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ΠΑΙΔΕΙΑ

Κινητοποιήσεις στον χώρο της Παιδείας
διαφαίνονται στον ορίζοντα με τους
εκπαιδευτικούς να τάσσονται κατά της
αύξησης του ωραρίου σελ 19
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Κατηγορηματικά αντίθετη η ΟΛΜΕ στους σχεδιασμούς τσυ υπουργείου

Στους δρόμους οι εκπαιδευτικοί
για την αύξηση του ωραρίου

Με κινητοποιήσεις από το φθινόπωρο προειδοποιούν οι εκπαιδευτικοί

Για τραγική συρρίκνωση

της δημόσιας εκπαίδευσης
κάνουν λόγο οι συνδικαλιστές

Κινητοποιήσεις

στον χώρο
της Παιδείας διαφαίνονται

στον ορίζοντα με τους
εκπαιδευτικούς να τάσσονται κατά

της αύξησης του ωραρίου που
εξετάζει η κυβέρνηση προκειμένου

να καλυφθούν οι κενέςθέσεις
Ηδη η Ομοσπονδία Λειτουργών
Μέσης Εκπαίδευσης ΟΛΜΕ
δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεση

της στην περαιτέρω αύξηση
του διδακτικού ωραρίου και

περιγράφει με τον πλέον δραματικό

τρόπο την κατάσταση στη
δημόσια εκπαίδευση

Οι συγχωνεύσεις σχολείων
οι συμπτύξεις τμημάτων η αύξηση
του αριθμού των μαθητών στα
τμήματα η υποχρηματοδότηση τα
κενά στα σχολεία η κατά δύο ώρες
αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών

από το 20 1 3 και η κατάργηση
όλων των υποοτηρικτικών δομών
έχουν συρρικνώσει τραγικά τη
δημόσια εκπαίδευση έχουν ανατρέψει

τις εργασιακές σχέσειςτων
εκπαιδευτικών αναφέρει μεταξύ

άλλων η ΟΛΜΕ
Από την πλευρά της η Ομοσπονδία

Ιδιωτικών Εκπαιδευτι¬

κών Λειτουργών Ελλάδας ΟΙΕ
ΛΕ προειδοποιεί ότι η αύξηση
του ωραρίου στα ιδιωτικά σχολεία
θα προσθέσει στο κύμα διώξεων
των τελευταίων εβδομάδων στα
ιδιωτικά σχολεία πολλαπλάσιες
απολύσεις

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με
την ΟΛΜΕ όλες οι ανάγκες των
σχολείων πρέπει να καλύπτονται
με μόνιμους διορισμούς και μόνο
οι έκτακτες από συναδέλφους
αναπληρωτές Όηωςτονίζει κά¬

θε συζήτηση διαχείρισης των ο
ξυμμένων προβλημάτων της εκπαίδευσης

από το υπουργείο εις
βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων

των εκπαιδευτικών θα μας
βρει απέναντι

ΑΥΞΗΣΗ Ειδικά για το θέμα
περί αύξησης του ωραρίου η
ΟΛΜΕ υποστηρίζει ότι κάθε
αύξηση του διδακτικού ωραρίου
ισοδυναμεί με επιπρόσθετες οικονομικές

περικοπές στους μι¬

σθούς μας που έχουν ήδη περικοπεί

έως 45 Επιπρόσθετα
κάθε διδακτική ώρα με βάση τις
μελέτες της UNESCO αντιστοιχεί
σε τρεις διοικητικές

Και προσθέτει ότι η μεγαλύτερη

υποβάθμιση της εργασιακής
πραγματικότητας του εκπαιδευτικού

σημαίνει περαιτέρω υποβάθμιση

του εκπαιδευτικού έργου
και ακόμα μεγαλύτερη απαξίωση
του δημόσιου σχολείου

Η ΟΙΕΛΕ εκφράζει με τον πιο
κατηγορηματικό τρόπο την αντί
θεσή της στην αύξηση του ωραρίου

διδασκαλίας Όπως υποστηρίζει
η νέα επιβάρυνση των όρων

εργασίας των εκπαιδευτικών με
πιθανό αντίκτυπο στην ποιότητα
του παρεχόμενου διδακτικού
έργου και η αύξηση της ανεργίας
καθώς θα γίνουν σαφώς λιγότερες

προσλήψεις αναπληρωτών
την ώρα που είναι πιο αναγκαίο
από ποτέ να γίνουν μαζικοί διορισμοί

μόνιμων εκπαιδευτικών
θα είναι οι κυριότερες επιπτώσεις
της εφαρμογής του μέτρου Τέλος

επισημαίνει ότι η παροχή
χιλιάδων ωρών εργασίας δωρεάν
στα ιδιωτικά σχολεία ώρες για
τις οποίες οι γονείς θα καταβαλ
λουν κανονικά χρήματα θα ενισχύσει

για μία ακόμη φορά τα
ταμεία των σχολαρχών με εκατομμύρια

ευρώ
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Αντίδραση ΟΛΜΕ για τις ώρες εργασίας
Απορρίπτουν την αύξηση τους και απειλούν ρχ κινητοποιήσεις κατά τη νέα σχολική χρονιά

Κινητοποιήσεις με την έναρξη της
επόμενης σχολικής χρονιάς δείχνει

η πρώτη οξύτατη αντίδραση
της ΟΛΜΕ στις δηλώσεις του υπουργού

Παιδείας Αριστείδη Μπαλτά
για αύξηση τη δεύτερη μετά το

2013 των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας

των καθηγητών Κάθε
συζήτηση διαχείρισης των οξυμένων

προβλημάτων της εκπαίδευσης
από το υπουργείο εις βάρος των
εργασιακών δικαιωμάτων των εκ¬

παιδευτικών θα μας βρει απέναντι
τόνισε χθες η ΟΛΜΕ Την ίδια στιγμή

τον κατάλληλο πολιτικό χρόνο
αναμένει το νομοσχέδιο που ρυθμίζει

εκπαιδευτικά θέματα για να
οδεύσει προς τη Βουλή Σελ 5



2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .30/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .30/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 5

Αντιδράσεις ΟΛΜΕ
για το ωράριο
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Κινητοποιήσεις δείχνει η πρώτη
οξύτατη αντίδραση της ΟΛΜΕ
στις δηλώσεις του υπουργού Παιδείας 

Αριστείδη Μπαλτά για αύξηση, 

κατά δύο, των εβδομαδιαίων
ωρών διδασκαλίας των καθηγητών. 

«Κάθε συζήτηση διαχείρισης
των οξυμμένων προβλημάτων
της εκπαίδευσης από το υπουργείο 

εις βάρος των εργασιακών
δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών
θα μας βρει απέναντι. Ειδικά η
συζήτηση που άνοιξε με ευθύνη
του υπουργού περί αύξησης του
ωραρίου μάς αναγκάζει να επα-

Εν όψει
κινητοποιήσεων
οι εκπαιδευτικοί λόγω
της δίωρης αύξησης
της διδασκαλίας.

ναλάβουμε ότι: Οι εκπαιδευτικοί
δώσαμε πολλά για να στηριχτεί
το δημόσιο σχολείο», τόνισε χθες
η ΟΛΜΕ. Στελέχη της ομοσπονδίας, 

μιλώντας στην «Κ», ανέφεραν 
πως παρότι οι εκπαιδευτικοί

έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα
μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας,
και άρα είναι δύσκολη η επιτυχία
μιας μακράς απεργίας, θεωρείται
ότι μία δεύτερη αύξηση του ωραρίου, 

μετά το 2013, θα οξύνει το
κλίμα δυσφορίας στον κλάδο.

Ειδικότερα, o κ. Μπαλτάς την
προηγούμενη Δευτέρα ανέφερε
ότι «η χώρα βρίσκεται σε κρίση,
όλοι πρέπει να βάλουμε τον οβολό
μας για να ξεπεραστεί η κρίση.
Αν χρειαστεί ένας δάσκαλος να
κάνει μία ή δύο ώρες παραπάνω,
ως συμβολή στο ξεπέρασμα της
κρίσης, νομίζω ότι θα δεχθεί».
Η δήλωση προκάλεσε αντιδράσεις, 

καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο προεκλογικά 

όσο και κατά τις προ¬

γραμματικές του δηλώσεις ως
κυβέρνηση, είχε υποσχεθεί το
ωράριο των εκπαιδευτικών να
επιστρέψει στα προ 2013 επίπεδα
Τότε ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος 

Αρβανιτόπουλος είχε
προχωρήσει στην αύξηση του
εβδομαδιαίου ωραρίου των εκπαιδευτικών 

κατά 2 ώρες, δηλαδή
στις 23 ώρες για όσους έχουν
προϋπηρεσία έως 6 χρόνια, στις
21 ώρες για εκείνους με προϋπηρεσία 

από 7 έως 12 χρόνια, στις
20 ώρες για εκείνους από 13 έως
20 χρόνια και στις 18 ώρες για
πάνω από 20 χρόνια.

«Οι δηλώσεις ταυ κ. Μπαλτά
"περί αδυναμίας διορισμών, επάρκειας 

πιστώσεων για κάλυψη του
50% των κενών στα σχολεία με
αναπληρωτές και η διάθεσή του
για περαιτέρω αύξηση του διδακτικού 

ωραρίου των εκπαιδευτικών 

για να λειτουργήσουν τα
σχολεία το Σεπτέμβρη" μάς βρίσκουν 

κάθετα αντίθετους. Το
υπουργείο προκαλεί τους εκπαιδευτικούς. 

Αντί να αυξήσει γενναία 

τη χρηματοδότηση για την
παιδεία, δεν ικανοποίησε το δίκαιο 

αίτημα για κάλυψη των κενών 

με μόνιμους μαζικούς διορισμούς 

και πλέον παραπέμπει
στις καλένδες τις προσλήψεις
αναπληρωτών και ζητά να καλυφθούν 

τα κενά με αύξηση ωραρίου», 

λέει η ΟΛΜΕ.
Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία 

Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών 

Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ)
εκτιμά ότι «η αύξηση του ωραρίου
στα ιδιωτικά σχολεία θα προσθέσει 

στο κύμα διώξεων των
τελευταίων εβδομάδων στα ιδιωτικά 

σχολεία πολλαπλάσιες απολύσεις. 

Η παροχή χιλιάδων ωρών
εργασίας δωρεάν στα ιδιωτικά
σχολεία, ώρες για τις οποίες οι
γονείς θα καταβάλλουν κανονικά
χρήματα, θα ενισχύσει για μία
ακόμη φορά τα ταμεία των σχολαρχών 

με εκατομμύρια ευρώ».

«Το υπουργείο δεν ικανοποίησε το δίκαιο αίτημα για κάλυψη ίων κενών με μαζικούς διορισμούς, παραπέμπει 

στις ελληνικές καλένδες τις προσλήψεις αναπληρωτών και ζητεί να καλυφθούν τα κενό με αύξηση ωραρίου», 

λέει η ΟΛΜΕ.
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Διαφωνούν με την αύξηση
ωραρίου ΟΛΜΕ και ΟΙΕΛΕ

Αντίθετες σε ενδεχόμενη αύξηση του ωραρίου
των εκπαιδευτικών δηλώνουν η ΟΛΜΕ και η ΟΙΕΛΕ

Όπως επισημαίνει η ΟΛΜΕ σε σχετική ανακοίνωση
το υπουργείο Παιδείας προκαλεί τους εκπαιδευτικούς

και αποδεικνύει ότι η πολιτική των διαρκών
Μνημονίων της λιτότητας και των περικοπών συνεχίζεται

και από τη σημερινή κυβέρνηση Η ΟΛΜΕ

ζητάει όλες οι ανάγκες των σχολείων να καλύπτονται

με μόνιμους διορισμούς και μόνο οι έκτακτες από

αναπληρωτές και δηλώνει ότι κάθε συζήτηση διαχείρισης

των οξυμένων προβλημάτων της εκπαίδευσης

από το υπουργείο εις βάρος των εργασιακών

δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών θα μας βρει απέναντι

Από την πλευρά της η ΟΙΕΛΕ θεωρεί ότι η αύξηση

του ωραρίου στα ιδιωτικά σχολεία θα προσθέσει
στο κύμα διώξεων των τελευταίων εβδομάδων στα
ιδιωτικά σχολεία πολλαπλάσιες απολύσεις Η παροχή

χιλιάδων ωρών εργασίας δωρεάν στα ιδιωτικά
σχολεία ώρες για τις οποίες οι γονείς θα καταβάλ
λουν κανονικά χρήματα θα ενισχύσει για μία ακόμη
φορά τα ταμεία των σχολαρχών με εκατομμύρια ευ

ρώ


	ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
	30/07/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 2
	30/07/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 19

	ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	30/07/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 1
	30/07/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 5

	ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΟΛΜΕ ΚΑΙ ΟΙΕΛΕ
	30/07/2015 ΑΥΓΗ σελ. 14


