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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 

 ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κα Αν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

 

Αξιότιμη κυρία Επίτροπε, 

 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ σας μεταφέρει την έντονη διαμαρτυρία των Ελλήνων 
εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το γεγονός πως η Ελληνική 
κυβέρνηση και η τρόικα για μια ακόμα φορά επέλεξαν να επιφέρουν ένα ισχυρό 
πλήγμα στη δημόσια εκπαίδευση και στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών 
της χώρας μας. 

Σε μια περίοδο ιδιαίτερα ευαίσθητη (λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν οι εξετάσεις των 
μαθητών) και αφού είχαν κλείσει τα σχολεία για τις διακοπές του Πάσχα, προώθησε 
νέα μέτρα τα οποία αφορούν: 

-Οριστική απόλυση 10.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών με την έναρξη του νέου 
σχολικού έτους το Σεπτέμβρη,  

-υποχρεωτικές μεταθέσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών οπουδήποτε σε όλη τη 
χώρα,  

-αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών κατά δύο (2) ώρες (οι 
εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα ήδη είχαν διδακτικό ωράριο ίσο με τον μέσο όρο του 
αντίστοιχου ωραρίου των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη), με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία υπεραρίθμων οι οποίοι θα είναι υποψήφιοι ακόμη και για απόλυση , 

-νέες καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων και τμημάτων.  

Αυτά τα νέα μέτρα έρχονται να προστεθούν στα προηγούμενα που ψηφίστηκαν στα 
τρία χρόνια της πολιτικής των μνημονίων που ασκείται στη χώρα μας από την 
κυβέρνηση και την τρόικα (ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ) και τα οποία έχουν επιφέρει δραματικές 
επιπτώσεις στη δημόσια εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό: 

-Μείωση των δαπανών για την παιδεία κατά 33% (2009-2012) και συνολικά 47% 
μέχρι το 2016. Να σημειώσουμε πως οι δημόσιες δαπάνες για την παιδεία στην 
Ελλάδα, βρίσκονταν ήδη πριν από το 2009 στο χαμηλότερο επίπεδο από όλες τις 
χώρες της Ευρώπης και με τις μειώσεις αυτές θα οδηγηθούν στο 2,15% επί του ΑΕΠ 
το 2016, όπως προβλέπει η επικαιροποίηση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος 
που ψηφίστηκε πρόσφατα (ν. 4127/13, αρ. 1) 
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-Μείωση των μισθών των εκπαιδευτικών που έφτασαν μέχρι και 45% στους νέους 
εκπαιδευτικούς. Να σημειώσουμε πως οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αμείβονται με 
δραματικά μικρότερους μισθούς από το μέσο όρο των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη. 
(π.χ. Ο μισθός του νέου εκπαιδευτικού στο λύκειο, σύμφωνα με τη μελέτη του 
ΚΕΜΕΤΕ-ΟΛΜΕ, ισοδυναμεί μόλις με το 19% του συναδέλφου του στο 
Λουξεμβούργο, με το 45% στην Ισπανία ή με το 53% στην Κύπρο, και με το 56% του 
μέσου όρου των χωρών της Ευρώπης). 

-Μείωση του αριθμού των μονίμων εκπαιδευτικών κατά 12%. 

-Σύνδεση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με τη μισθολογική και βαθμολογική 
τους εξέλιξη αλλά και με τις απολύσεις. 

-Καταργήσεις σχολείων και υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών (βιβλιοθήκες, 
ενισχυτική διδασκαλία κ.λπ.).  

- Λόγω των περικοπών δαπανών και των περιορισμών των προσλήψεων υπήρξαν 
μέχρι και 32.000 χαμένες διδακτικές ώρες την εβδομάδα μέχρι και το τέλος του 
διδακτικού έτους εξαιτίας της έλλειψης εκπαιδευτικών. 

Η Ομοσπονδία μας κάλεσε την κυβέρνηση σε διάλογο πριν τη ψήφιση αυτών των 
μέτρων, αλλά και μετά τη ψήφιση, ζητώντας την απόσυρσή τους μέχρι να γίνει 
δημόσιος διάλογος, ζητώντας και τη δημόσια δέσμευση του Υπουργού Παιδείας ότι 
δεν θα γίνουν απολύσεις.  

Όταν λάβαμε την ουσιαστική άρνηση της κυβέρνησης για οποιοδήποτε διάλογο με 
τους εκπαιδευτικούς, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ αποφάσισε να προτείνει 
απεργιακές κινητοποιήσεις στις συνελεύσεις των τοπικών ενώσεων των 
εκπαιδευτικών. 

Πριν ακόμα πραγματοποιηθούν οι συνελεύσεις των τοπικών ενώσεων των 
εκπαιδευτικών για να συζητήσουν την εισήγηση της ΟΛΜΕ και να αποφασίσουν τη 
μορφή των κινητοποιήσεων τους, η ελληνική κυβέρνηση με μια παράνομη, 
πρωτοφανή και αντισυνταγματική ενέργεια και με πρόσχημα την ομαλή διεξαγωγή 
των πανελλαδικών εξετάσεων, αποφάσισε την «προληπτική» πολιτική 
επιστράτευση των εκπαιδευτικών και την απαγόρευση των κινητοποιήσεών μας.  

Η ΟΛΜΕ έχει καταγγείλει σε όλες τις διεθνείς οργανώσεις την αντιδημοκρατική και 
αυταρχική πολιτική της κυβέρνησης, ζητά να ανακληθεί άμεσα η επίταξη-
επιστράτευση των εκπαιδευτικών. Επίσης έχει προσφύγει στην Ελληνική δικαιοσύνη 
άμεσα για την ακύρωση αυτής της απόφασης. Θα προσφύγουμε επίσης σε κάθε 
αρμόδιο Διεθνή οργανισμό. 

Κυρία επίτροπε, 

Ζητάμε και τη δική σας παρέμβαση για να ανακληθεί η παράνομη απόφαση της 
κυβέρνησης για την επ’ αόριστον επιστράτευση των εκπαιδευτικών και την 
έναρξη ενός πραγματικού και ουσιαστικού διαλόγου και διαπραγμάτευσης 
ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και την ΟΛΜΕ για τα εκπαιδευτικά και τα 
εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. 

Ζητάμε επίσης την παρέμβασή σας προς την ελληνική κυβέρνηση και την τρόικα 
για να σταματήσουν την καταστροφική τους πολιτική των διαρκών περικοπών και 



των μέτρων λιτότητας που πλήττουν καίρια τη δημόσια εκπαίδευση και 
εξαθλιώνουν τους εκπαιδευτικούς.  

 

 

Υ.Γ. Σας στέλνουμε συγκριτικές μελέτες στοιχείων του ΚΕΜΕΤΕ  (Κέντρο  Μελετών 
και Τεκμηρίωσης) της ΟΛΜΕ  για τους μισθούς (για να δείτε την έρευνα πατήστε 
εδώ…) και το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη (για να δείτε 
την έρευνα πατήστε εδώ….). 
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