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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
            Κυρία Υπουργέ, 
            Κύριοι Υφυπουργοί, 
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί σκόπιµο να σας ενηµερώσει για τις θέσεις και εκτιµήσεις του για
την κατάσταση στην εκπαίδευση, όπως αυτές διαµορφώθηκαν από την αρχή της φετινής σχολικής
χρονιάς. 
            Σας γνωστοποιούµε, επίσης, τα αιτήµατα του κλάδου µας, την ικανοποίηση των οποίων 
διεκδικήσαµε από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς και, βεβαίως, συνεχίζουµε να διεκδικούµε 
την επίλυσή τους. 
  

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
Είναι υποχρέωσή µας  απέναντι στην ελληνική κοινωνία να επαναφέρουµε στο προσκήνιο του

δηµόσιου λόγου τα µεγάλα προβλήµατα που ταλανίζουν σήµερα το εκπαιδευτικό µας σύστηµα. 
Αρνούµαστε µια εκπαίδευση δέσµια µιας πολιτικής που δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες και τις
επιδιώξεις της αγοράς στο όνοµα ενός απατηλού και ψευδεπίγραφου προοδευτικού-δηµοκρατικού 
εκσυγχρονισµού. Απορρίπτουµε την εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης, γιατί όχι µόνο εξ 
ορισµού, αλλά και «εν τοις πράγµασι» είναι µέρος της γενικότερης επίθεσης ενάντια στο δηµόσιο
χαρακτήρα των αγαθών και των υπηρεσιών που οφείλει να παρέχει το κράτος στον πολίτη. Την 
αποκρούουµε, επειδή απεµπολεί την παιδεία ως δηµόσιο και δωρεάν παρεχόµενο αγαθό, µια 
κατάκτηση µακροχρόνιων δηµοκρατικών και κοινωνικών αγώνων.  

Η απουσία ενός εκπαιδευτικού σχεδιασµού µε κεντρικούς στόχους την κοινωνική 
ισότητα και την ποιοτική αναβάθµιση µέχρι τώρα αποτελεί µείζον πρόβληµα της εκπαίδευσής 
µας. Η πολιτική που εφαρµόζεται οδήγησε σε ενίσχυση των ιδιωτικών δαπανών για την εκπαίδευση
και µειώνει το κύρος της δηµόσιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Η αναπαραγωγή των 
µορφωτικών ανισοτήτων µέσα από το εκπαιδευτικό σύστηµα δείχνει ότι το εκπαιδευτικό µας 
σύστηµα στερείται αποτελεσµατικών πολιτικών που θα µπορούν να αντισταθµίσουν, έστω και ως 
ένα βαθµό, τις βαθιές εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες. Η συρρίκνωση του διδακτικού 
χρόνου, προκειµένου να εφαρµοστεί το αντιπαιδαγωγικό εξετασιοκεντρικό σύστηµα της
«µεταρρύθµισης Αρσένη», εξακολουθεί να αποτελεί ένα σοβαρό πρόβληµα που χρειάζεται άµεση
αντιµετώπιση. Η µείωση του ανώτατου ορίου των µαθητών ανά τµήµα είναι ένα άλλο επίκαιρο 
αίτηµα.  

Τα ΤΕΕ δεν αποτέλεσαν µια αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή. Οι αντιεκπαιδευτικές και 
αλλοπρόσαλλες πολιτικές που εφαρµόστηκαν τα τελευταία χρόνια στην δευτεροβάθµια τεχνική-
επαγγελµατική εκπαίδευση οδήγησαν στη µεγαλύτερη υποβάθµισή της και, όπως έχουµε 
επανειληµµένα τονίσει, στη µετατροπή της σε κατάρτιση και πρόωρη εξειδίκευση των µαθητών. 
Όλα αυτά τα χρόνια η µαθητική διαρροή στα δηµόσια ΤΕΕ, παρά την τάση µείωσης που τη 
διακρίνει, διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Οι µαθητές/µαθήτριες που φοιτούν στα ΤΕΕ 
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θεωρούνται «παιδιά ενός κατώτερου Θεού» από την Πολιτεία. Τη φετινή χρονιά 
παρατηρείται µια σηµαντική µείωση του µαθητικού πληθυσµού στα ΤΕΕ, µε όλες τις επιπτώσεις 
που αυτό έχει και στο εργασιακό καθεστώς των συναδέλφων, αποτέλεσµα όλων αυτών των 
αλλοπρόσαλλων µέτρων που έχουν υιοθετηθεί.  

Το ΥΠΕΠΘ οφείλει, να σκύψει στα προβλήµατα αυτά και να δώσει λύσεις στα εκπαιδευτικά 
προβλήµατα αποδεχόµενο τις προτάσεις των εκπαιδευτικών και προωθώντας µια συνολική
αντίληψη για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, που να λαµβάνει υπόψη τις κοινωνικές ανάγκες και τις 
ιδιαίτερες κλίσεις των µαθητριών/µαθητών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να «απαλλαγεί» από το 
νοµοθετικό πλέγµα της «µεταρρύθµισης» (ό,τι έχει αποµείνει από αυτή) και να υιοθετηθούν οι 
βασικές προτάσεις του εκπαιδευτικού κινήµατος. Σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί το επιλεκτικό 
εξεταστικό πλέγµα για την ανώτερη βαθµίδα να καθορίζει την εκπαιδευτική λειτουργία στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  
  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
            καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής ∆ηµόσιας και ∆ωρεάν εκπαίδευσης για όλους 
            κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων της Β΄ και  της Γ΄ Λυκείου 
            αποσύνδεση του Λυκείου από το σύστηµα πρόσβασης σε ΑΕΙ -ΤΕΙ, ώστε να 

κατοχυρωθεί η µορφωτική αυτοτέλειά του 
            άµεση και ουσιαστική αναβάθµιση της ΤΕΕ µε στόχο και προοπτική την ισότιµη ένταξή

της στη Λυκειακή βαθµίδα 
            καµία κατάργηση, συγχώνευση η αναστολή λειτουργίας τµηµάτων ειδικοτήτων στα

Τ.Ε.Ε. 
             κατάργηση  των αντιεκπαιδευτικών νόµων 2525/97 και 2640/98 
  καθιέρωση ανώτατου ορίου 25 µαθητών ανά τµήµα σε Γυµνάσιο-Λύκειο, 20 µαθητών 

στις κατευθύνσεις του Λυκείου και στα ΤΕΕ και 10 µαθητών ανά καθηγητή στα εργαστήρια 
των ΤΕΕ των  Γυµνασίων και των Λυκείων. 
  
                           Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
  

Η προηγούµενη κυβέρνηση ισχυριζόταν ότι, παρά τους περιορισµούς στους οποίους 
υπεβλήθη ο προϋπολογισµός του 2003 εξαιτίας της διεθνούς ύφεσης, δόθηκε µεγάλη 
προτεραιότητα και αποδόθηκαν υψηλότερα κονδύλια σε κρίσιµους κοινωνικούς τοµείς, όπως 
αυτοί της Παιδείας, της Υγείας και Πρόνοιας, οι οποίοι αντιµετωπίζουν οξύτατα προβλήµατα. 

∆υστυχώς, αυτοί οι ισχυρισµοί διαψεύδονται από την πραγµατικότητα των αριθµών. 
 Έτσι, οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισµού του 2004 (Τακτικού και Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων) για την Παιδεία προβλέπεται να ανέλθουν σε 5.550 εκατοµµ. ευρώ ή 3,39% 
του προβλεπόµενου για το 2004 Α.Ε.Π., έναντι  3,48% του Α.Ε.Π. για  το  2002 και  3,56%  του  
Α.Ε.Π.  για  το  2001.  Η µείωση των δαπανών για την Παιδεία ως ποσοστού επί του Α.Ε.Π.  σε 
σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια γίνεται σαφέστατη! 
            Ας σηµειωθεί εδώ ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες καθηλώνονται σε αυτά τα επίπεδα, όταν ο 
αντίστοιχος µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 5%. Επίσης, ενώ οι δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισµού για το ΥΠΕΠΘ αυξάνονται µόνο κατά 7,98%, την ίδια ώρα οι δαπάνες για την 
ολυµπιακή προετοιµασία αυξάνονται κατά 45,8%. 
            Αν εξετάσουµε τα συγκεκριµένα κονδύλια, στα οποία αναλύονται οι εκπαιδευτικές 
δαπάνες, θα διαπιστώσουµε τα εξής: 
            Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών σε Γυµνάσιο και Λύκειο: Μέχρι τώρα δεν 
ολοκληρώθηκε το έργο µέσω των κοινοτικών προγραµµάτων. ∆εν υπάρχει, όµως, πρόβλεψη στον 
Κρατικό Προϋπολογισµό ούτε για την ολοκλήρωσή του ούτε για τις αυξηµένες λειτουργικές
δαπάνες για αναλώσιµα και συντήρηση. 
            Στον Προϋπολογισµό προβλέπεται παραπέρα µείωση κατά 21% (30% το 2003) των δαπανών 
για προµήθεια ειδών εξοπλισµού, υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ., και µείωση κατά 6% (40% το 
2003) για προµήθεια βιβλίων και κατά 66% για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού στη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.  
            Επιµόρφωση: Μετά τον περιορισµό της µόνο στα επιδοτούµενα από την Κοινωνία της 
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Πληροφορίας προγράµµατα, έχουµε τώρα και τη µη απορρόφηση των χρηµάτων του Κρατικού
Προϋπολογισµού το 2002 και το 2003 και την απώλεια των κοινοτικών κονδυλίων, γιατί δεν 
λειτουργούν ούτε τα ΠΕΚ ούτε ο Οργανισµός Επιµόρφωσης.            Ο σχεδόν τριπλασιασµός του 
Κρατικού Προϋπολογισµού για τη ∆/νση Σχολών Εκπαίδευσης ∆ιδακτικού Προσωπικού είναι
πλασµατικός, διότι στον Κρατικό Προϋπολογισµό του 2003 ήταν εγγεγραµµένο το ίδιο ποσό, που 
δεν απορροφήθηκε, γιατί ο Οργανισµός Επιµόρφωσης δεν λειτούργησε. 
            Ο τακτικός προϋπολογισµός για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µειώνεται κατά 6,5% για 
δεύτερη συνεχή χρονιά. 
            ∆εν υπάρχει καµία πρόβλεψη για τη χρηµατοδότηση της αρχικής ψυχοπαιδαγωγικής
εκπαίδευσης και διδακτικής άσκησης στις πανεπιστηµιακές σχολές, ενώ η αύξηση των θέσεων ∆ΕΠ, 
των λειτουργικών δαπανών και η ανάπτυξη των υποδοµών των ΑΕΙ είναι κατώτερη από τις
υπάρχουσες ανάγκες. 
            Η ζήτηση για µεταπτυχιακές σπουδές θα συνεχίσει να καλύπτεται σε µικρό ποσοστό από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό, σε ένα βαθµό επιλεκτικά από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και σε µεγάλο ποσοστό µε
δίδακτρα, και ως αναγκαστική διέξοδος για τους περισσότερους θα παραµείνουν τα ξένα
Πανεπιστήµια και τα ποικιλώνυµα παραρτήµατά τους. 
            Είναι σαφές ότι η κρίσιµη υστέρηση των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση έχει
ως αποτέλεσµα τη διαιώνιση των προβληµάτων διπλής βάρδιας στη λειτουργία των σχολείων, 
υλικοτεχνικής υποδοµής, στελέχωσης των σχολείων µε το αναγκαίο εκπαιδευτικό και
διοικητικό προσωπικό, οικονοµικής και επιστηµονικής στήριξης των εκπαιδευτικών.  
  
            ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ: 
  
            Να διατεθεί τώρα το 5% του ΑΕΠ για την Παιδεία.  

  
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

  
Ιδιαίτερα ανησυχητικό µέγεθος για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας και το εισόδηµά µας

είναι ο υψηλός πληθωρισµός στη χώρα (περίπου 3,5%), που κινείται µε ρυθµούς σχεδόν διπλάσιους 
του αντίστοιχου µέσου όρου των χωρών µελών της Ε.Ε. Αν, µάλιστα, λάβουµε υπόψη ότι ο 
επίσηµος πληθωρισµός δεν καταγράφει πειστικά την πραγµατική άνοδο του τιµαρίθµου, ο οποίος 
στην πράξη είναι πολύ µεγαλύτερος, ιδιαίτερα στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, τότε µπορεί να γίνει 
αντιληπτό ότι, εν µέσω πολιτικών λιτότητας, η ακρίβεια συρρικνώνει και κατατρώει σταθερά τα
εισοδήµατά µας και συνιστά βασικό παράγοντα αναδιανοµής του πλούτου σε βάρος των
ασθενέστερων τάξεων. 
             

Σε ό,τι αφορά το εισόδηµα και τις οικονοµικές ανισότητες επισηµαίνουµε τα εξής: 
1.      Η χώρα µας βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις µεταξύ των χωρών µελών του ΟΟΣΑ σε ό,τι 
αφορά την οικονοµική ανισότητα. 
2.      Το εισόδηµα του 20% των πιο εύπορων Ελλήνων είναι 6,2 φορές υψηλότερο από το εισόδηµα 
του 20% των λιγότερο εύπορων. Υψηλότερη ανισότητα παρουσιάζουν µόνο η Πορτογαλία (6,4) από 
τις χώρες της Ε.Ε. και µόνο η Εσθονία (6,3) από τις υπό ένταξη χώρες. 
3.      Το πλουσιότερο 10% του πληθυσµού έχει εισόδηµα ίσο µε αυτό που έχει ο µισός πληθυσµός της
χώρας. 
4.      Το συνολικό µερίδιο των εργαζοµένων στην "πίτα" του εθνικού εισοδήµατος µειώθηκε από το 
1997 µέχρι σήµερα από 69% σε 63%, ενώ το µερίδιο του κεφαλαίου αυξήθηκε από 31% σε 37%. 
  
            Σε ό,τι αφορά τη µισθολογική πολιτική, η προηγούµενη κυβέρνηση αθέτησε τις υποσχέσεις
που είχε δώσει για εφαρµογή νέου µισθολογίου από 1-1-2003 και παρέπεµψε τις διεκδικήσεις και τα 
αιτήµατα όλων των κλάδων για αντιµετώπιση, υποτίθεται, µέσα από το νέο µισθολόγιο. 

Με το νόµο, όµως, του νέου µισθολογίου πέρα από τη συνέχιση της πολιτικής  της 
λιτότητας  σε µισθούς και συντάξεις εξαιτίας των νέων χαµηλών βασικών µισθών και της
διατήρησης των  επιδοµάτων  εκτός βασικών αποδοχών, µειώνονται ουσιαστικά οι σηµερινές 
συντάξιµες αποδοχές και καταργείται το δικαίωµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων για
τους εργαζοµένους στο δηµόσιο.  
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Συγκεκριµένα : 
      Οι πραγµατικές αυξήσεις  που δίνονται το 2004 δεν καλύπτουν τις απώλειες του 

εισοδήµατός µας και είναι σε µεγάλη απόσταση από το αίτηµά µας για αξιοπρεπείς µισθούς. 
      Αποτελεί εµπαιγµό σε βάρος µας η µη χορήγηση του ποσού των 176 ευρώ στους 

εκπαιδευτικούς. 
 Οι συντάξιµες αποδοχές µειώνονται και µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, αφού οι νέες 

βασικές αποδοχές είναι µικρότερες  ακόµη και από αυτές που είχαν νοµοθετηθεί µε τη σταδιακή
ένταξη των 60.000 δραχµών. Είναι γνωστό ότι το 2002 αυξήθηκαν οι συντάξιµες αποδοχές κατά 
60.000 δραχµές προκειµένου να χρυσωθεί το «χάπι» και να περάσει η µείωση του ποσοστού 
αναπλήρωσης  από το 80% στο 70% και ο υπολογισµός της σύνταξης µε βάση τους µισθούς της
τελευταίας πενταετίας. Για το λόγο αυτό έγιναν ανάλογες κρατήσεις για ολόκληρο το 2003 για 
το ποσό των 60.000 δρχ. Πρόσφατα η ρύθµιση αυτή καταργήθηκε.   

      Ο νόµος που ψηφίστηκε πρόσφατα καταργεί το δικαίωµα των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων, αφού εξαιρεί ρητά τα µισθολογικά θέµατα που περιλαµβάνονται στο νόµο
και από τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Η εξαίρεση αυτή αποτελεί πρόκληση και φαλκιδεύει
ακόµη περισσότερο τη διαδικασία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. 

      Ο νόµος καθηλώνει τα οικογενειακά  επιδόµατα και το ωροµίσθιο στα επίπεδα που 
καθορίστηκαν το 1996. 

      Περικόπτονται από τους εκπαιδευτικούς, στους οποίους χορηγείται εκπαιδευτική άδεια, µετά 
τους 2 µήνες το κίνητρο απόδοσης καθώς και τα επιδόµατα παραµεθόριων περιοχών και ειδικής
αγωγής για εκείνους που προβλέπονται. 

      Καταργείται η καθολική χορήγηση στους εκπαιδευτικούς του κινήτρου απόδοσης, που 
προβλεπόταν από το προηγούµενο µισθολόγιο (ν. 2470/97 άρθ. 13 παρ. 3), και συνδέεται τώρα 
µε την αξιολόγηση και την απόδοση. 

      Εισάγεται µια πρωτοφανής και αντιδηµοκρατική διάταξη που αφορά την αναδροµική
χορήγηση του οικογενειακού επιδόµατος (άρθρο 26). Συγκεκριµένα, περιορίζεται το διάστηµα 
αναδροµικής καταβολής του σε 16 µήνες (από 1/3/2001 έως 30/6/2002). 

        Όσον αφορά τους ωροµισθίους και γενικά την ωριαία αντιµισθία για τις υπερωρίες, ενώ 
αυτή αναπροσαρµόζεται για τους υπόλοιπους δηµόσιους υπαλλήλους µε τον ν. 3205/03, για 
τους εκπαιδευτικούς παραµένει στα ευτελιστικά επίπεδα που καθορίστηκε το 1996 (3.140 δρχ. 
µικτά, δηλαδή περίπου 6,5 ευρώ καθαρά). Πρέπει άµεσα να υπογραφεί υπουργική απόφαση για 
διπλασιασµό τουλάχιστον της ωριαίας αντιµισθίας 
  

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
  

            25% αύξηση στις αποδοχές µας και ενσωµάτωση των επιδοµάτων στους βασικούς 
µισθούς 

            κατοχύρωση δικαιώµατος ουσιαστικών συλλογικών συµβάσεων εφ’ όλης της ύλης για 
τους καθηγητές 

            η σχέση των εισαγωγικών προς τις καταληκτικές αποδοχές να διαµορφωθεί στο 1 : 2,5 
            ακώλυτη µισθολογική εξέλιξη - µη σύνδεση του µισθού µε την απόδοση- αξιολόγηση 
            να καταργηθεί το «νέο µισθολόγιο» της λιτότητας και του επισφαλούς µισθού  
            ουσιαστικές αυξήσεις στα οικογενειακά επιδόµατα, στην αµοιβή για υπερωριακή 

απασχόληση των καθηγητών, στην αµοιβή για την ενισχυτική διδασκαλία και σε όλες τις
αµοιβές που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 

            άµεση καταβολή του συνόλου των αναδροµικών του οικογενειακού επιδόµατος 
            τιµαριθµοποίηση της φορολογικής κλίµακας 
          στο πλαίσιο της διεκδίκησης των οικονοµικών µας αιτηµάτων, και πέραν αυτών, 

θεωρούµε αυτονόητη υποχρέωση της κυβέρνησης τη χορήγηση του ποσού των 176 ευρώ, που 
δόθηκε στις περισσότερες κατηγορίες ∆ηµόσιων Υπαλλήλων ως επίδοµα, αναδροµικά από 
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1/1/2002, και στους καθηγητές ως στοιχειώδες µέτρο στην κατεύθυνση της άρσης της αδικίας
που συνεχίζεται σε βάρος µας. 

  
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 

  
Ο νόµος που ψηφίστηκε από την προηγούµενη Κυβέρνηση το 2002 διατηρεί ένα σύστηµα  

οικονοµικά µη βιώσιµο και κοινωνικά άδικο και αναποτελεσµατικό, και αφήνει ανοικτό το δρόµο 
για πιο επώδυνες παρεµβάσεις στο µέλλον. Πιο συγκεκριµένα, µειώνονται οι συντάξιµες αποδοχές
για όσους αποχωρήσουν µετά την 31-12-2007. Το ποσοστό αναπλήρωσης της κύριας σύνταξης, από 
το 80% επί του τελευταίου µισθού γίνεται σταδιακά το 70% του µέσου όρου των αποδοχών της 
τελευταίας πενταετίας. Φαλκιδεύεται η επικουρική  ασφάλιση και παραλείπεται πλήρως η 
ανάγκη αναβάθµισης  των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας και ιδιαίτερα της πρωτοβάθµιας 
περίθαλψης.  
            Τα παραπάνω µέτρα είναι φανερό ότι υποβαθµίζουν τα ασφαλιστικά δικαιώµατα και
φαλκιδεύουν τις µισθολογικές διεκδικήσεις µας. Το συνδικαλιστικό κίνηµα  αξιώνει αλλαγές στο 
ασφαλιστικό τώρα µε βάση τις θέσεις του.  

Η ρύθµιση που ψηφίστηκε τον Οκτώβρη του 2002 και η οποία δίνει τη δυνατότητα στους 
εκπαιδευτικούς να φεύγουν στα 30 χρόνια (µε τριάντα τριακοστά πέµπτα) είναι µια ακόµα θετική 
κατάκτηση του συνδικαλιστικού κινήµατος των καθηγητών. Η προηγούµενη κυβέρνηση όµως δεν 
δέχτηκε την σηµαντική τροπολογία της ΟΛΜΕ µε την οποία ζητούσαµε να «αναγνωρίζονται στους 
εκπαιδευτικούς που έχουν 30 χρόνια υπηρεσίας µέχρι και 5 έτη ως συντάξιµη πραγµατική δηµόσια 
υπηρεσία, καταβάλλοντας οι ίδιοι, για την αναγνώρισή τους, το ήµισυ των ασφαλιστικών εισφορών 
του εισαγωγικού µισθολογικού κλιµακίου και µόνο του ασφαλισµένου». 

  
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ: 

  
1.                  Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, µε υλοποίηση των ρεαλιστικών 
προτάσεων της οµοσπονδίας µας.  
2.                  Η κύρια σύνταξη να υπολογίζεται στο 80% του συνόλου των αποδοχών κατά το 
µήνα αποχώρησης του εκπαιδευτικού 
3.                  Κατάργηση της διάταξης (ν. 3149/03 αρ. 13 παρ. 20 εδ. α΄) που απαγορεύει τη 
συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ζητάµε να 
καταργηθεί αυτή η διάταξη, γιατί περιορίζει το δικαίωµα των εκπαιδευτικών ως
εργαζοµένων να επιλέγουν το χρόνο της παραίτησής τους από την υπηρεσία. 
4.                  Η στρατιωτική θητεία να αναγνωρίζεται αυτοδίκαια (χωρίς εξαγορά) ως χρόνος 
υπηρεσίας για την κύρια σύνταξη και για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα
µετά τις 31-12-1997. Να καταργηθεί η σχετική διάταξη του νόµου.   
5.                  Να επιστραφούν οι κρατήσεις για το επίδοµα των 176 ευρώ, για το 2003, αλλά 
και αυτές που έγιναν µέσα στο 2004, αφού και δεν αποδίδουν επιπλέον ποσά στη 
χορηγούµενη σύνταξη και είναι παράνοµες µε τον τρόπο που έγιναν στους εκπαιδευτικούς, 
στους οποίους δεν καταβλήθηκε το ποσό των 176 ευρώ. Οι κρατήσεις για τους 
εκπαιδευτικούς, έγιναν στο κίνητρο απόδοσης, στο οποίο σύµφωνα µε τον ν. 2470/97 και τον 
ν. 3205/03, δεν γίνονται ασφαλιστικές κρατήσεις.  
6.                  Να καταργηθεί η παρ. 5 του άρθρου 17 του νόµου «Ρύθµιση κανόνων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», του υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που 
καθιερώνει νέα κράτηση 2 % στις πάσης φύσεως αµοιβές των ασφαλισµένων στο Ταµείο
Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑ∆Υ) πέραν των προβλεπόµενων, χωρίς 
να προβλέπεται αντίστοιχη αύξηση της επικουρικής σύνταξης από την αυξηµένη κράτηση. 
Να σηµειώσουµε ότι το "αυτοδιοικούµενο" ΤΕΑ∆Υ δεν είχε ερωτηθεί για τη σχετική 
ρύθµιση. 

7. Να επιστραφούν οι αναδροµικές κρατήσεις του ΙΚΑ από το δώρο Χριστουγέννων σε 
ποσό 176 ευρώ που έγιναν στους αναπληρωτές καθηγητές. Οι κρατήσεις αυτές είναι άδικες 
και παράνοµες. ∆εν προβλέπονται από καµιά διάταξη νόµου και στέρησαν από τους 
αναπληρωτές καθηγητές το σύνολο σχεδόν του δώρου τους.  

8. Να δοθεί νέα παράταση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στο ΤΠ∆Υ µε  
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τους όρους που ισχύουν στο ταµείο αυτό.  
  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
  

Η ανυπαρξία ενός σύγχρονου συστήµατος αρχικής εκπαίδευσης και συνεχούς
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών παραµένει πρώτιστο ζητούµενο για την ελληνική εκπαίδευση. 
Πρέπει να τονίσουµε ότι µόνο στην Ελλάδα από όλες τις χώρες της Ευρώπης δεν προβλέπεται
υποχρεωτική αρχική κατάρτιση των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις επιστήµες της Αγωγής. Πρέπει 
να επισηµάνουµε, ακόµη, ότι για µια ακόµη χρονιά, παρά τις επανειληµµένες παρεµβάσεις µας προς 
το Υπ. Παιδείας, και τη δηµιουργία µε τυµπανοκρουσίες του νέου Οργανισµού Επιµόρφωσης, δεν 
υφίσταται ούτε εφέτος ολοκληρωµένος σχεδιασµός για την επιµόρφωση των εν ενεργεία
εκπαιδευτικών, παρά µόνο ευκαιριακά ταχύρυθµα σεµινάρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
κατεύθυνση που έδωσε και εφέτος το ΥΠΕΠΘ στα ΑΠΥΣ∆Ε της χώρας ήταν να απορρίψουν το
µεγαλύτερο αριθµό των αιτήσεων για εκπαιδευτική άδεια.  

  
∆ιεκδικούµε την καθιέρωση ετήσιας επιµόρφωσης µε απαλλαγή από τα διδακτικά

καθήκοντα. 
  
∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 

  
            Ένα από τα βασικά αιτήµατα του κλάδου µας είναι να σταµατήσει η εργασιακή οµηρία των
αναπληρωτών, να αποκτήσουν µόνιµη και σταθερή εργασία όλοι οι αναπληρωτές συνάδελφοι, να 
καταργηθεί το απαράδεκτο καθεστώς της κάλυψης πάγιων και οργανικών αναγκών από
αναπληρωτές και ωροµίσθιους. Από την άλλη, γινόµαστε µάρτυρες καθηµερινών καταγγελιών για
παραβιάσεις ακόµα και αυτής της υπάρχουσας νοµοθεσίας για τους διορισµούς µονίµων και
αναπληρωτών (ΑΣΕΠ, Πίνακες Προϋπηρεσίας), αποτέλεσµα τόσο της αδιαφάνειας που επικρατεί 
όσο και των συνεχών τροποποιήσεων που προωθεί το ΥΠΕΠΘ στο θέµα αυτό. Απαιτούµε πλήρη 
διαφάνεια και έλεγχο των σχετικών πινάκων από το συνδικαλιστικό κίνηµα των εκπαιδευτικών. 
  
            Η φετινή σχολική χρονιά επιφύλαξε τη δυσάρεστη έκπληξη πάρα πολλοί από τους
συναδέλφους που εργάζονταν ως αναπληρωτές να διοριστούν ως ωροµίσθιοι µε όλες τις γνωστές
συνθήκες. Η εξέλιξη αυτή, που είναι αντίθετη µε τους νόµους, πέρα από τις οικονοµικές συνέπειες 
έφερε και πολλές αδικίες σχετικά µε τις προϋπηρεσίες, καθώς έχουµε βάσιµες υποψίες ότι δεν 
τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες. Εξάλλου, όσοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν ώρες Πρόσθετης
∆ιδακτικής Στήριξης - όπου οι προσλήψεις δε γίνονται µε βάση τους πίνακες αναπληρωτών - , οι 
απολυόµενοι από τα ιδιωτικά, όσοι διορίζονται σε ειδικούς τύπους σχολείων όπου δεν τηρείται
επίσης ο πίνακας και όσοι διορίστηκαν αναπληρωτές µε αδιαφανείς συνθήκες (όπως, για 
παράδειγµα, οι καθηγητές των εκκλησιαστικών σχολείων, της Σιβιτανιδείου, οι κατά παρέκκλιση 
του νόµου διορισµένοι αναπληρωτές κ.λπ.) εγγράφουν προϋπηρεσίες µεγαλύτερες των λοιπών
ωροµισθίων, οι οποίοι βλέπουν να ανατρέπεται η σειρά προτεραιότητας στον ενιαίο πίνακα, που 
είναι το µοναδικό µέσο εξασφάλισης αντικειµενικότητας και διαφάνειας.  

Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της προηγούµενης ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ προς την
ΟΛΜΕ, ότι θα καλύπτονταν µόνο τα κενά ωροµισθίων µε ωροµίσθιους, ενώ για τα πλήρη κενά θα 
προσλαµβάνονταν αναπληρωτές, οι εντολές που δόθηκαν  και υλοποιήθηκαν από τους  διευθυντές 
εκπαίδευσης ήταν σαφείς: να κατακερµατίσουν όλα τα κενά και να προσλάβουν παντού
ωροµίσθιους, παρά τις  αρνητικές συνέπειες που αυτό έχει τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο
και στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. 

Ενδεικτικό των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι ωροµίσθιοι είναι ότι δεν έχουν 
καταβληθεί ακόµη οι αποδοχές τους για το συνολικό διάστηµα στο οποίο εργάζονται.  

  
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ: 

  
       Άµεση πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών σε όλα τα πλήρη κενά που το ΥΠΕΠΘ και οι

διευθύνσεις εκπαίδευσης έχουν κατακερµατίσει και για τα οποία έχουν προσλάβει
ωροµισθίους. 
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       Μονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών, µετά από 3 συµβάσεις το πολύ, και µε βάση την 
προϋπηρεσία τους. 

       Κατάργηση του θεσµού των ωροµισθίων. 
       Άµεση καταβολή των δεδουλευµένων σε όλους τους εκπαιδευτικούς (ωροµίσθιους, 

διδάσκοντες στην Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη κ.λπ.) 
       Ανάκληση των εγκυκλίων για παράνοµη παρακράτηση του ∆ώρου Χριστουγέννων από

τους αναπληρωτές. 
       Κατάργηση του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ. 
       Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα στους αναπληρωτές. 
       12µηνη σύµβαση εργασίας. 
      Να µειωθεί κατά ένα (1) χρόνο η διάρκεια της υποχρεωτικής παραµονής στα δυσπρόσιτα

σχολεία και να δοθεί έτσι το δικαίωµα µετάθεσης σε όλους τους συναδέλφους που ήδη αυτή
την περίοδο διανύουν την δεύτερη σχολική χρονιά σε δυσπρόσιτο σχολείο (δηλαδή 
διορίστηκαν κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2002-2003). 

         Να καταργηθεί άµεσα ο θεσµός των δυσπροσίτων, µιας και οι λόγοι που επέβαλλαν την 
επανενεργοποίηση αυτού του θεσµού (απροθυµία εκπαιδευτικών να διοριστούν σε αυτά τα 
σχολεία) κατ' ουσία δεν υφίστανται πλέον. 

  
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 

  
Με το νοµοθετικό πλαίσιο που προώθησε η προηγούµενη κυβέρνηση και τις κοµµατικές

επιλογές των ανώτερων στελεχών της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια δηµιουργήθηκε ένα  
ασφυκτικό αυταρχικό πλαίσιο για την καθηγήτρια και τον καθηγητή. 

Ο κλάδος µας µε αποφάσεις των Γ.Σ. Προέδρων των ΕΛΜΕ απέρριψε την «αξιολόγηση» -
χειραγώγηση που προώθησε το ΥΠΕΠΘ και ζήτησε την κατάργηση του ν. 2986 «για την 
αξιολόγηση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης».  

• Απαιτούµε σεβασµό στα εργασιακά µας δικαιώµατα και πλήρη παιδαγωγική ελευθερία
και δηµοκρατία στο σχολείο µε κατάργηση όλου του πλαισίου µε το οποίο επιχειρείται να
χειραγωγηθεί ο εκπαιδευτικός (νόµος 2986, "καθηκοντολόγιο").Όχι στην αξιολόγηση-
χειραγώγηση και στην κοινωνική κατηγοριοποίηση των σχολείων µέσω της αξιολόγησης
των σχολικών µονάδων. 
        
• Απαιτούµε την κατάργηση της σχετικής Υ.Α. (‘καθηκοντολόγιο’) που αναφέρεται στα 
καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των οργάνων διοίκησης της εκπαίδευσης.  
•        Απαιτούµε τη δηµοκρατική και αξιοκρατική επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης. 
•        ∆ηλώνουµε ότι είµαστε αποφασισµένοι να υπερασπίσουµε, µαζί µε την εκπαιδευτική 
κοινότητα, τη ∆ηµοκρατία στο σχολείο και τα κατακτηµένα εργασιακά µας δικαιώµατα.  
•        ∆εν θα επιτρέψουµε σε καµιά περίπτωση να µετατραπεί το σχολείο σε χώρο
χειραγώγησης και πειθαναγκασµού εκπαιδευτικών και µαθητών.  
•        Οργανώνουµε συλλογικές αντιστάσεις στην πράξη σε κάθε προσπάθεια υλοποίησης της 
αξιολόγησης -χειραγώγησης, ώστε να µη δεχθούµε κανένα αξιολογητή στην τάξη. 

  
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (Π.∆.Σ.) 

  
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ διαµαρτύρεται έντονα για τη µη καταβολή των αµοιβών των
εκπαιδευτικών που απασχολούνται στην Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη (Π.∆.Σ.) από την αρχή 
της σχολικής χρονιάς. 
            Οι εκπαιδευτικοί σε όλη την Ελλάδα εκφράζουν µε καθηµερινά υποµνήµατά τους την έντονη
δυσαρέσκειά τους για το γεγονός αυτό. 
            Βρισκόµαστε ήδη στον έκτο (6ο) µήνα του σχολικού  έτους και οι καθηγητές παραµένουν 
ακόµα απλήρωτοι. Συγκεκριµένα, δεν έχει γίνει η εκκαθάριση των αµοιβών της προηγούµενης 
χρονιάς και δεν έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους αµοιβές (ούτε υπό την µορφή προκαταβολών) 
για τη χρονιά που διανύουµε.            Παρά τις υποσχέσεις του πρώην Γ. Γραµµατέα  του 
ΥΠΕΠΘ στις 30-1-04, µετά από την παράσταση διαµαρτυρίας µας, ότι οι εκκρεµότητες αυτές 

Σελίδα 7 από 8Ο

5/8/2004file://E:\yp220304.htm



θα τακτοποιούνταν τις επόµενες ηµέρες, µέχρι σήµερα (22/3/04) όχι µόνο δεν έχουν πληρωθεί οι 
συνάδελφοι, αλλά ακόµα δεν έχει εξασφαλιστεί το σχετικό κονδύλι!! Σύµφωνα δε µε τον πρώην 
ειδικό γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ, «οι εκπαιδευτικοί θα πληρωθούν από το αποθεµατικό του
ΕΠΕΑΕΚ, το οποίο ακόµα όµως δεν έχει κατανεµηθεί»!! 

      Θεωρούµε ότι είναι αναγκαίο να δοθούν άµεσες λύσεις στο πρόβληµα αυτό και οι
κυβερνώντες να δείχνουν συνέπεια στην τήρηση των υποχρεώσεών τους.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
1. Άµεση καταβολή όλων των οφειλόµενων µέχρι σήµερα αµοιβών των καθηγητών που 

διδάσκουν στην Π.∆.Σ.  
2. Οριστική ρύθµιση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ώστε να µην επαναληφθούν 

στο µέλλον καθυστερήσεις.  
3. Ουσιαστική αύξηση της αµοιβής για ενισχυτική διδασκαλία τουλάχιστον στα επίπεδα 

της αµοιβής της Π.∆.Σ.  

  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γ. Γραµµατέας 

  

Αντ. Αντωνάκος                                                  Γρ. Καλοµοίρης 
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