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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
 

Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ,  
 Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί σκόπιµο 
και λόγω της αυτονόητης  αναγκαιότητας να λειτουργήσουν από την αρχή του 
διδακτικού έτους όλα τα σχολεία χωρίς προβλήµατα σε εκπαιδευτικό προσωπικό και 
υποδοµή, να ζητήσει την άµεση επίλυση µια σειράς χρονιζόντων προβληµάτων που  
ταλανίζουν την εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό. 
  

∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ  - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 
 

• Είναι γνωστό το αίτηµά µας για τον άµεσο διορισµό 8000 περίπου αναπληρωτών 
που συµπλήρωσαν 18µηνη προϋπηρεσία στις 30-6-2004, χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη το είδος των συµβάσεων (αναπληρωτής ή ωροµίσθιος), ο αριθµός των 
συµβάσεων, το χρονικό διάστηµα διακοπής των συµβάσεων, καθώς  και  αν αυτές 
είναι διαδοχικές ή όχι. 

• Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όλα τα κενά να συµπληρωθούν µε µόνιµους 
διορισµούς.  

• Όπου δεν καλύπτονται τα κενά µε µόνιµους διορισµούς να προσληφθούν, το 
αργότερο µέχρι 30/9/04, αναπληρωτές καθηγητές και όχι ωροµίσθιοι. 
Υπενθυµίζουµε και τη δική σας δέσµευση για µη καταχρηστική αξιοποίηση του 
θεσµού των ωροµισθίων. 

• Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς για τους οποίους προβλέπεται από τον  ν.1566/85, 
η κατοχή του παιδαγωγικού πτυχίου ως προσόντος διορισµού τους στην 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, προτείναµε να απαιτείται η κατοχή παιδαγωγικού 
πτυχίου µε οποιοδήποτε σύστηµα διορισµού των εκπαιδευτικών (ν.1566/85 αρ. 14 
παρ. 8). Να καταργηθούν οι διατάξεις του ν. 2834/00 άρθρ.1 παράγ.6,  του 
ν.2909/01 άρθρ. 6 παράγ. 21, του ν.3194/03 άρθρ. 8 παράγ. 7. Ειδικές προτάσεις 
για ρυθµίσεις που αφορούν τους αναπληρωτές    εκπαιδευτικούς που δεν διαθέτουν 
παιδαγωγικό πτυχίο σας έχουµε καταθέσει µε υπόµνηµά µας στις 22/6/04. 

• Η πρόσληψη αναπληρωτών θα πρέπει να προχωρήσει και στα µουσικά σχολεία 
καταργώντας το µεσαιωνικό και απαράδεκτο καθεστώς του ωροµισθίου ακόµα και 
µε πλήρες ωράριο. 

• Ζητάµε να καταργηθεί  ο θεσµός των ωροµισθίων και σε κάθε περίπτωση να 
µην πραγµτοποιηθεί καµία πρόσληψη ωροµισθίων καθηγητών σε πλήρες κενό 

http://www.olme.gr/


όπως έγινε την περσινή σχολική χρονιά  από το ΥΠΕΠΘ και τις διευθύνσεις 
εκπαίδευσης. 

 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

 
Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ, 
∆ιαπιστώνουµε πως υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις στις τοποθετήσεις στις 

σχολικές µονάδες των καθηγητών που διορίστηκαν, µετατέθηκαν και αποσπάστηκαν,. 
Αυτό σε συνδυασµό µε το γεγονός της καθυστέρησης στην έγκριση των 
εκπαιδευτικών αδειών (αιτήσεις για χορήγηση), φοβούµαστε πως θα δηµιουργήσει 
σοβαρά εµπόδια στη εύρυθµη λειτουργία των σχολείων µε την έναρξη των µαθηµάτων 
που θα γίνει σε λίγες ηµέρες. 
Ζητάµε την άµεση αντιµετώπιση όλων των εκκρεµοτήτων από τα υπηρεσιακά 
συµβούλια. 
Ζητάµε να εξασφαλιστούν έγκαιρα όλες οι πιστώσεις που απαιτούνται για την 
κάλυψη όλων των κενών εκπαιδευτικών µε µόνιµους και αναπληρωτές 
εκπαιδευτικούς. 

  
  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ 

  
Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ, 
Ασφαλώς σας είναι γνωστό ότι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών έχει σήµερα πιο 

µεγάλη σηµασία σε σύγκριση µε το παρελθόν, γιατί οι εξελίξεις σε όλους τους τοµείς 
της επιστήµης και της τεχνολογίας και η ανανέωση των γνώσεων ακολουθούν επιταχυ-
νόµενους ρυθµούς.  

 Η ανανέωση του επιστηµονικού και παιδαγωγικού εξοπλισµού των εκπαιδευτι-
κών εµφανίζεται πιο επιβεβληµένη, καθώς στις περισσότερες πανεπιστηµιακές σχολές 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών η κατάρτιση στις επιστήµες της αγωγής είναι υποβαθ-
µισµένη. 

Η ουσιαστική κατάργηση, τα τελευταία χρόνια, της µακράς διάρκειας επιµόρφω-
σης και η υποκατάστασή της από ανοργάνωτα µικρής διάρκειας σεµινάρια αµφίβολης 
αποτελεσµατικότητας, χωρίς συνοχή, ειρµό και σχεδιασµό, υπήρξε ένα από τα πιο αρ-
νητικά στοιχεία της εκπαιδευτικής πολιτικής των τελευταίων χρόνων.  

Είναι τουλάχιστον αξιοπερίεργο το γεγονός ότι, σε µια περίοδο που οι πάντες ε-
πικαλούνται την ανάγκη της µορφωτικής αναβάθµισης των εκπαιδευτικών, µε την 
πρακτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια σε πολλούς εκπαιδευτικούς που 
είχαν γίνει δεκτοί από το Πανεπιστήµιο για µεταπτυχιακές σπουδές, αρνήθηκε  το 
ΥΠΕΠΘ να τους χορηγήσει εκπαιδευτική  άδεια. 

Αν, οι λόγοι µη έγκρισης των εκπαιδευτικών αδειών είναι οικονοµικοί, εµείς, 
από την πλευρά µας, θεωρούµε ότι το όφελος που προκύπτει από την επιστηµονική 
αναβάθµιση του εκπαιδευτικού δυναµικού αποτελεί την καλύτερη επένδυση για το 
µέλλον της χώρας.  
  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί:  
  

•        να εξασφαλίσετε τις αναγκαίες πιστώσεις για την έγκριση όλων των 
εκπαιδευτικών αδειών που πληρούν τις προβλεπόµενες από το Νόµο 
προϋποθέσεις· 
•        να προχωρήσετε, σε συνεργασία µε την ΟΛΜΕ, στη διαµόρφωση ενός 
λειτουργικού και σύγχρονου θεσµικού πλαισίου για τις εκπαιδευτικές άδειες 
και τις ειδικές υποτροφίες για τους εκπαιδευτικούς, µε πρόβλεψη δικλείδων 
ασφάλειας για την αξιοποίηση των µεταπτυχιακών σπουδών  προς όφελος της 
Εκπαίδευσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή από την επόµενη σχολική χρονιά. 

  
Μόνο έτσι θα υπηρετούνται αποτελεσµατικά τόσο οι επιδιώξεις των συναδέλφων 

όσο και οι γενικότερες ανάγκες της Εκπαίδευσης.  



  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ, 
Μια ακόµα χρονιά ξεκινά και τα λειτουργικά προβλήµατα των σχολείων 

αναζητούν επίµονα την επίλυσή τους. 
Τα κτιριακά προβλήµατα που ταλανίζουν τα σχολεία µας δεν έχουν επιλυθεί, µε 
αποτέλεσµα να λειτουργούν  διπλές, και τριπλές σε ορισµένες περιπτώσεις, βάρδιες 
και πολλά κτίρια να είναι ακατάλληλα για τη στέγαση σχολικών µονάδων. 
 Άλυτο παραµένει επίσης το σοβαρό πρόβληµα της µείωσης του αριθµού των µαθητών 
ανά τµήµα Είναι αδύνατο να υπάρξει αποτελεσµατική µαθησιακή διαδικασία, όταν σε 
κάθε µαθητή αντιστοιχεί χρόνος µικρότερος από ένα λεπτό. Είναι αδύνατο από 
παιδαγωγική άποψη να υπάρξει επαρκής αφοµοίωση της διδακτέας ύλης, µε 
σύγχρονες µεθόδους ενεργητικής/συµµετοχικής µάθησης, σε πληθωρικές τάξεις άνω 
των 25 µαθητών.  

Με την πρότασή µας ζητάµε:  

 25 µαθητές κατ’ ανώτατο όριο στα τµήµατα Γυµνασίων και Λυκείων 
 20 µαθητές κατ’ ανώτατο όριο στα τµήµατα των ΤΕΕ και των 
κατευθύνσεων Λυκείου 

 10 µαθητές ανά εκπαιδευτικό στα Εργαστήρια των Γυµνασίων, Λυκείων 
και ΤΕΕ 

Η πρόταση αυτή πρέπει  να εφαρµοστεί , µε την αποστολή εγκυκλίου σας στα 
σχολεία τώρα, ώστε να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για µια ριζική ποιοτική 
αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία. Να σας υπενθυµίσουµε και τις 
δικές σας προεκλογικές προγραµµατικές δεσµεύσεις για  το θέµα αυτό. 

 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 
Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ, 
Η ανυπαρξία ενός σύγχρονου συστήµατος αρχικής εκπαίδευσης και συνεχούς 

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών παραµένει πρώτιστο ζητούµενο για την ελληνική 
εκπαίδευση. Σας είναι γνωστές οι γενικότερες θέσεις της ΟΛΜΕ για την επιµόρφωση 
των εκπαιδευτικών. ∆ιεκδικούµε την καθιέρωση ετήσιας επιµόρφωσης µε απαλλαγή 
από τα διδακτικά καθήκοντα. 
Ζητάµε άµεσα την οργάνωση της εισαγωγικής επιµόρφωσης µε τέτοιο τρόπο 
ούτως ώστε να µην αναγκάζονται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να µετακινούνται  σε 
µεγάλες αποστάσεις .Είναι αυτονόητο ότι κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής 
επιµόρφωσης πρέπει απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
 
 Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ, 

Σας είναι γνωστό πως από την περσινή χρονιά µένουν απλήρωτοι οι 
ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί (µόνιµοι και ωροµίσθιοι) που διδάσκουν 
στην Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη, και σε ορισµένες περιπτώσεις εκπαιδευτικοί που 
εργάστηκαν σε διάφορες εργασίες των πανελλαδικών εξετάσεων κ.λπ. 

Είναι λογική η απαίτησή µας, να εξοφληθούν άµεσα (σε κάθε περίπτωση µέσα 
στο Σεπτέµβριο) όλες οι παραπάνω οικονοµικές εκκρεµότητες της πολιτείας προς τους 
συναδέλφους. Πιστεύουµε πως πλέον δεν υπάρχει καµία δικαιολογία για άλλη 
καθυστέρηση. Ζητάµε τέλος να ληφθούν έγκαιρα από το ΥΠΕΠΘ, όλα τα µέτρα που 
απαιτούνται για να µην επαναληφθεί και αυτή τη χρονιά το απαράδεκτο αυτό 
φαινόµενο . 
 
 Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ, 



Είναι γνωστή η πολύ κακή οικονοµική θέση των καθηγητών τόσο σε σύγκριση 
µε τους εκπαιδευτικούς στις άλλες χώρες της Ευρώπης, όσο και στο πλαίσιο των 
εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα της χώρας µας. Ο κλάδος µας απαιτεί µεταξύ των 
άλλων την κατά 25% αύξηση στις αποδοχές µας και ενσωµάτωση των επιδοµάτων 
στους βασικούς µισθούς.  

Στο πλαίσιο της διεκδίκησης των οικονοµικών µας αιτηµάτων, και πέραν 
αυτών, θεωρούµε αυτονόητη υποχρέωση της κυβέρνησης την άµεση χορήγηση του 
ποσού των 176 ευρώ, που δόθηκε στις περισσότερες κατηγορίες ∆ηµόσιων 
Υπαλλήλων ως επίδοµα, αναδροµικά από 1/1/2002, και στους καθηγητές ως 
στοιχειώδες µέτρο στην κατεύθυνση της άρσης της αδικίας που συνεχίζεται σε βάρος 
µας. Να υπενθυµίσουµε τη σαφέστατη προεκλογική δηµόσια δέσµευση της 
σηµερινής κυβέρνησης για την χορήγησή των 176 ευρώ στους εκπαιδευτικούς. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 
 
Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ, 
Σύµφωνα µε το Π.∆. 1/20039 άρθρο 21 παρ.3), οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των 

εκπαιδευτικών θα πρέπει µέχρι τις 20 Σεπτέµβρη 2004 να υποβάλουν στον αρµόδιο 
δ/ντή ή Περιφερειακό δ/ντή εκπαίδευσης ή στο Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ τους 
πίνακες των υποψηφίων που επιθυµούν να λάβουν µέρος στις εκλογές των αιρετών για 
τα Υπηρεσιακά Συµβούλια(ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣ∆Ε,ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣ∆Ε,ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣ∆Ε), 
που γίνονται την πρώτη εργάσιµη Τετάρτη του µηνός Νοεµβρίου 2004). 

 Με δεδοµένο ότι δεν έχει εκδοθεί, ακόµη, από το ΥΠΕΠΘ η σχετική εγκύκλιος 
προκειµένου να ενηµερωθούν οι συνάδελφοί µας και να γίνουν οι σχετικές 
διαδικασίες, ζητάµε η ηµεροµηνία υποβολής των πινάκων των υποψηφίων, από τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, να παραταθεί ως τις 5 Οκτώβρη 2004. 

 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

 
Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ, 
Σας είχαµε υποβάλει από τον Μάιο του 2004 έξι προτάσεις για τροπολογίες 

στο νοµοσχέδιο για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα (µετέπειτα ν.3255/04), που αφορούσαν 
επιµέρους, αλλά σηµαντικές εκκρεµότητες για εργασιακά ζητήµατα των καθηγητών 
και ζητούσαµε την προώθηση στη Βουλή µε δική σας εισήγηση. Παρά τις αρχικές 
υποσχέσεις σας προς την ΟΛΜΕ ότι κάποια από αυτά τα θέµατα θα προωθηθούν, αυτό 
δεν έγινε. 

Επανακαταθέτουµε αυτές τις προτάσεις µας και ζητάµε την άµεση προώθησή 
τους στη Βουλή µε το επόµενο νοµοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ. 

 
 

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραµµατέας 

Γρ. Καλοµοίρης  ∆ηµ. Γεώργας 
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