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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 
 

 

 

1. Απόφαση για την Πληροφορική (σελ. 2) 

2. Απόφαση για τις ξένες γλώσσες (σελ. 3) 

3. Απόφαση για διορισμούς (σελ. 4) 

4. Απόφαση για μισθολογικά-συνταξιοδοτικά (σελ. 5) 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 18ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

 

Το 18ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει: 

 

 Να καταργηθεί η απαράδεκτη Υπουργική Απόφαση Φίλη με την οποία: 

 

α) δεν αναγνωρίζεται ως διδακτικό ωράριο των καθηγητών Πληροφορικής η 

τρίωρη ενασχόλησή τους στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής καθώς και η 

τετράωρη υποστήριξη που παρέχουν στις Ερευνητικές Εργασίες που χρησιμοποιούν 

το Εργαστήριο Πληροφορικής.  

 

β) δεν αναγνωρίζεται ως διδακτικό ωράριο των καθηγητών κλάδου ΠΕ04 η τρίωρη 

ενασχόλησή τους στο Σχολικό Εργαστήριο Φ.Ε. 

 

 Η απόφαση αυτή οδηγεί σε ομηρία τους συναδέλφους αυτούς με αποτέλεσμα 

να αυξάνει τα πλεονάσματά τους και έτσι σε κανένα Λύκειο (ΓΕΛ) της χώρας να μην 

υπάρχει ουσιαστικά οργανική θέση ΠΕ19-20. 

 

 

Από το 18ο Συνέδριο  
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ΑΠΟΦΑΣΗ 18ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Αγγλική και β' ξένη γλώσσα: 

γαλλική, γερμανική και ιταλική) 

 

Το 18° Συνέδριο της ΟΛΜΕ υποστηρίζει την ουσιαστική αναβάθμιση της 

διδασκαλίας των ξένων γλωσσών. Σε έναν κόσμο που οι χώρες του καθίστανται όλο 

και περισσότερο αλληλεξαρτώμενες, και οι νέες τεχνολογίες έχουν εξαλείψει τα 

σύνορα και τις αποστάσεις, δεν μπορούμε πια να παραμένουμε μονόγλωσσοι. Στην 

εποχή των διεθνών εναλλαγών και επιρροών και με δεδομένο ότι η ελληνική γλώσσα 

δεν είναι ευρέως ομιλούμενη σε διεθνές επίπεδο, βασικό όπλο της νέας γενιάς είναι η 

δυνατότητα επικοινωνίας μέσω των ξένων γλωσσών. 

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας έχει γίνει αναγκαία περισσότερο από ποτέ για τη 

σύνδεση των Ελλήνων πολιτών με τον υπόλοιπο κόσμο. Η επιτυχία κάθε νέου 

ανθρώπου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά του να λειτουργήσει ως 

ένα μέλος ενός παγκόσμιου χωριού του οποίου τα μέλη ομιλούν μια ποικιλία 

γλωσσών. Άλλωστε αυτό το στοιχείο ενισχύει την έννοια της πολυπολιτισμικότητας 

που πλέον είναι χαρακτηριστικό κάθε σύγχρονης κοινωνίας. 

Για το σκοπό αυτό προτείνουμε: 

1. Κατώτατος αριθμός μαθητών 10 ανά τμήμα. 

2. Επικαιροποίηση των σχολικών εγχειριδίων 

3. Εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης του μαθήματος 

4. Επαναφορά των επιπέδων διδασκαλίας της αγγλικής χωρίς περιορισμούς 

μονών τμημάτων 

5. Διδασκαλία όλων των επιλογών β' ξένης γλώσσας (γαλλική-γερμανική-

ιταλική) στο γυμνάσιο χωρίς τον περιορισμό της πλειοψηφούσας γλώσσας. Σε 

κάθε γυμνάσιο θα πρέπει να λειτουργούν τμήματα όλων των γλωσσών 

επιλογής των / μαθητών. Κατάργηση της Υ.Α. 1324/26-4-16 (για την Α/θμια) 

και 1171/4-4-17 (για τη Β/βάθμια) 

6. Σύνδεση με την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 

 

 

Από το 18ο Συνέδριο  
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ΑΠΟΦΑΣΗ 18ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

Για διορισμούς 

 

Το 18ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ αποφάσισε να ζητήσει: 

 

1. Μόνιμοι διορισμοί για όλους όσοι εργάζονται ως αναπληρωτές 

2 Κριτήρια διορισμού: α) Προϋπηρεσία β) Επιτυχόντες ΑΣΕΠ γ) Παλαιότητα 

πτυχίου δ) Κοινωνικά κριτήρια 

3. Προστασία της προϋπηρεσίας κατά 100% 

 

 

 

Από το 18ο Συνέδριο  
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ΑΠΟΦΑΣΗ 18ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

MΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ 

 Ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών με δικαίωμα υπογραφής 

συλλογικών συμβάσεων. Άμεσα μισθολογικό ξεπάγωμα. 

 Άρση μισθολογικών ανισοτήτων, ενίσχυση των νέων συναδέλφων. «Ακώλυτη 

μισθολογική εξέλιξη. 

 Χορήγηση δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος Αδείας. 

 Κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα με αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. 

Φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου και του μεγάλου πλούτου, ελάφρυνση και απαλλαγή 

των χαμηλών εισοδημάτων. 

 Προστασία της πρώτης κατοικίας και των κοινωνικών αγαθών. Καμιά 

ιδιωτικοποίηση σε ρεύμα, νερό, δημόσιες συγκοινωνίες. 

 Αποκατάσταση των απωλειών της τελευταίας πενταετίας, σε μισθούς και 

συντάξεις. 

 Διασφάλιση του δημόσιου, αναδιανεμητικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. 

 Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς όριο ηλικίας και με ύψος της 

κύριας σύνταξης στο 80% του τελικού μισθού. 

 Άρση του ισχύοντος χρονικού περιορισμού για τους εκπαιδευτικούς σε ό,τι αφορά 

την υποβολή αίτησης παραίτησης για συνταξιοδότηση. 

 Καμιά μείωση συντάξεων, κύριων και επικουρικών, και του εφάπαξ. Καμία αύξηση 

ασφαλιστικών εισφορών σε εργαζόμενους. 

 Πλήρη και ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Παιδεία - Υγεία - Πρόνοια, 

δημόσια κοινωνικά αγαθά, για όλο τον λαό 

 Επιστροφή των κλεμμένων από τα ασφαλιστικά ταμεία. 

 Κρατική χρηματοδότηση που θα καλύπτει τις ανάγκες του ασφαλιστικού συστήματος 

για την απονομή αξιοπρεπών συντάξεων, και θα προέρχεται από τη φορολόγηση των 

μεγάλων κερδών και του πλούτου, από συμπληρωματικούς δημόσιους πόρους και νέες πηγές 

χρηματοδότησης που δε θα επιβαρύνουν τους εργαζόμενους και από την επιστροφή στα 

Ταμεία των αποθεματικών που λεηλατήθηκαν διαχρονικά από τις κυβερνήσεις, την 

εργοδοσία και τις τράπεζες. 

 Κατάργηση της μαύρης, ανασφάλιστης και ενοικιαζόμενης εργασίας, των ελαστικών 

εργασιακών σχέσεων και μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής του κεφαλαίου, βάζοντας τέρμα 

στην νεοφιλελεύθερη εμμονή, η οποία στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, 

απαλλάσσει από τα βάρη τους εργοδότες και τα μετακυλύει στους εργαζόμενους. 

 

Από το 18ο Συνέδριο  
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