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Υπόμνημα του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ  
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 
 
 

Κύριε Υπουργέ,  
Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,  

 
Σας καταθέτουμε αυτό το υπόμνημα για τα άμεσα και επείγοντα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν το δημόσιο σχολείο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ο 
εκπαιδευτικός. Προβλήματα που έχουν οξυνθεί ή δημιουργηθεί από την πολιτική 
κυβερνήσεων – ΕΕ - ΔΝΤ και την εφαρμογή της πολιτικής των μνημονίων και στην 
εκπαίδευση (περικοπές δαπανών, κλείσιμο και συγχώνευση σχολείων, διαθεσιμότητες 
– απολύσεις, περικοπές μισθών, 13ου και 14ου μισθού, συντάξεων και εφάπαξ, 
προώθηση αξιολόγησης, επιδείνωση εργασιακών σχέσεων, νέος νόμος  για το λύκειο 
και την επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάρτιση, αυστηροποίηση πειθαρχικού 
δικαίου κ.λπ.).  

Οι περικοπές στις δημόσιες δαπάνες για την παιδεία συνεχίζονται όλα αυτά τα 
χρόνια. Για το 2015 έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες  αυτές να είναι μόλις στο 2,47 % του 
ΑΕΠ (35,6% μείωση σε σχέση με το 2009) και προβλέπεται να πέσουν στο τραγικά 
χαμηλό ποσοστό του 1,9%, όπως προβλέπει το νέο μεσοπρόθεσμο για το 2018. Αυτή η 
πολιτική πρέπει να σταματήσει. Το αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος για αύξηση 
των δαπανών για την παιδεία στο 5 % του ΑΕΠ, είναι ώριμο και επείγον. 

    
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ – ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 

Σε ομηρεία βρίσκονται εδώ και 19 μήνες 1625 εκπαιδευτικοί 50 ειδικοτήτων της 
ΤΕΕ που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από τις 22 Ιουλίου 2013.  

Από τους 2424 εκπαιδευτικούς που αρχικά τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, μόλις 174 
τοποθετήθηκαν σε νέες θέσεις, ενώ πάνω από 400 μετατάχθηκαν βίαια στην διοίκηση 
και περίπου 200 ωθήθηκαν στη σύνταξη (οι περισσότεροι χωρίς τη θέλησή τους). Τέλος 
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σε 85 εκπαιδευτικούς έχει διακοπεί η μισθοδοσία από 22/3/14 παράνομα αφού δεν 
έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη. 

Οι δραματικές συνέπειες της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών καταγράφηκαν 
με τραγικό τρόπο και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Χιλιάδες ώρες χαμένες, χιλιάδες 
μαθητές χωρίς εκπαιδευτικούς ολόκληρη τη χρονιά, ακόμα και σε πανελλαδικώς 
εξεταζόμενα μαθήματα. Σε πολλές περιπτώσεις, ωρομίσθιοι εκπαιδευτές των ΙΕΚ 
κλήθηκαν να  διδάξουν και να εξετάσουν τους μαθητές των ΕΠΑΛ!! 
Ζητάμε:  
1. Να επαναλειτουργήσουν  στα  ΕΠΑΛ από το σχολικό έτος 2015-16, οι  τομείς και οι 
ειδικότητες των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ που καταργήθηκαν με το ν. 4186/13. 
2. Οι εκπαιδευτικοί που δίδασκαν στις ειδικότητες που καταργήθηκαν από τα ΕΠΑΛ 
και τις ΕΠΑΣ, να τοποθετηθούν άμεσα στα ΕΠΑΛ.  
Για την  υλοποίηση των παραπάνω να γίνουν άμεσα οι παρακάτω αναγκαίες άμεσες 
νομοθετικές ρυθμίσεις: 
- Να παραταθεί αναδρομικά  μέχρι σήμερα η διαθεσιμότητα σε όσους 
εκπαιδευτικούς έληξε από τις 22/3/2014, και να συνεχιστεί η μισθοδοσία τους, 
αναδρομικά από τις 22/3/2014. 
- Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, να επανατοποθετούν 
αυτόματα στις οργανικές θέσεις που κατείχαν.  
- Οι εκπαιδευτικοί που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα και μετατάχθηκαν σε 
διοικητικές προσωποπαγείς θέσεις καθώς και οι εκπαιδευτικοί που είχαν τεθεί σε 
διαθεσιμότητα και τοποθετήθηκαν ήδη σε άλλες θέσεις με την κινητικότητα, εφόσον το 
επιθυμούν, με αίτησή τους να επανατοποθετηθούν στις οργανικές τους θέσεις  
- Οι εκπαιδευτικοί που ωθήθηκαν στην σύνταξη χωρίς τη θέλησή τους μετά την 
τοποθέτησή τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει τα έτη για πλήρη 
σύνταξη, να έχουν τη δυνατότητα με αίτησή τους να επιστρέψουν στην εκπαίδευση 
αναστέλλοντας την σύνταξή τους, σε κενές οργανικές θέσεις των ΕΠΑΛ. 
- Τα άρθρα 3 και 4 του άρθρου 82 του ν.4172/13 καταργούνται. 
 
ΝΟΜΟΣ 4186/13 (ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ) 

Τονίζουμε για μια ακόμα φορά την πλήρη αντίθεσή μας, αλλά και όλων των 
εκπαιδευτικών φορέων της χώρας, στο νόμο 4186/13 και στη μετατροπή του Λυκείου 
σε διαρκές εξεταστικό κέντρο, με πανελλαδικού τύπου εξετάσεις μέσα από την 
«Τράπεζα Θεμάτων» και με τη δεσποτεία των τεστ και των τυπικών κριτηρίων  στην 
εξεταστική διαδικασία. Αυτά τα μέτρα αποτελούν το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση 
και κατηγοριοποίηση των σχολείων και τελικά τη δημιουργία σχολείων διαφορετικών 
επιπέδων και ταχυτήτων. 

Είχαμε ήδη προειδοποιήσει ότι η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων αυτού του 
νόμου θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου, 
όπως: 

  αύξηση της μαθητικής διαρροής και βίαιη εξώθηση των μαθητών και μαθητριών 
στην πρόωρη άτυπη κατάρτιση μετά το γυμνάσιο και στην απλήρωτη  και 
εκμεταλλευτική μαθητεία, 

 ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση του μορφωτικού χαρακτήρα του Λυκείου,  

 μεταβολή του Λυκείου, Γενικού και Επαγγελματικού, σε ένα απέραντο ναρκοπέδιο 
αλλεπάλληλων εξετάσεων,   

 αποκλειστικό προσανατολισμό της λειτουργίας του σχολείου στις εξετάσεις με 
μοναδικό στόχο την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση,  



 ενίσχυση της προσφυγής στα φροντιστήρια σε μια περίοδο ακραίας οικονομικής 
ανέχειας και σκληρής δοκιμασίας για την ελληνική οικογένεια. 

Δυστυχώς, η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δεν άκουσε τους 
εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς στο αίτημά μας να μην υλοποιηθεί, έστω, για τη 
περσινή χρονιά η «Τράπεζα Θεμάτων». Μαζί με το νέο αυστηρότερο σύστημα 
προαγωγής, τα αποτελέσματα των εξετάσεων της περσινής Α΄ Λυκείου ήταν δραματικά 
για την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος (μεγάλη αύξηση του αριθμού 
των μετεξεταστέων, αλλά και των μαθητών που τελικά απορρίφθηκαν). Ζητάμε να μην 
ισχύει το νέο σύστημα για την προαγωγή των μαθητών από την Α΄ στη Β΄ τάξη του 
Λυκείου τη φετινή χρονιά. 

Τέλος, ζητάμε την κατάργηση του αντιεκπαιδευτικού νόμου 4186/13 και 
ιδιαίτερα της μετατροπής του Λυκείου σε εξεταστικό κέντρο, της θεσμοθέτησης της 
μεταγυμνασιακής κατάρτισης και της μαθητείας. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

Είναι γεγονός ότι ο κλάδος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
επλήγη από τις αλλεπάλληλες περικοπές που επέβαλαν τα μνημόνια και υλοποίησαν οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις. Συγκεκριμένα η απώλεια εισοδήματος των εκπαιδευτικών 
σε αρκετές περιπτώσεις αγγίζει και το 45%. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι εκπαιδευτικοί 
ήταν οι χειρότερα αμειβόμενοι υπάλληλοι επί δεκαετίες, οι συγκεκριμένες περικοπές 
οδήγησαν τον κλάδο σε τραγική κατάσταση. Ιδιαίτερα τραγική είναι η οικονομική 
κατάσταση των νέων συναδέλφων μας, που καλούνται μάλιστα να παραμένουν μακριά 
από τον τόπο κατοικία τους. 

Επισημαίνουμε δε ότι με το απαράδεκτο «ενιαίο» μισθολόγιο επιφυλάχτηκε 

στους εκπαιδευτικούς ακόμα δυσμενέστερη μεταχείριση, αφού καταργήθηκε και το 

Επίδομα Εξωδιδακτικής Απασχόλησης, με την λογική της κατάργησης δήθεν όλων των 

επιδομάτων, ενώ στην πραγματικότητα όλοι γνώριζαν ότι επρόκειτο για την αμοιβή της 

απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των εκπαιδευτικών, την διόρθωση των 

γραπτών και την διδακτική προετοιμασία για την επόμενη μέρα. 

 Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών τώρα και ειδικά 
των νεότερων. Κατάργηση του ν. 4024/11.  

 Ως πρώτο βήμα, με την κατάργηση της σύνδεσης της βαθμολογικής-
μισθολογικής εξέλιξης με την αξιολόγηση, να ξεπαγώσει η ωρίμανση στους 
υφιστάμενους βαθμούς και να γίνει επανακατάταξη ανάλογα με τα χρόνια 
υπηρεσίας.  

 Αναπλήρωση των απωλειών που είχαν οι εκπαιδευτικοί από τις 
μνημονιακές πολιτικές (μισθοί, συντάξεις, εφάπαξ) με τελικό στόχο τα επίπεδα 
του 2009. 

 Άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στα πριν του 2009 
επίπεδα. 

 Καμιά μείωση συντάξεων (κύριων, επικουρικών, εφάπαξ).  

 Καθιέρωση συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

 Να εξοφληθούν άμεσα όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις του Υπουργείου 

προς τους εκπαιδευτικούς από τα προηγούμενα χρόνια. Ιδιαίτερη περίπτωση 

αποτελούν οι Σχεδιαστές της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, οι οποίοι 



παραμένουν απλήρωτοι επί σειρά ετών και εμπαίζονταν από τις προηγούμενες 

πολιτικές ηγεσίες του Υπ. Παιδείας. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΊΩΝ 

Η αξιολόγηση που έχει ψηφιστεί έχει στόχο να βαθύνει την κατηγοριοποίηση και 
την ταξική διαφοροποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών, αποτελεί βασικό μοχλό για την 
εκδίωξη των μαθητών που προέρχονται από τα φτωχά λαϊκά στρώματα, από τις δομές 
της εκπαίδευσης και την εξώθησή τους στην κατάρτιση και την απλήρωτη μαθητεία.  

Είναι εργαλείο για τη μισθολογική και βαθμολογική καθήλωση των 
εκπαιδευτικών και τελικά τις απολύσεις.  

Το ΠΔ 152/13 για την «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» βασίζεται στο ν. 4024/11, με τον οποίο συνδέεται η 
μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών με την αξιολόγηση.  

Με το ΠΔ 152/13 και την αυστηροποίηση του πειθαρχικού δίκαιου (ν.4057/12 
και 4093/12), οι ευθύνες για τα προβλήματα και τις στρεβλώσεις του σχολείου 
μεταφέρονται στις πλάτες των εκπαιδευτικών. Οι εργασιακές σχέσεις διαλύονται. Τα 
μονοπρόσωπα όργανα αξιολόγησης επαναφέρουν τη λογική του επιθεωρητισμού στην 
εκπαίδευση και οδηγούν στη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών. Ο ανταγωνισμός και η 
μετατροπή των διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στο σχολείο σε «ζούγκλα» θα είναι το 
επακόλουθο αυτής της πολιτικής, η οποία βεβαίως δεν μπορεί παρά να εκφραστεί και 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ουσιαστική στόχευση του ΠΔ και του νομοθετικού 
πλαισίου της αξιολόγησης είναι ο έλεγχος, η τιμωρία των εκπαιδευτικών και τελικά η 
προώθηση των απολύσεων. 

Η λεγόμενη αυτοαξιολόγηση των σχολείων συνδέεται με την εξωτερική 
αξιολόγησή τους, τις επιδόσεις των μαθητών, αλλά και την ατομική αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού. Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΟΟΣΑ για το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, η οποία παραγγέλθηκε το 2011 από το Υπουργείο Παιδείας και είναι η βάση 
για τις αλλαγές που υλοποιούνται, «η αυτοαξιολόγηση πρέπει να οργανωθεί με τρόπο 
ώστε να είναι συγκρίσιμη μεταξύ σχολικών μονάδων και ώστε να μπορεί να 
επικυρώνεται και να συμπληρώνεται από εξωτερική αξιολόγηση» (σελ. 67). Ήδη με το 
νομοθετικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί (ν.4024/11 για το μισθολόγιο -βαθμολόγιο, 
ν.4142/13 για την «Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση», ΠΔ 152/13 για την 
«Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών», ν.3848/10, ν.3679/10) όλες οι πλευρές της 
αξιολόγησης (όπως η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η αυτοαξιολόγηση και η 
εξωτερική αξιολόγηση σχολείων) έχουν ΑΠΟΛΥΤΩΣ συνδεθεί μεταξύ τους. 

Έχουμε με σαφήνεια διατυπώσει  την θέση μας πως το νομοθετικό πλαίσιο που 
έχει ψηφιστεί συνολικά από την προηγούμενη κυβέρνηση δεν είναι αποδεκτό σε καμία 
περίπτωση από τους εκπαιδευτικούς και τις ομοσπονδίες τους. 
 Επίσης, η μέχρι σήμερα ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική όχι μόνο δεν οδηγεί 
στη βελτίωση του δημόσιου σχολείου, αλλά αντίθετα οδηγεί στη διάλυσή του. 
Δραματική και συνεχής μείωση δαπανών, συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων και 
υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών,   κατάργηση βιβλιοθηκών, κατάργηση 
ενισχυτικής διδασκαλίας και ΠΔΣ, μεγάλη μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών, 
ελάχιστες προσλήψεις αναπληρωτών, εκατοντάδες κενά στα σχολεία ακόμα και στο 
μέσον της χρονιάς  κ.λπ. Όχι μόνο δεν στηρίζεται ο εκπαιδευτικός, αλλά οδηγείται 
στην εξαθλίωση, την εργασιακή ανασφάλεια και τη χειραγώγηση. 

 



Ζητάμε: 
- να παγώσουν άμεσα όλες οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών και των σχολείων, 
- κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και 
σχολείων (που αναφέρθηκε παραπάνω), 
- ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη και την κατάργηση του 
ν.4024/11, που τις συνδέει με την αξιολόγηση. 
 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 Τα επείγοντα αιτήματά μας είναι τα παρακάτω: 

 Καμιά συγχώνευση – κατάργηση σχολείου. 

 Ανώτερο όριο 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 μαθητές ανά 
καθηγητή στα εργαστήρια.  

 Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση των σχολείων για την ουσιαστική 
αντιμετώπιση των εξόδων τους, τη βελτίωση της λειτουργίας τους, για τη σίτιση, 
ασφάλιση – υγεία των μαθητών μας. 

 Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο σχολείο. Ο σύλλογος διδασκόντων 
αποτελεί βασικό όργανο διοίκησης. Κατάργηση καθηκοντολογίου. 

 Καθιέρωση ετήσιας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, με ταυτόχρονη απαλλαγή 
από διδακτικά καθήκοντα. 
 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΕΝΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  

Τα τελευταία πέντε χρόνια ο αριθμός των εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση μειώθηκε δραματικά (28.500 εκπαιδευτικοί λιγότεροι από το 2010 δηλ. το 
27,3 % του συνολικού αριθμού των εκπαιδευτικών). 

Από την άλλη μεριά οι διορισμοί ουσιαστικά έχουν μηδενιστεί. Τα κενά στα  
σχολεία δεν μπορούν να καλυφθούν. Ακόμα και σήμερα υφίστανται.  

Το ωράριο των καθηγητών αυξήθηκε κατά 2 ώρες από το 2013, αυξάνοντας τον 
εργασιακό φόρτο των εκπαιδευτικών και επιδεινώνοντας την ίδια την εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Ζητάμε:  

 Να καλυφθούν άμεσα όλα τα υπάρχοντα κενά των σχολείων. 

 Να καλυφθούν όλα τα κενά εκπαιδευτικών από την αρχή της νέας 
σχολικής χρονιάς, με προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Άμεσος  διορισμός όσων 
είναι διοριστέοι από το 2008 (ΑΣΕΠ) και οι υπόλοιποι από τους πίνακες προϋπηρεσίας 
αναπληρωτών, να αναγνωριστεί ολόκληρη η προϋπηρεσία αναπληρωτών-ωρομισθίων 
από το 2010, να καταργηθούν οι αντίστοιχες διατάξεις του ν.3848/10. Για το 
απαιτούμενο εκπαιδευτικό – διδακτικό προσωπικό, ασφαλές ελάχιστο κριτήριο είναι ο 
αριθμός των αναπληρωτών (κάθε είδους) που απαιτήθηκε για να λειτουργήσουν φέτος 
οι σχολικές μονάδες καθώς και ο αριθμός των συνταξιοδοτήσεων της χρονιάς. Με βάση 
αυτό  πρέπει να προβλεφθούν οι απαραίτητες πιστώσεις για τη νέα σχολική χρονιά.  
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 Διασφάλιση των οργανικών θέσεων που απειλούνται από την αύξηση 
του διδακτικού ωραρίου.  Επαναφορά του ωραρίου στην προηγούμενη κατάσταση. 
Κατάργηση του νόμου 4152/13. 



 Διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών. 
Αναγνώριση ολόκληρη της προϋπηρεσίας αναπληρωτών (2010-12). 

 Άμεση κατάργηση των νόμων για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο (ν. 4093/12 
και 4057/12). Σε κάθε περίπτωση ζητούμε να καταργηθούν άμεσα, η διάταξη που θέτει 
τον εκπαιδευτικό σε αργία με την απλή παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο, για 
το σύνολο των πειθαρχικών αδικημάτων που προβλέπονται και  η διάταξη που ορίζει 
ως αδίκημα την «αναξιοπρεπή ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός 
ή εκτός υπηρεσίας». 

 Σταμάτημα κάθε συνδικαλιστικής δίωξης. 

 Να γίνονται μόνο εθελοντικές μετατάξεις και μεταθέσεις. Να 
δημοσιοποιηθούν επιτέλους τα μόρια των υποχρεωτικών μετατάξεων που έγιναν το 
2013. 
 

 


