικών που απασχολούνται µε σχέση
δηµοσίου δικαίου στη ∆ηµόσια ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση κατ’ εφαρµογή των άρθρων 3 επ. Ν. 
2738/99 

ΠΡOΣ: 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από: 

1. τον Υπουργό Οικονοµίας και Oικονοµικών (Καραγεώργη Σερβίας 10) 

2. τον Υπουργό Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Βασιλίσσης Σοφίας 15, 
Αθήνα) 

3. τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Πειραιώς 40) και  

4. τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Μητροπόλεως 15, Αθήνα) 

ΚOΙΝOΠOΙΗΣΗ: 

1. Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων – Α.∆.Ε.∆.Υ. (Φιλελλήνων και Ψύλλα 2 , 
Αθήνα) 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

H OΛΜΕ διεκδικούσε και συνεχίζει να διεκδικεί την κατοχύρωση του δικαιώµατος των Συλλογικών
∆ιαπραγµατεύσεων και της Ειδικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας - Συµφωνίας, γιατί πιστεύει ότι 
είναι ένα µέσο που παρέχει περισσότερες δυνατότητες για την πιο ουσιαστική και αποτελεσµατική
παρέµβαση του εκπαιδευτικού συνδικαλιστικού κινήµατος. 

∆υστυχώς, ο νόµος 2738/ 99 για τις Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις απέχει πολύ από τις προσδοκίες
των εκπαιδευτικών και ευρύτερα των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο γιατί: 

1. ∆εν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο των Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων, στο πλαίσιο 
κατάρτισης των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, τα κρίσιµα ζητήµατα των αποδοχών (µισθών και 
επιδοµάτων), των συντάξεων, του συστήµατος προσλήψεων, των οργανικών θέσεων. Έτσι, αυτό που 
µένει τελικά για τις Συλλογικές Συµβάσεις είναι τα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας, της 
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επιµόρφωσης, των αδειών, του χρόνου εργασίας, των υπηρεσιακών µεταβολών (µεταθέσεις κ.ά.). 

2. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα, των αποδοχών, των συντάξεων και των οργανικών θέσεων, 
παραπέµπονται σε Συλλογική Συµφωνία που η ισχύς της, κάθε φορά, θα εξαρτάται ,κυρίως, από τις 
κυβερνητικές διαθέσεις.  

3. Με τη νοµοθετική πρόβλεψη του θεσµού της Μεσολάβησης (αρθρ.10) και σε περίπτωση 
αδιεξόδου, κατά τη διαπραγµάτευση, επειδή η Κυβέρνηση διατηρεί για τον εαυτόν της τη 
δυνατότητα να ορίζει δια του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης το 
όργανο Μεσολάβησης (Προέδρους, Αντιπροέδρους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, τρεις 
καθηγητές ΑΕΙ) (άρθρα 10-11), η Συλλογική ∆ιαπραγµάτευση καθίσταται διαδικασία κατά το
µάλλον ή ήττον επαχθής για την πλευρά των εργαζοµένων. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και όσα επισηµαίνονται ειδικότερα στη συνέχεια της παρούσας, 
θέτουµε προς διαπραγµάτευση τις ακόλουθες προτάσεις και αιτήµατα του κλάδου µας, τα οποία 
επιφυλασσόµαστε να αναπτύξουµε και προφορικά, κατά τη διάρκεια των απευθείας 
διαπραγµατεύσεων. 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 

Θέτουµε ως µείζον ζήτηµα για τις επικείµενες διαπραγµατεύσεις µε αντικείµενο την Ειδική
Συλλογική Συµφωνία Εργασίας έτους 2002 - 2003 και την Ειδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 
2002 – 2003 την εκπροσώπηση της Κυβέρνησης στις συνοµιλίες σε υψηλό πολιτικό επίπεδο και όχι
µε ανώτερα στελέχη της ∆ιοίκησης η δικαιοδοσία των οποίων, εκ των πραγµάτων, είναι 
περιορισµένη. 

ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΛΛOΓΙΚΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση για το 2003 στο 5% επί του ΑΕΠ ως πρώτο βήµα 
προσέγγισης του ευρωπαϊκού µέσου όρου. (Η διατύπωση αυτή κινείται στην κατεύθυνση του 
ιστορικού αιτήµατος του 15% των δαπανών του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισµού για την
Παιδεία).  

Α. Oικονοµικά αιτήµατα  

Είναι κοινή πεποίθηση, ότι η µισθολογική µας κατάσταση ήταν πάντα αναντίστοιχη µε την
προσφορά και το έργο µας, γι’ αυτό και αποτέλεσε αφετηρία σηµαντικών αγώνων, που ανέδειξαν τα 
προβλήµατα της εκπαίδευσης, γενικότερα.  

Η ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού έργου και ο κρίσιµος χαρακτήρας του στη σηµερινή συγκυρία
είναι, ήδη, ευρέως αποδεκτά. Επόµενο είναι, ότι η ιδιαιτερότητα αυτή πρέπει να αναγνωρίζεται και
να αποτυπώνεται και στη µισθολογική καθώς και τη βαθµολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 
Συµβολική προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ρύθµιση του ν. 2470/97, που αφορά στο επίδοµα 
εξωδιδακτικής απασχόλησης. 

∆ιεκδικούµε: 

1. Αύξηση των αποδοχών (ακαθαρίστων) σε ποσοστό 25% των σηµερινών από 1/1/2002. Στην 
ικανοποίηση αυτής της διεκδίκησης θα συµβάλουν: α. η αύξηση των βασικών αποδοχών β. η 
αύξηση του επιδόµατος εξωδιδακτικής απασχόλησης κατά 146, 74 Euro (50.000 δρχ.) τουλάχιστον.
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2. Ακώλυτη βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη έως και τα καταληκτικά µισθολογικά κλιµάκια
και µη σύνδεση του µισθού µε την αξιολόγηση – απόδοση. 

3. Oυσιαστική αύξηση του οικογενειακού επιδόµατος.  

4. Oυσιαστική αύξηση της αµοιβής για υπερωριακή απασχόληση των καθηγητών 

5. Íá êáôáâëçèïýí Üìåóá ôá äåäïõëåõìÝíá óôïõò êáèçãçôÝò (ùñïìßóèéïé, áíáðëçñùôÝò, áìïéâÝò ãéá 
óõììåôï÷Þ óå åðéôñïðÝò, åíéó÷õôéêÞ äéäáóêáëßá, ôï 15% åðß ôùí áðïäï÷þí ôïõò ãéá üóïõò Ý÷ïõí 
åêðáéäåõôéêÞ Üäåéá ê.ëð. 

6. Να αναγνωρίζονται τα χρόνια σπουδών όλων των καθηγητών για µισθολογική εξέλιξη
(κατ’αναλογία µε τη ρύθµιση που ισχύει για τους πτυχιούχους της ΑΣΕΤΕΜ /ΣΕΛΕΤΕ). 

7. Να γίνει επανακατάταξη των καθηγητών που υπηρέτησαν και υπηρετούν σε προβληµατικές και
παραµεθόριες περιοχές µε βάση τα πλασµατικά χρόνια υπηρεσίας που τους έχουν αναγνωρισθεί, µε 
διατήρηση του χορηγηθέντος επιδόµατος παραµεθορίων περιοχών. 

8. Πλήρη εργασιακά, µισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα για τους 
αναπληρωτές συναδέλφους και για όλους τους µήνες του χρόνου. Η προϋπηρεσία τους να 
λαµβάνεται υπόψη για όλα τα θέµατα (µισθολογικά κλιµάκια, άδειες, υγειονοµική περίθαλψη, 
ωράριο κλπ). Να διπλασιαστεί η αποζηµίωση για µη χορηγηθείσα άδεια που προβλέπεται για τους
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.  

Β. Συνταξιοδοτικά - ασφαλιστικά αιτήµατα 

∆ιεκδικούµε :  

• Σύνταξη ίση µε το 80% του συνόλου των αποδοχών, χωρίς τα µερίσµατα των επικουρικών 
ταµείων, όπως αυτές διαµορφώνονται στο χρόνο αποχώρησης του υπαλλήλου. 

• Πλήρη σύνταξη µε 30 χρόνια ασφάλισης.  

• Αναγνώριση ως συντάξιµου του χρόνου βασικών σπουδών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, των καθηγητών, εφόσον οι 
σπουδές αυτές αποτελούν τυπικό προσόν για το διορισµό τους ως εκπαιδευτικών. 

• Θεµελίωση δικαιώµατος συνταξιοδότησης σε περίπτωση θανάτου ή ολικής αναπηρίας, ανεξάρτητα 
από τα χρόνια υπηρεσίας, µε κατώτερο όριο σύνταξης στο ύψος του 80% των αποδοχών του 
νεοδιόριστου καθηγητή. 

• Πραγµατική αυτοδιοίκηση και αυτοδιαχείριση των Ταµείων µας και αξιοποίηση των
αποθεµατικών τους για την ικανοποίηση αναγκών των ασφαλισµένων (στέγη - δάνεια - παιδικοί 
σταθµοί κ.λπ.). 

• Πλήρη ιατροφαρµακευτική και υγειονοµική περίθαλψη. ∆ωρεάν περίθαλψη για οδοντιατρικά και 
φυσιοθεραπεία. ∆ωρεάν χορήγηση γυαλιών οράσεως και φακών επαφής. 

Γ. ∆ιορισµοί Εκπαιδευτικών  

Oι διορισµοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ κατώτεροι από τις πραγµατικές ανάγκες, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχουν, για πολλούς µήνες µετά την έναρξη των µαθηµάτων, κενά διδακτικού 
προσωπικού. Το πρόβληµα αυτό ήταν οξύτερο στο χώρο της Τεχνικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης.  
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∆ιεκδικούµε: 

• 8.000 διορισµούς για την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των κενών όλων των σχολείων. 

• Άµεσος διορισµός όλων των “16µηνιτών” αναπληρωτών εκπαιδευτικών (άρθρ. 138 του ν. 
2725/99) και σταδιακή απορρόφηση των υπολοίπων µε βάση την προϋπηρεσία τους.  

  

ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΛΛOΓΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÁ - ÕÐÇÑÅÓÉÁÊÁ 

1. Μείωση αριθµού µαθητών ανά τµήµα  

Στη διάρκεια της δίµηνης απεργίας µας (1997) η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ δεσµεύτηκε ότι από την 
επόµενη σχολική χρονιά (1997 - 98) θα µείωνε τον αριθµό των µαθητών ανά τµήµα στους 30 κατ’ 
ανώτατο όριο, µε την προοπτική περαιτέρω µείωσης, εάν θα το επέτρεπαν οι συνθήκες. Όµως, παρά 
το γεγονός ότι ο κλάδος µας προβάλλει συνεχώς το παραπάνω αίτηµα, αυτό όχι µόνο δεν 
ικανοποιήθηκε από το ΥΠΕΠΘ, αλλά, αντίθετα, έστελνε εγκυκλίους για αυστηρή εφαρµογή των 
κείµενων διατάξεων σε ό,τι αφορά στη συγκρότηση των τµηµάτων.  

Θεωρούµε αναγκαίο να προωθηθεί τώρα η σχετική ρύθµιση που θα προβλέπει ότι σε όλα τα
Γυµνάσια και Λύκεια της χώρας συγκροτούνται τµήµατα µε 25 µαθητές και σε όλα τα ΤΕΕ τµήµατα 
µε 20 µαθητές κατ’ ανώτατο όριο.  

Υπενθυµίζουµε ότι αυτή την εξαγγελία έκανε δηµόσια για µια ακόµη φορά ο πρώην Υπουργός
Παιδείας στις 6-3-2000.  

2. Αναστολή των διαδικασιών κατάργησης και συγχώνευσης σχολείων 

∆ιεκδικούµε: 

• Να σταµατήσουν οι διαδικασίες συγχώνευσης και κατάργησης σχολείων. Να τηρηθεί η 
προβλεπόµενη διαδικασία (προτάσεις Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πρόταση τοπικής 
ΕΛΜΕ) για την όποια απόφαση κατάργησης ή συγχώνευσης σχολείων.  

• Να ενισχυθούν ως προς τους πόρους και την υλικοτεχνική υποδοµή, αλλά και µε όλους τους 
δυνατούς τρόπους, τα σχολεία της περιφέρειας, ιδιαίτερα τα πιο αποµακρυσµένα. 

• Να γίνει αυστηρός χωροταξικός καταµερισµός στις σχολικές µονάδες, ώστε να µην παρατηρηθεί 
και τη χρονιά αυτή το απαράδεκτο φαινόµενο υπερσυγκέντρωσης µαθητών σε κάποιες σχολικές
µονάδες µε την παράλληλη συρρίκνωση και κατάργηση κάποιων άλλων. 

3. Υπηρεσιακά Συµβούλια 

∆ιεκδικούµε: 

• Να επαναφερθούν στο ΚΥΣ∆Ε οι αρµοδιότητες που του αφαιρέθηκαν µε πρόσφατες νοµοθετικές 
ρυθµίσεις (διορισµοί, αποσπάσεις στα ΑΕΙ και στις υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του 
ΥΠΕΠΘ κ.λπ.). 
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Παροχή στοιχείων και αναγκαίας πληροφόρησης 

(άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 2738/99) 

Κατά την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων το ∆.Σ. της OΛΜΕ επιφυλάσσεται να ζητήσει από τη 
∆ιοίκηση κάθε αναγκαίο κατά την κρίση του στοιχείο που αφορά τα εκπαιδευτικά ζητήµατα και τις
προτάσεις για συλλογική διαπραγµάτευση που καταθέτει.  

Εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι κατά τις διαπραγµατεύσεις 

Εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι της OΛΜΕ για τη διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων για την
υπογραφή Συλλογικής Σύµβασης και Συµφωνίας ορίζονται οι: 

ΝΙΚOΣ ΤΣOΥΛΙΑΣ , Πρόεδρος 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚOΣ, Αντιπρόεδρος 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΙΚΟΣ, Γ. Γραµµατέας 

και µέλη του ∆.Σ. που θα σας γνωστοποιήσουµε στο µέλλον  

Θα παρίσταται δε κατά τις διαπραγµατεύσεις και ο νοµικός µας σύµβουλος ΑΝΤΩΝΗΣ
ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ∆ικηγόρος Αθηνών. 

Αρµόδιος ∆ικαστικός Επιµελητής καλείται να επιδώσει νόµιµα την παρούσα προς αυτούς τους
οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για τις νόµιµες συνέπειες αντιγράφοντας όλη στην
έκθεση επίδοσης.  

Αθήνα, 20/6/2002 

Για ∆.Σ. της OΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραµµατέας 

  

  

Νίκος Τσούλιας Κώστας Μπόικος
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