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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ – ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΤΝΑΝΣΗΗ Δ ΟΛΜΕ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 
 
 

Πραγματοποιικθκε ςτισ 10-1-12 ςυνάντθςθ του ΔΣ τθσ ΟΛΜΕ με τθν Υπουργό 
Παιδείασ κ. Α. Διαμαντοποφλου. 

Το ΔΣ τθσ ΟΛΜΕ διαμαρτυρικθκε: 

 για τθ δυςχερι κατάςταςθ ςτθν οποία  ζχει φζρει τθ δθμόςια εκπαίδευςθ θ 
πολιτικι των μνθμονίων (των περικοπϊν, των καταργιςεων ςχολείων και εκπαιδευτικϊν 
υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν κ.λπ.),  

 για τθ δραματικι μείωςθ των αποδοχϊν των εκπαιδευτικϊν, τθ μιςκολογικι και 
βακμολογικι κακιλωςθ που προβλζπει το νζο μιςκολόγιο – βακμολόγιο. 

Το ΔΣ τθσ ΟΛΜΕ απαίτθςε τθν επίλυςθ των προβλθμάτων τθσ εκπαίδευςθσ και 
των εκπαιδευτικϊν, όπωσ αυτά κατατζκθκαν με το από 5/12/11 υπόμνθμά μασ  και το 
υπόμνθμα για τισ επιπτϊςεισ του ν.4024/11 (16/12/11). 

Οι απαντιςεισ τθσ Υπουργοφ Παιδείασ όχι μόνο δεν επιλφουν κανζνα από τα 
ςοβαρά προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί και θ δθμόςια εκπαίδευςθ, 
αλλά θ επιμονι ςτθν ίδια εφαρμοηόμενθ μνθμονιακι  πολιτικι κα δθμιουργεί  ολοζνα 
και περιςςότερα. «Δεν ζχουν τελειϊςει τα δφςκολα», ανζφερε χαρακτθριςτικά θ 
Υπουργόσ. Τα «δφςκολα» βεβαίωσ είναι μόνο για τουσ εργαηόμενουσ και όχι για τουσ 
οικονομικά ιςχυροφσ, ςθμειϊνουμε εμείσ. 

Επιμζνει θ Τπουργόσ Παιδείασ ςτθν κατάκεςθ νομοςχεδίου από αυτι τθν 
κυβζρνθςθ για το Λφκειο (Γενικό – Τεχνολογικό) και το εξεταςτικό (εφόςον υπάρξει 
ςυμφωνία ςτα κόμματα που ςτθρίηουν τθν κυβζρνθςθ). Η Υπουργόσ ανζφερε επίςθσ τθ 
κζςθ ότι θ ειςαγωγι ςε ΑΕΙ-ΑΤΕΙ κα γίνεται ςε τμιμα και όχι ςε ςχολι.  

Η Υπουργόσ Παιδείασ απζρριψε τθν πρόταςθ τθσ ΟΛΜΕ για ακϊλυτθ βακμολογικι 
και μιςκολογικι εξζλιξθ, επιμζνοντασ ςτθν «αξιολόγθςθ» των εκπαιδευτικϊν, 
αξιοποιϊντασ και το πρόγραμμα τθσ «αυτοαοξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ». 

Στθ ςυνάντθςθ το ΔΣ τθσ ΟΛΜΕ ζκεςε με ζντονο τρόπο να μθν υπάρξουν εφεδρεία 
και απολφςεισ ςτθν εκπαίδευςθ δθλϊνοντασ πωσ ςε αντίκετθ περίπτωςθ οι 
κινθτοποιιςεισ του κλάδου είναι δεδομζνεσ και ςε οποιαδιποτε περίοδο. Η Υπουργόσ 
Παιδείασ  απάντθςε ότι δεν κα εφαρμοςτεί θ εφεδρεία ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, αλλά 
μίλθςε για «ςωςτι διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ», που ευκζωσ παραπζμπει ςτισ 
υποχρεωτικζσ μετακινιςεισ και μετατάξεισ. 

Η Υπουργόσ Παιδείασ επανζλαβε πωσ ουςιαςτικά δεν κα γίνουν φζτοσ διοριςμοί 
(οφτε διαγωνιςμόσ, παρά μόνο ςτθν ειδικι αγωγι) και αυτό βεβαίωσ κα ζχει επίπτωςθ και 
ςτον αρικμό των μετακζςεων. Ανζφερε δε ότι κα μετατραπεί ςε 2ετι, θ υποχρεωτικι 
3ετισ παραμονι των νεοδιορίςτων ςτθν αρχικι τουσ τοποκζτθςθ, ςτθν οποία ο κλάδοσ 
είχε αντιταχκεί από τθ κεςμοκζτθςισ τθσ με το ν.3848/10. Όςον αφορά τισ αποςπάςεισ, 
δεςμεφτθκε να επανεξεταςκοφν τα κριτιρια τουσ και να ενταχκοφν και άλλεσ κατθγορίεσ 
αςκενειϊν ςτο ςχετικό Π.Δ. 

Σε παρατιρθςθ τθσ ΟΛΜΕ ότι υπάρχουν εκρθκτικά προβλιματα με τθ 
μεταφορά των μακθτϊν ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, απάντθςε ότι το πρόβλθμα 
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ζχει επιλυκεί! Δυςτυχϊσ όμωσ το πρόβλθμα παραμζνει κι ζχει πάρει εκρθκτικζσ 
διατάςεισ. Επίςθσ δεν υπιρξε καμία δζςμευςθ από τθν Υπουργό ςχετικά με τα 
χρωςτοφμενα ςτουσ ςυναδζλφουσ που εργάςτθκαν ςτθν ΠΔΣ τα προθγοφμενα 
χρόνια, παρά μόνο πωσ «κα γίνει μια ακόμθ προςπάκεια να το ςυηθτιςουν με το 
ΓΛΚ»! 

 υνοψίηοντασ και εκτιμϊντασ ςυνολικά τθ ςυνάντθςθ, είναι φανερό πωσ αυτι 
δεν προςζφερε νζεσ απαντιςεισ ι λφςεισ ςτα ςοβαρά προβλιματα που 
αντιμετωπίηουμε. Ενάμιςθ χρόνο από τθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ του Δ τθσ ΟΛΜΕ με 
τθν κ. Διαμαντοποφλου (επτζμβριοσ 2010), θ ςυνάντθςθ αυτι μάλλον εντάςςεται, από 
τθν πλευρά του Τπουργείου, ςτο πλαίςιο τθσ επικοινωνιακισ του ςτρατθγικισ και μόνο.  

Είναι ξεκάκαρο ότι, απαιτείται να ςυνεχίςουμε με ακόμθ μεγαλφτερθ ζνταςθ, 
αγωνιςτικότθτα και ςυςπείρωςθ τον αγϊνα μασ για τθ ςυνολικι ανατροπι αυτισ τθσ 
πολιτικισ κυβζρνθςθσ και τρόικασ, χωρίσ ταλαντεφςεισ και αναμονι. 
 
 
 

 
 


