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ΘΕΜΑ:        Τα κύρια αιτήµατα και οι διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών της    
                         ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Άρνηση της κυβέρνησης και της   
                         πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να δώσουν θετικές 

απαντήσεις  
 

                    Κύριε Υπουργέ, 
 
       Ενόψει των Γενικών Συνελεύσεών µας, που θα πραγµατοποιηθούν το αµέσως 
επόµενο χρονικό διάστηµα για  να συζητηθεί και να εγκριθεί η πρόταση του ∆Σ της 
ΟΛΜΕ που αφορά στις αναγκαίες αγωνιστικές  κινητοποιήσεις  του κλάδου µας αυτή 
την περίοδο και µε την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων σας, καταθέτουµε και 
σε σας τα αιτήµατά µας (απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των ΕΛΜΕ της 
25.10.08 ) αναµένοντας άµεσα, κατά το δυνατό, τις θετικές απαντήσεις σας: 
 

• Άµεση αύξηση των δηµόσιων δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ 
τουλάχιστον 
• Ουσιαστικές αυξήσεις στους βασικούς µισθούς µας, µε αφετηρία τα 1.400 ευρώ 
συνολικές καθαρές αποδοχές στον νεοδιόριστο. ∆ιπλασιασµός της ωριαίας 
αποζηµίωσης και σύνδεσή της µε τις συνολικές αποδοχές των  εκπαιδευτικών. Άµεση 
καταβολή του επιδόµατος των 176 ευρώ και του συνόλου των αναδροµικών. Άµεση 
καταβολή όλων των δεδουλευµένων. 
• ∆ηµόσια, 12χρονη υποχρεωτική και πραγµατικά δωρεάν Εκπαίδευση, µε 
προοπτική το ενιαίο 12χρονο σχολείο. Υλοποίηση της πρότασης της ΟΛΜΕ για τη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης. 
•  Κατάργηση του Ν. 3475/06 για την τεχνική εκπαίδευση και εφαρµογή της 
µεταβατικής πρότασης της ΟΛΜΕ για τοµείς, ειδικότητες στα ΕΠΑΛ κ.λπ. Καµιά 
κατάργηση σχολικής µονάδας, διασφάλιση της µόνιµης εργασίας όλων των 
εκπαιδευτικών. Υπαγωγή των σχολών ΤΕΕ άλλων Υπουργείων στο ΥΠΕΠΘ. 
• Κατάργηση της βάσης του 10.  
• Όχι στην αποκέντρωση και συγκεκριµένα στην υπαγωγή των σχολικών µονάδων 
στους δήµους.  
• Όχι στην αξιολόγηση - χειραγώγηση των εκπαιδευτικών  
• Πλήρης σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς όριο ηλικίας. Κατάργηση του 
ισχύοντος αντιασφαλιστικού – αντισυνταξιοδοτικού πλαισίου (νόµοι «Σιούφα», 
«Ρέππα», «Πετραλιά») και επιστροφή όλων των οφειλόµενων στα ασφαλιστικά 
ταµεία.  
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• Να µειωθούν δραστικά τα ληστρικά τραπεζικά επιτόκια για τη χορήγηση 
δανείων, ιδιαίτερα για την αγορά πρώτης κατοικίας. 
• Να εγγυηθεί το κράτος τα αποθεµατικά και να καλύψει τα ελλείµµατα των 
Ασφαλιστικών Ταµείων που προέκυψαν από την αγορά «τοξικών χρηµατιστηριακών 
προϊόντων». Πλήρης διαφάνεια για τη λογιστική και περιουσιακή κατάσταση των 
Ασφαλιστικών Ταµείων. Αυτοδιαχείρισή τους από τους ίδιους τους εργαζόµενους.  
• Κατάργηση του ν. 3467/06 για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης και 
κατάρτιση και ψήφιση νέου, αντικειµενικού, αξιοκρατικού, αξιόπιστου.. 
• Καθιέρωση ετήσιας επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µε απαλλαγή από τα 
διδακτικά καθήκοντα.  
• Να µην ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήµια. Μη εφαρµογή της οδηγίας 36/2005. 
Κατάργηση του νόµου-πλαίσιο για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Κατάργηση των Κέντρων 
Ελεύθερων Σπουδών. 

 
-Ως αιτήµατα αιχµής του κλάδου µας έχουν καθοριστεί από την παραπάνω Γενική 

Συνέλευση τα εξής: 
 

1.  Άµεση αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% τουλάχιστον του ΑΕΠ. 
2. Ουσιαστικές αυξήσεις στους µισθούς µας. 1.400 € καθαρά στο νεοδιόριστο και 

αναλογικές αυξήσεις στα υπόλοιπα µισθολογικά κλιµάκια. 
3. Πλήρης σύνταξη µε 30 χρόνια εργασίας. 
4. Σταθερή και µόνιµη εργασία στην εκπαίδευση – Κλαδική Συλλογική Σύµβαση 

Εργασίας (για όλα τα εργασιακά ζητήµατα και τις υπηρεσιακές µεταβολές).  
5. ∆ηµόσια 12χρονη υποχρεωτική και πραγµατικά δωρεάν εκπαίδευση – Καµία 

επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισµό για µόρφωση και εκπαίδευση 
των µαθητών /-τριών.  (25 µαθητές στο τµήµα, 20 στις κατευθύνσεις και στην 
ΤΕΕ, 10 µαθητές ανά καθηγητή  στα εργαστήρια). 

6. Ουσιαστική στήριξη της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ).  
7. Να καταργηθεί ο κλειστός αριθµός εισακτέων για την πρόσβαση στην 

τριτοβάθµια Εκπαίδευση και η βάση του «10». - Να ανοίξουν τα Πανεπιστήµια 
σε όλα τα παιδιά. 

 
 

 

 


