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       ΠΡΟΣ: 

- την Υπουργό Εθν. Παιδείας και  
Θρησκευµάτων 
κα Μ. Γιαννάκου 

- τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας 
και Θρησκευµάτων 
κ. Γ. Καλό 

      - τον Γ. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ 
       κ. Ανδρ. Καραµάνο 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 
 
 Κυρία Υπουργέ, 
 Κύριε Υφυπουργέ, 
 Κύριε Γεν. Γραµµατέα, 
 
 Ενόψει της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου το ∆.Σ. 
της ΟΛΜΕ επαναφέρει τα παρακάτω σοβαρά θέµατα και ζητεί να ρυθµιστούν µε 
βάση τις προτάσεις µας: 
 
Α. Επιτροπές Εξετάσεων ιδιωτικών Λυκείων  

Ο νόµος 3149/03 δίνει τη δυνατότητα στα ιδιωτικά σχολεία να 
πραγµατοποιούν τις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις Λυκείου χωρίς τη 
δηµιουργία µικτών επιτροπών, που προβλεπόταν παλαιότερα, µε τη συµµετοχή 
καθηγητών από δηµόσια σχολεία. Ο θεσµός των µικτών επιτροπών αποσκοπούσε στη 
διασφάλιση της αξιοπιστίας και του αδιάβλητου των εξετάσεων στα ιδιωτικά 
σχολεία, περιορίζοντας αυθαίρετες και µεροληπτικές παρεµβάσεις στις εξεταστικές 
διαδικασίες, που είναι εύκολο να γίνονται λόγω των πιέσεων που µπορούν να 
ασκούνται στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων από την πλευρά της 
εργοδοσίας. Ζητάµε να ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ η διάταξη αυτή και να επανέλθει σε ισχύ 
η προηγούµενη ρύθµιση, κατά την οποία δηµιουργούνται µικτές επιτροπές 
δηµόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών και στις ενδοσχολικές απολυτήριες 
εξετάσεις των ιδιωτικών λυκείων. 
 
Β. Κατά τη συζήτηση που είχαµε µαζί σας στις 12/5/04 είχατε επιφυλαχθεί να 
απαντήσετε στο αίτηµά µας για αύξηση των αµοιβών των συναδέλφων που 
εµπλέκονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις παραπέµποντας το θέµα σε µελλοντική 
ρύθµιση. 
 Σας υπενθυµίζουµε ότι οι αµοιβές αυτές παραµένουν καθηλωµένες στα ίδια 
επίπεδα εδώ και 5 χρόνια, ενώ οι αντίστοιχες αµοιβές για τους εµπλεκόµενους στις 
εξετάσεις που διοργανώνει το ΑΣΕΠ είναι τουλάχιστον διπλάσιες. 
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 Απαιτούµε: 
 

 Ουσιαστικές αυξήσεις των πάσης φύσης αµοιβών των εξετάσεων, ούτως 
ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στοιχειωδώς στο προσφερόµενο έργο. 

 Έγκαιρη εξασφάλιση των σχετικών κονδυλίων και διάθεσή τους στις 
αντίστοιχες διευθύνσεις, πριν την έναρξη των εξετάσεων. 

 Όλες οι εργασίες των εξετάσεων να πληρώνονται µε την ολοκλήρωσή 
τους (πληρωµές µε ΧΕΠ). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


