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Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-19 

 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΑΛΛΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ, 
ΑΔΕΔΥ 

 
-  ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΟΛΜΕ-ΔΟΕ ΣΤΙΣ 5/10/17 Παγκόσμια Ημέρα του 

Εκπαιδευτικού στις 6 μ.μ. ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ για την ανάδειξη των προβλημάτων της 

εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και της υπεράσπισης του δημόσιου σχολείου. 
- Παραστάσεις-Συγκεντρώσεις Διαμαρτυρίας της ΟΛΜΕ και των ΕΛΜΕ Παρασκευή 

13/10/17, στις Περιφερειακές   Διευθύνσεις με αιτήματα : 

 Να εγκριθούν τώρα όλα τα εναπομείναντα ολιγομελή τμήματα! 

 Να εγκριθούν νέα τμήματα όπου υπάρχει αυξημένος αριθμός μαθητών και να μην 

μετακινηθούν μαθητές σε άλλες σχολικές μονάδες 

 Να εγκριθούν οι προτάσεις των σχολείων για μείωση των μαθητών στα τμήματα που 

φοιτούν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 

 Να εγκριθούν όλες οι προτάσεις των σχολείων για τα τμήματα επιλογής της β΄ ξένης 

γλώσσας. 

 Καμία υποχρεωτική μετακίνηση εκπαιδευτικών-μαθητών. 

 20 μαθητές στα τμήματα , 15 στις Ο. Π. , 10 στα εργαστήρια. 

 Να καλυφθούν όλα τα κενά τώρα. Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί. 

 Όχι στο «νέο Λύκειο». Κανένας μαθητής έξω από το Δημόσιο Σχολείο. 
 

- Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ κήρυξε 3ωρη στάση εργασίας την Πέμπτη, 30/11/2017 για τους 

εκπαιδευτικούς των διαπολιτισμικών σχολείων, προκειμένου οι συνάδελφοι να συμμετέχουν 

στην παράσταση διαμαρτυρίας που οργανώνει το ΔΣ της ΟΛΜΕ στο Υπουργείο Παιδείας για 

τα μεγάλα προβλήματα των διαπολιτισμικών σχολείων. 

 

 - ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΛΜΕ στις 14 Δεκέμβρη 2017, μαζί με τους εργαζόμενους στον Δημόσιο και 

τον Ιδιωτικό τομέα για: 

 Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία 

 Μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΩΡΑ 

 Όχι στην ελαστική εργασία. Πλήρη εργασιακά δικαιώματα στους αναπληρωτές 

 Αντιστεκόμαστε στις εξαγγελίες του Υπουργού για το Νέο Λύκειο και την τιμωρητική 

υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο 

 Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου για το συνταξιοδοτικό (Νόμος 4387/16) ΄ 

 Κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη για την Αξιολόγηση 

 Μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας. Γενναία αύξηση των μισθών των νέων συναδέλφων. 

Υπολογισμό της διετίας 2016-2018 για τη μισθολογική μας εξέλιξη. Ξεπάγωμα του 

Μισθολόγιου 

 Κανένας πλειστηριασμός για την πρώτη κατοικία, για τους εργαζόμενους που αδυνατούν 

να πληρώσουν. 

 Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλήστευση του εισοδήματός μας. 

Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. 

 Καμιά αλλαγή στο συνδικαλιστικό νόμο. Θα υπερασπίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις το 

δικαίωμα στην Απεργία που κατακτήθηκε με αγώνες και θυσίες. 



 

-  Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης της χώρας την 

Τετάρτη 10/1/18   διαμαρτυρόμενοι για τα δυσμενή μέτρα που επιχειρείται να επιβληθούν 

στο χώρο της εκπαίδευσης λόγω των προαπαιτούμενων για την 3η αξιολόγηση. Συμμετοχή 

στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ ενάντια στα ψηφιζόμενα μέτρα στην Πλατεία 

Κλαυθμώνος στις 12.30 το μεσημέρι και πορεία προς τη Βουλή.  Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 

στα Πρωτοδικεία/Ειρηνοδικεία της χώρας την Τετάρτη 10/1 συμμετέχοντας στη διαμαρτυρία 

ενάντια στους πλειστηριασμούς της 1ης κατοικίας.  
 

- Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19/01/2018 σύσκεψη των τριών εκπαιδευτικών 

Ομοσπονδιών (Δ.Ο.Ε. – Ο.Λ.Μ.Ε. – Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.). Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι Ομοσπονδίες 

έθιξαν ζητήματα, όπως: Ο κίνδυνος εφαρμογής των προβλέψεων του Ο.Ο.Σ.Α. και των 

«θεσμών» για την αύξηση του διδακτικού ωραρίου, τις περαιτέρω συγχωνεύσεις σχολείων 

και τμημάτων και την αξιολόγηση-χειραγώγηση, η περαιτέρω επιδείνωση του εργασιακού 

καθεστώτος των εκπαιδευτικών, η εμπορευματοποίηση της Παιδείας με τη θεσμοθέτηση του 

σχολείου της αγοράς (vouchers, ελεύθερη γονεϊκή επιλογή, παράδοση δημόσιων σχολείων 

από το Υπουργείο Παιδείας στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε Μ.Κ.Ο., εισβολή hedge funds, ή 

private equity funds στα ιδιωτικά σχολεία),η λειτουργία, με ευθύνη της κυβέρνησης, των 

Κέντρων Μελέτης με παράνομα Φροντιστήρια στο δημοτικό, η μετατροπή των Φροντιστηρίων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κέντρα Μελέτης με στόχο την εργασιακή εξαθλίωση των 

εκπαιδευτικών, η απαράδεκτη κατάσταση με την έκδοση τίτλων σπουδών από ιδιώτες, χωρίς 

κανένα έλεγχο της πολιτείας, στον χώρο των Πληροφορικής και των Κέντρων Ξένων 

Γλωσσών, ο κίνδυνος πλήρους απόσυρσης της πολιτείας από τον χώρο της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης, η καθιέρωση Νέου τύπου Λυκείου, το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας, 

η ανάγκη άμεσης θεσμοθέτησης της δίχρονης, δημόσιας, δωρεάν, υποχρεωτικής προσχολικής 

αγωγής και εκπαίδευσης στο δημόσιο νηπιαγωγείο από νηπιαγωγούς. 
Αθήνα, 22/3/2018 

 

- ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ Την Τρίτη, 1η του 

ΜΑΗ 2018 στη συγκέντρωση στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος 

 

- Συμμετοχή της ΟΛΜΕ στην προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ την 

Παρασκευή 11/5/2018 και ώρα 13.00 στα Προπύλαια και την πορεία προς το Υπουργείο 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης, διεκδικώντας: 

 Την κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας στο δημόσιο 

 Τη μετατροπή όλων των θέσεων που καλύπτουν «πάγιες και διαρκείς ανάγκες» σε μόνιμες 

 Την κάλυψη όλων των κενών θέσεων με προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών 

   

- Στις 30 του Μάη 2018 οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους εργαζόμενους στον Δημόσιο και τον 

Ιδιωτικό τομέα απεργούμε για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα δικαιώματά μας ΓΙΑ: 

Άμεσους Μαζικούς Διορισμούς εκπαιδευτικών /Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου για το 

συνταξιοδοτικό (ν 4387/16) / Μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας .Υπολογισμό της διετίας 

2016-2017 για τη μισθολογική μας εξέλιξη / Απόσυρση του Νομοσχεδίου για τις Δομές. 

 

- Πέμπτη 7/6/18 στις 18.30 συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια και πορεία προς τη 

Βουλή, ΓΙΑ να απαιτήσουμε την απόσυρση του νομοσχεδίου για τις ΔΟΜΕΣ και τη μη ψήφισή 

του. 

  

- Στις 14 Ιουνίου 2018 ΣΤΗΝ ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ, οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους υπόλοιπους 

εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα διαδηλώνουμε ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα που 

προβλέπονται από την 4η αξιολόγηση διεκδικώντας τα αυτονόητα δικαιώματα μας βάζοντας 

ένα τέλος στην λαίλαπα των μνημονιακών μέτρων. 

 

- Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ συναντήθηκε την Τρίτη  10 Ιουλίου 2018 με τον Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου Παιδείας. Τα θέματα που μας απασχόλησαν ήταν η επιχειρούμενη 

αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων και οι σχετικές αποφάσεις για τις υπηρεσιακές 

μεταβολές των συναδέλφων. 

 

 - Συμμετοχή στο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΔΕΘ  το Σάββατο  08/09/18, και στη διαδήλωση 

που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της ΔΕΘ, ενάντια στις συνεχιζόμενες πολιτικές 

λιτότητας  και τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές που πλήττουν το δημόσιο σχολείο. 



 

- 28/9/2018. ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για 

τα Β.Α.Ε. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ στηρίζει τον αγώνα των χιλιάδων εργαζομένων στην ανθυγιεινή 

εργασία . 

 

- Συγκέντρωση διαμαρτυρίας Δ.Ο.Ε- Ο.Λ.Μ.Ε. 5 Οκτωβρίου 2018, ώρα 13:00 στο 

Υπουργείο Παιδείας (παγκόσμια ημέρα του εκπαιδευτικού) ενάντια στις πολιτικές λιτότητας 

και περιορισμού δαπανών άφησαν το στίγμα τους στη ζωή εργαζομένων και συνταξιούχων 

και στην υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου στα χρόνια των μνημονίων. 

 

- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ στο πλαίσιο της ανάδειξης των 

ζητημάτων που αφορούν την παιδεία και ιδιαίτερα το δημόσιο σχολείο, και των συνεπειών 

που έχουν οι εφαρμοζόμενες, εδώ και πολλά χρόνια, μνημονιακές πολιτικές στο χώρο της 

εκπαίδευσης, ζητά να έχει συνάντηση ΜΕ ΤΑ ΚΌΜΜΑΤΑ.  

 

 - 01/11/2018. Μετά από αιτήματα πολλών Επιστημονικών Ενώσεων, το ΔΣ της ΟΛΜΕ 

αποφάσισε και προτείνει στα ΔΣ των Ενώσεων κοινή συνάντηση όλων των ενδιαφερόμενων 

Επιστημονικών Ενώσεων με το ΔΣ της ΟΛΜΕ στα γραφεία της Ομοσπονδίας το Νοέμβριο.  

 

- Συγκέντρωση διαμαρτυρίας Δ.Ο.Ε- Ο.Λ.Μ.Ε. 9 Νοεμβρίου 2018, ώρα 13:00 στο 

Υπουργείο Παιδείας ΓΙΑ τις πολιτικές λιτότητας και περιορισμού δαπανών, την υποβάθμιση 

του δημόσιου σχολείου στα χρόνια των μνημονίων, τα κύρια ζητήματα στην εκπαίδευση 

(δαπάνες, διορισμοί, δικαιώματα αναπληρωτών, μισθοί, ωράριο, ασφαλιστικό-

συνταξιοδοτικό, κ.ά.), 14χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο με 2χρονη υποχρεωτική προσχολική 

αγωγή και εκπαίδευση άμεσα σε όλη τη χώρα, εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών και 

μονίμων, σταδιακή αναπλήρωση των απωλειών σε μισθούς και συντάξεις κ.α. 

 

- 24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 14 ΝΟΕΜΒΡΗ 2018 ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ στην ΠΛΑΤ. 

ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ, απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ. 

 

- Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ συναντήθηκε την  Πέμπτη 22/11 με παράγοντες του Υπουργείου 

Παιδείας  προκειμένου να θέσει ζητήματα που αφορούν: 

Την κατάσταση στην Ειδική Αγωγή μετά από την εξαγγελία για προσλήψεις και νέο  σύστημα 

διορισμών/ Τα κενά στις σχολικές μονάδες / Την σχεδιαζόμενη αλλαγή του ιδρυτικού νόμου 

των Μουσικών σχολείων / Τα σχολεία των φυλακών καθώς και σχολεία που χρήζουν 

άμεσης υποστήριξης με ΕΕΠ (Κοινωνικούς λειτουργούς  – ψυχολόγους). Πραγματοποιήθηκαν 

δύο διαδοχικές συναντήσεις με τους Διευθυντές Ειδικής Αγωγής και Σπουδών Β/θμιας του 

Υπουργείου. Στην πρώτη συνάντηση με το Προϊστάμενο της Διεύθυνσης  Ειδικής Αγωγής το 

Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έθεσε το ζήτημα της ανάγκης για άμεση σύσταση οργανικών 

θέσεων σε ΣΜΕΑΕ, καθώς και της κατανομής των θέσεων αυτών με  βάση το μαθητικό 

δυναμικό. Για μία ακόμη φορά τονίσαμε ότι   οι διορισμοί θα πρέπει να είναι τόσοι όσες και 

ανάγκες. 

 

- Το ΔΣ της ΟΛΜΕ κάλεσε τους συναδέλφους των Μουσικών Καλλιτεχνικών Σχολείων της 

Αθήνας να συμμετέχουν στην κινητοποίηση που οργανώνεται από ΕΛΜΕ, καθηγητές, μαθητές 

και γονείς Τρίτη 4/12 στις 10.00 π.μ. στην Πλατεία Συντάγματος με αιτήματα την απόσυρση 

του άρθρου 40 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Συνέργειες Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλες διατάξεις» και την προστασία και την 

ενίσχυση της Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας στη χώρα 

 

  - Την Τετάρτη 5/12/2018, κατόπιν αιτήματος της ΟΛΜΕ για συναντήσεις με όλα τα 

κόμματα, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΟΛΜΕ με τον Γενικό 

Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ).Στη συνάντηση αναπτύχθηκαν τα 

κύρια ζητήματα που η Ομοσπονδία έχει θέσει και πάνω στα οποία ζητάει τις θέσεις των 

κομμάτων. 

  

- Την Τετάρτη 12/12/2018 έγινε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΟΛΜΕ με την 

Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου. Η 

αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ κατέθεσε στην Υφυπουργό σειρά 

αιτημάτων, μεταξύ των οποίων να δοθεί στους λειτουργούς Μέσης Εκπαίδευσης η δυνατότητα 



πρόσβασης στα πρατήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως επίσης και η σίτιση μονίμων και 

αναπληρωτών στις Λέσχες της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 

- Το ΔΣ της ΟΛΜΕ στηρίζοντας την κινητοποίηση ενάντια στις λογικές και πρακτικές έμφυλης 

βίας, κάλεσε  τους συναδέλφους να συμμετέχουν τη Δευτέρα 17/12/18 και ώρα 17.00 στην 

Πλατ. Συντάγματος σε σιωπηλή, συμβολική-ειρηνική διαμαρτυρία με κεριά προκειμένου να 

καταθέσουμε το σεβασμό μας στη μνήμη της δολοφονηθείσας Ελένης. 

 

- Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2019, καλεί τις/τους 

εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο και πορεία προς την Βουλή, που 

διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ την Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018  και ώρα 18:30 στην Πλατεία Κοραή, 

ημέρα που θα ψηφίζεται ο προϋπολογισμός. 

  

- Πραγματοποιείται στην Αθήνα την Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019 το 1ο Συνέδριο 

ΟΛΜΕ/ΟΕΛΜΕΚ με θέμα: «Τα ψηφιακά μέσα στη Β/θμια εκπαίδευση: Αξιοποιώντας την έως 

τώρα εμπειρία για τον σχεδιασμό του μέλλοντος» Στο συνέδριο συμμετέχουν 50 εκπαιδευτικοί 

από την Κύπρο και 50 από την Ελλάδα.  

 

- Κινητοποιήσεις για τον 13ο – 14ο μισθό και για τους εκπαιδευτικούς που ήταν στη 

διαθεσιμότητα Τρίτη 5/3/19 στην Αθήνα (Υπουργείο Οικονομικών) και στη Θεσσαλονίκη 

(Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης).  

- Συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με τον Υπ. Παιδείας (14/3/19). Η συζήτηση διάρκειας 2 

ωρών στράφηκε κυρίως γύρω από το νομοσχέδιο για το Νέο Λύκειο και άλλα ζητήματα που 

κατόπιν έθεσε η Ομοσπονδία – φετινοί διορισμοί στην Ειδική Αγωγή  και γενικότερα, ώρα 

έναρξης των μαθημάτων, καταβολή του 25% μισθών στους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα 

τη διετία 2013-15, εξαγγελθείσα από ΥΠΠΕΘ ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης, 

σχολικές εκδρομές, κ.α.). 

 

Σχετικά με την απώλεια του 25% των μισθολογικών απολαβών τους για τα χρόνια 

της διαθεσιμότητας και για τον μη υπολογισμό του αντίστοιχου ποσού στις 

συντάξιμες απολαβές τους. 

 

- ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 30/11/18. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ στηρίζει τα αιτήματα των συναδέλφων 

που ήταν σε διαθεσιμότητα από το 2013 – 2015 και δεν έχουν ικανοποιηθεί μέχρι σήμερα 

σχετικά με την απώλεια του 25% των μισθολογικών απολαβών τους για τα χρόνια της 

διαθεσιμότητας και για τον μη υπολογισμό του αντίστοιχου ποσού στις συντάξιμες 

απολαβές τους και το θέτει σε κάθε συνάντηση στο ΥΠΠΕΘ. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε 

παραστάσεις διαμαρτυρίας στις 10 π.μ. έξω από το Υπουργείο Οικονομίας στην Πλατ. 

Συντάγματος και την ίδια μέρα στις 14.00 έξω από το Υπουργείο Παιδείας. 

 

Κινητοποιήσεις για τον 13ο – 14ο μισθό και για τους εκπαιδευτικούς που ήταν στη 

διαθεσιμότητα την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, ώρα 12.30 μ.μ., 

στην Αθήνα (Υπουργείο Οικονομικών) και στη Θεσσαλονίκη (Υπουργείο Μακεδονίας-

Θράκης). Επίσης Πραγματοποίησε Νέες κινητοποιήσεις για τους συναδέλφους που ήταν σε 

διαθεσιμότητα την Δευτέρα 18/3/2019.  

 

- 16/04/2019. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.  Συνάντηση τιυ ΔΣ της ΟΛΜΕ με τον Υπουργό 

Οικονομικών κ. Τσακαλώτο. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
 

Η ΟΛΜΕ, σε κάθε συνάντηση και κινητοποίηση και με μια σειρά υπομνημάτων 

της προς το Υπ. Παιδείας και άλλα Υπουργεία,  επανέφερε τη διετία που πέρασε τη διεκδίκηση 

των ζητημάτων της άμεσης επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού, του ξεπαγώματος της 

2ετίας 2016-2017 και απόδοσης του μισθολογικού κλιμακίου, των ουσιαστικών αυξήσεων  

στους μισθούς και στις συντάξεις, ενώ απαίτησε την κατάργηση του «νόμου Κατρούγκαλου» 

και αξιοπρεπείς συντάξεις στα 30 χρόνια προϋπηρεσίας με τη συμπλήρωση του 60ου έτους.  



Απαίτησε πολιτική λύση για το ζήτημα της διεκδίκησης των αναδρομικών ώστε η 

Κυβέρνηση να αποδώσει τα αναδρομικά σε όλους του Δημοσίους Υπαλλήλους και όχι μόνον 

σε αυτούς που θα έχουν προσφύγει δικαστικά. Παράλληλα ζήτησε από την ΑΔΕΔΥ να ορίσει 

αγωνιστική κινητοποίηση την ημέρα εκδίκασης του ζητήματος της καταβολής των 

αναδρομικών δώρων και επιδομάτων και να ορίσει νομικό εκπρόσωπο την ημέρα συζήτησης 

στην Ολομέλεια του ΣτΕ στην Ολομέλεια του ΣτΕ (1 Φεβρουαρίου 2019). 

Ζήτησε την κάλυψη όλων των κενών έγκαιρα με προσλήψεις καθηγητών.την 

επαναφορά του ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα. Την μείωση του αριθμού μαθητών ανά 

τμήμα με βάση τις θέσεις του κλάδου. 

Ζητάει εξίσωση όλων των δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών. 

Την κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου «ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ» και σύνταξη για τον 

εκπαιδευτικούς στα 60 χρόνια με 30 έτη προϋπηρεσίας.  

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
 

Στις 07/9/2017 η ΟΛΜΕ προχωράει σε  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ και  ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΣΤΗΝ Γ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, εκφράζοντας τις βασικές αντιρρήσεις της.  Ζητάμε την 

απόσυρση του συγκεκριμένου προσχεδίου και την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με το 

Υπουργείο Παιδείας. Ακολουθεί διάστημα περίπου 18 μηνών, στη διάρκεια του οποίου το 

ΥΠΠΕΘ αλλάζει τμήματα και απόψεις σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. Η ΟΛΜΕ σε κάθε ευκαιρία 

και σε συναντήσεις επαναφέρει τις βασικές θέσεις της ομοσπονδίας για το ΓΕΛ. 

- Διοργάνωση Ημερίδας για την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας, Θράκης και Σερρών στην 

Καβάλα, τη Δευτέρα, 13/11/17 με θέμα: «Νέο Λύκειο και Σύστημα πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση».  

- Διοργάνωση Ημερίδας στα Ιωάννινα για την Περιφέρεια Ηπείρου, Α, Β, Αιτ/νίας, Κέρκυρας 

και Κοζάνης τη Δευτέρα 27/11/17 (10.00 – 17.00) με θέμα: «Νέο Λύκειο – Σύστημα 

πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». 

- Διοργάνωση Ημερίδας στη Ρόδο τη Δευτέρα, 26/2/2018 (από τις 18.00 – 22.00) με θέμα: 

«Το Νέο Λύκειο». 

- Το ΔΣ ΟΛΜΕ συναντήθηκε τη  Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 με το ΔΣ της ΑΣΓΜΕ με 

αντικείμενο συζήτησης το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το Λύκειο. 

- Συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Ομοσπονδίας τη Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019 με θέμα: 

Το απεργιακό πρόγραμμα του κλάδου ενόψει της κατάθεσης και ψήφισης του ν/σχ του Υπ. 

Παιδείας για τη νέα Γ΄ Γενικού Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

- Κηρύσσεται 24ωρη απεργία την Παρασκευή 12/4/2019 και συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα, 

ενάντια στο αντιεκπαιδευτικό ν/σχ για το «Νέο λύκειο» και το σύστημα πρόσβασης στην 

Γ/θμια Εκπ/ση μέχρι την απόσυρσή του. 

- Συλλαλητήριο την Μ. Δευτέρα 22/4/19 στις 18.30 στη Βουλή με αίτημα να μην ψηφιστεί 

το αντιεκπαιδευτικό ν/σχ για το «Νέο λύκειο» και το σύστημα πρόσβασης στην Γ/θμια Εκπ/ση. 

 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ 

  

- ΘΕΡΟΣ 2017.  Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ  συναντήθηκε Τετάρτη  14/6 με τον Υφυπουργό Παιδείας 

κ. Μπαξεβανάκη  και τον κ. Μουστάκα στο πλαίσιο της κινητοποίησης της Ομοσπονδίας 

στο Υπουργείο Παιδείας, ενάντια στη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τις 

εγγραφές και τη διαμόρφωση των τμημάτων σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ηλεκτρονικές 

προτιμήσεις και εγγραφές-επανεγγραφές στα ΕΠΑΛ. Διαμαρτυρία της ΟΛΜΕ για τον νέο 

τρόπο ηλεκτρονικών εγγραφών μόνο στα ΕΠΑΛ (Ιούλιος 2017) και την έγκριση των 

τμημάτων που θα λειτουργήσουν μέσα καλοκαιριού. Μετά από πιέσεις και συναντήσεις με 

την πολιτική ηγεσία του ΥΥΠΕΘ επιτυγχάνεται  η παράταση της προθεσμίας και η έγκριση 

σημαντικού αριθμού ολιγομελών τμημάτων μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017. Επίσης 

Παραστάσεις-Συγκεντρώσεις Διαμαρτυρίας της ΟΛΜΕ και των ΕΛΜΕ Παρασκευή 13/10/17, 

στις Περιφερειακές   Διευθύνσεις με αιτήματα: Να εγκριθούν τώρα όλα τα εναπομείναντα 

ολιγομελή τμήματα. Να εγκριθούν νέα τμήματα όπου υπάρχει αυξημένος αριθμός μαθητών 

και να μην μετακινηθούν μαθητές σε άλλες σχολικές μονάδες.  

Παράλληλα η ΟΛΜΕ ζητάει την περαιτέρω ενίσχυση της ΤΕΕ.  



- ΦΕΒΡ 2018. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζητάει από τον Υπουργό Παιδείας να μη γίνει με το πρόσχημα 

των «μη παρακολουθούντων μαθητών» στα  ΕΠΑΛ καμία αλλαγή σε τμήματα, τομείς, 

ειδικότητες και εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών. Το ίδιο και το 2019. 
- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018. Επισημάναμε ότι το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων στα ΓΕΛ και τα 

ΕΠΑΛ είναι προβληματικό στην εφαρμογή και ζητήσαμε να διευρυνθεί το χρονικό διάστημα 

εξετάσεων.  

- ΜΑΙΟΣ 2018. Νέα εγκύκλιος για τις ηλεκτρονικές εγγραφές – επανεγγραφές στα ΕΠΑΛ. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ απαιτεί να δοθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος στους μαθητές να ενημερωθούν 

για να επιλέξουν το σχολείο, τον τομέα και την ειδικότητα του ενδιαφέροντος τους, να δοθεί 

η δυνατότητα εγγραφής σε όλα τα τμήματα που λειτούργησαν την περσινή χρονιά ως 

ολιγομελή, να εγγράφονται οι μαθητές σε όλους τους εγκεκριμένους Τομείς και Ειδικότητες 

του κάθε σχολείου, τα τμήματα οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ να ολοκληρώνονται τον 

Σεπτέμβριο, να μην «κλειδώνει» ο αριθμός των τμημάτων και να δίνεται η δυνατότητα 

δημιουργίας και νέου τμήματος σε κάθε σχολείο, την εφαρμογή της αρχής 20 μαθητών ανά 

τμήμα – 15 στις κατευθύνσεις – 10 στα εργαστήρια. 

- ΙΟΥΛΙΟΣ 2018. Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλες τις ΕΛΜΕ του Λεκανοπεδίου σε παράσταση 

διαμαρτυρίας   στο Υπουργείο Παιδείας την Τετάρτη 18/07/2018 στις 2 μ.μ. προκειμένου 

να απαιτήσουμε την απόσυρση της εγκυκλίου και την έγκριση όλων των ολιγομελών 

τμημάτων Γενικής Παιδείας, ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων και τις 

τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών το Σεπτέμβριο. Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ συναντήθηκε με τον 

Υφυπουργό Παιδείας, κ. Μπαξεβανάκη, αρμόδιο για τα ζητήματα της Τεχνικής Εκπαίδευσης 

και έθεσε τα ζητήματα των Υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών με βάση την εγκύκλιο 

100933/Ε2 21/6/2018 και τη συγκρότηση-κλείδωμα όλων των τμημάτων  μεταξύ των οποίων 

και των ολιγομελών τμημάτων, της αναμοριοδότησης σχολικών μονάδων και πως επηρεάζουν 

τα ολιγομελή τμήματα και ζητήματα που σχετίζονται με την ΟΛΤΕΕ.  
- Μετά τις εξελίξεις και τον περιορισμένο αριθμό εγκεκριμένων ολιγομελών τμημάτων από 

το Υπουργείο Παιδείας,  το ΔΣ της ΟΛΜΕ οργάνωσε νέα κινητοποίηση Παρασκευή 14/9/18  

στο Υπουργείο Παιδείας με αντίστοιχες παραστάσεις στις ΔΔΕ και στις Περιφερειακές Δ/νσεις 

ΠΕ και ΔΕ, ενώ στις 18/09/2018 συναντήθηκε για μια ακόμη φορά με τη Δ/ντρια του 

Γραφείου του Υπουργού Παιδείας και παράγοντες του ΥΠΠΕΘ για το θέμα της έγκρισης και 

των υπόλοιπων ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ. 

- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018. ΖΗΤΗΣΑΜΕ : 

 Την επέκταση του ωρολογίου προγράμματος και στα Εσπερινά ΓΕΛ στις 30 ώρες. 

 Τη δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μετεγγραφόμενων μαθητών 

από την Α’ Ημερησίου ΓΕΛ στα Εσπερινά ΓΕΛ για την τρέχουσα χρονιά (μεταβατικό στάδιο).  

 Κάλυψη των υπαρχόντων κενών στα σχολεία της Δ.Ε. άμεσα 

 Άμεση απόσυρση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης, που βάζουν εμπόδια στην 

εγγραφή των ανήλικων μαθητών και οδηγούν σε κλείσιμο τα εσπερινά σχολεία και 

επαναφορά της διαδικασίας εγγραφής των ανηλίκων εργαζόμενων μαθητών με απλή 

βεβαίωση του εργοδότη. 

 Δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μετεγγραφόμενων μαθητών 

από την Α’ Ημερησίου ΓΕΛ στα Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την τρέχουσα χρονιά 

(μεταβατικό στάδιο). 

 Δυνατότητα ελαστικής προσαρμογής ωρολογίου προγράμματος και διαλλειμάτων στα 

Εσπερινά σχολεία 

 

- Ποσοστό των αποφοίτων ΕΠΑΛ που εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: και 

το 2018 και το 2019 η ΟΛΜΕ ζήτησε, στα τμήματα που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις 

ΤΕΙ-ΑΕΙ, αύξηση του ποσοστού εισακτέων από ΕΠΑΛ ώστε ο συνολικός αριθμός τους να είναι 

τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό πριν τις συγχωνεύσεις. 

 

- ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1: προς άρση αδικιών το ΔΣ της ΟΛΜΕ, ζητάει από το ΥΠΠΕΘ να 

προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές (νόμων και διατάξεων) ώστε: 

α) Όσοι συνάδελφοι/-ισσες κλάδου ΤΕ1 έχουν στην κατοχή τους πτυχίο Γ/βάθμιας Εκπ/σης 

(ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) να μπορούν να διεκδικούν Διευθυντικές θέσεις στις σχολικές μονάδες της 

Β/βάθμιας Εκπ/σης και β) Όσοι συνάδελφοι/-ισσες κλάδου ΤΕ1 έχουν στην κατοχή τους 

πτυχίο Γ/βάθμιας Εκπ/σης και Μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με την ειδικότητά τους να 

τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τους άλλους συναδέλφους (κλιμάκια, μόρια, κ.λπ.). 

 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ,  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 



 
- Με κεντρικό αίτημα την πραγματοποίηση μαζικών μόνιμων διορισμών για την κάλυψη των 

σύγχρονων μορφωτικών αναγκών των μαθητών μας, την πραγματοποίηση Πανελλαδικής 

Κινητοποίησης την Πέμπτη 23/2/17.  

- Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ αποφάσισε να αναδείξει το σοβαρότατο πρόβλημα της πολιτικής των μη 

διορισμών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πάγια θέση του κλάδου είναι η κάλυψη όλων των 

κενών από μόνιμους καθηγητές.  

 Ορίστηκε Εβδομάδα Δράσης για τους μόνιμους διορισμούς και το εργασιακό καθεστώς των 

αναπληρωτών στο διάστημα 23 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 2018, με συγκεντρώσεις 

διαμαρτυρίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις από τις τοπικές ΕΛΜΕ και στις Διευθύνσεις 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Διοργάνωσε ημερίδα για τους μόνιμους διορισμούς και τους αναπληρωτές την Τρίτη, 27 

Φεβρουαρίου 2018 στην Α΄ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου (Ρόδος), περιοχή με υψηλό ποσοστό 

αναπληρωτών. 

 Έγινε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και παράσταση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Παιδείας την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018, με αίτημα τους διορισμούς μονίμων 

εκπαιδευτικών. 

 Πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας την Τετάρτη 07 Μαρτίου 2018 μεταξύ του 

Δ.Σ της ΟΛΜΕ και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Προχωρήσαμε στη 

διοργάνωση νέας κινητοποίησης την Παρασκευή, 16 Μαρτίου, με μεγάλη συμμετοχή. 

 Πραγματοποιεί ημερίδα την Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 στο Ηράκλειο με θέμα τους 

μόνιμους διορισμούς και το εργασιακό καθεστώς των αναπληρωτών. 

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΜΕ – ΔΟΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/3/18 ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ με ΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ και πορεία προς τη Βουλή και το Μέγαρο Μαξίμου για την πολιτική των 

μηδενικών διορισμών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το απαράδεκτο καθεστώς 

εργασίας των «μονίμων» αναπληρωτών 

 Η ΟΛΜΕ έστειλε ενημερωτικό κείμενο στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

εκπαιδευτικών (ETUCE), καθώς και σε όλα τα ευρωπαϊκά συνδικάτα μέλη της, στο οποίο 

αναφέρονταν οι καταστροφικές συνέπειες των μνημονίων στην εκπαίδευση και στο οποίο 

ζητούσε να αποσταλούν ψηφίσματα διαμαρτυρίας προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την 

Παιδεία. Παράλληλα – Ιούνιος 2018 - έγινε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα και στον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Παιδεία στις 

Βρυξέλλες με τη βοήθεια της EΤUCE. 

 Πραγματοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 20/12/2018 και ώρα 13.00 στα 

πλαίσια της κινητοποίησης που έχει εξαγγείλει η Ομοσπονδία μας συνάντηση της ΟΛΜΕ με 

τον Υπουργό Παιδείας, για το νέο σύστημα διορισμών που εξήγγειλε το Υπουργείο. 

 Η αντίθεση του κλάδου στο νέο σύστημα διορισμών του Υπουργείου Παιδείας με βάση και 

τη θέση του 18ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας για το ζήτημα, εκφράζεται με Εβδομάδα 

κινητοποιήσεων ενάντια στο σύστημα διορισμών από Δευτέρα 7/1/2019 έως 

Παρασκευή 11/1/2019. Την Δευτέρα πανελλαδική κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο 

Παιδείας ώρα 12.00 από κοινού με την Δ.Ο.Ε. Την Παρασκευή 11/1/2019 24ωρη 

απεργιακή κινητοποίηση με προκήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας από την ΟΛΜΕ και 

αντίστοιχες 3ωρες στάσεις από τις ΕΛΜΕ της χώρας.Την Παρασκευή 11/1/2019 

πανελλαδική συγκέντρωση στα Προπύλαια στη 1μ.μ., συλλαλητήριο και πορεία προς τη 

Βουλή με αίτημα συνάντησης με τον Πρωθυπουργό από κοινού με την Δ.Ο.Ε. 

 Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. στο πλαίσιο της συνέχισης του αγώνα για απόσυρση του σχεδίου του 

Υπουργείου Παιδείας για το σύστημα διορισμών καλεί, την Δευτέρα 

14/1/2019  σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή. Προκηρύσσει την ίδια 

μέρα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση με 3ωρη στάση εργασίας από την ΟΛΜΕ και 

αντίστοιχες 3ωρες στάσεις από τις ΕΛΜΕ της χώρας. 

 
  
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ- ΣΥΝΕΔΡΙΑ- 
ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 

- ΔΕΘ Σεπτέμβριος 2017. ΣΥΣΚΕΨΗ ΔΣ ΟΛΜΕ με τους Προέδρους και μέλη των ΔΣ των 

ΕΛΜΕ και τους αιρετούς εκπροσώπους (ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ) το Σάββατο, 9/9/2017 στα γραφεία 

της ΕΔΟΘ και συμμετοχή της ΟΛΜΕ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΔΕΘ. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί 



όλους τους εκπαιδευτικούς να ενώσουν τη φωνές τους και τις δυνάμεις τους με όλους τους 

εργαζόμενους τα σωματεία και τα συνδικάτα, ενάντια στις συνεχιζόμενες πολιτικές λιτότητας 

και Μνημονίων. 

   

- ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ (Σάββατο, 

07/10/2017). Η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ υπερψήφισε την εισήγηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ 

(σκεπτικό, πλαίσιο αιτημάτων). Επίσης, υπερψηφίστηκε και το πρόγραμμα δράσης, χωρίς την 

εξουσιοδότηση για 24ωρη απεργία, με την προσθήκη για Πανελλαδική Κινητοποίηση στις 13 

Οκτωβρίου (σε Υπουργείο, Περιφέρειες, ΔΔΕ), για να εγκριθούν όλα τα ολιγομελή τμήματα 

(ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, Γυμνάσια και Ειδ. Σχολεία). 

 

- Διοργάνωση Ημερίδας για την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας, Θράκης και Σερρών στην 

Καβάλα, τη Δευτέρα, 13/11/17 με θέμα: «Νέο Λύκειο και Σύστημα πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση».  

 

- Διοργάνωση Ημερίδας στα Ιωάννινα για την Περιφέρεια Ηπείρου, Α, Β, Αιτ/νίας, Κέρκυρας 

και Κοζάνης τη Δευτέρα 27/11/17 (10.00 – 17.00) με θέμα: «Νέο Λύκειο – Σύστημα 

πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». 

 

- ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ (Σάββατο, 

20/01/2018) Πρόγραμμα δράσης: Συμμετέχουμε μαζικά στην 24ωρη απεργιακή 

κινητοποίηση τη ημέρα ψήφισης των προαπαιτούμενων της 3ης αξιολόγησης και στη 

συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος και στην πορεία προς τη Βουλή / πραγματοποιούμε 

άνοιγμα στην κοινωνία και τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων για κοινές δράσεις στα 

πλαίσια υπεράσπισης του δημόσιου σχολείου και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών 

/ Εξουσιοδοτείται το Δ.Σ της ΟΛΜΕ για κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης σε 

περίπτωση αιφνιδιαστικής κατάθεσης αντιεκπαιδευτικών νομοσχεδίων, σε συνεργασία και με 

τη ΔΟΕ. 

  

- Διοργάνωση Ημερίδας στη Ρόδο τη Δευτέρα, 26/2/2018 (από τις 18.00 – 22.00) με θέμα: 

«Το Νέο Λύκειο». 

 

 - ΓΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ (28/4/2018).  ΑΠΟΦΑΣΗ :  

 Η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας απορρίπτει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις 

«Νέες δομές υποστήριξης της εκπαίδευσης», γιατί προωθεί ένα αυστηρό και γραφειοκρατικό 

μοντέλο της εκπαίδευσης μέσω του οποίου εξοικονομεί πόρους και προσωπικό, καταργεί και 

υποβαθμίζει υποστηρικτικές δομές (ΚΕΔΔΥ, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, κ.ά.), ενώ δημιουργεί 

τους μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου της εκπαίδευσης μέσω της αξιολόγησης – 

χειραγώγησης και προωθεί την κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών και την 

κατηγοριοποίηση των σχολείων.  Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 

 
- ΜΑΙΟΣ 2018. 12ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΚΑΒΑΛΑ  

Θεματολογία: 1η ομάδα - Συνθήκες εργασίας, Υποδομές, Βοηθητικό, διοικητικό, επιστημονικό 

προσωπικό, πώς και γιατί οι παραπάνω παράγοντες επιδρούν στο εκπαιδευτικό έργο. 2η 

ομάδα - Εργασιακά δικαιώματα, Ασφαλιστικό, Συνταξιοδοτικό, Μισθολογικό καθεστώς. 3η 

ομάδα - Ο εκπαιδευτικός ως μέλος της συλλογικότητας του σχολείου. 4η ομάδα - Επιμόρφωση 

και επαγγελματική ανάπτυξη. 5η ομάδα - ΤΕΕ: το εκπαιδευτικό έργο σε συνάφεια με συνθήκες 

εργασίας, Υποδομές, Επιμόρφωση, Βοηθητικό, διοικητικό, επιστημονικό προσωπικό. 6η 

ομάδα - Ειδική Αγωγή: το εκπαιδευτικό έργο σε συνάφεια με συνθήκες εργασίας, Υποδομές, 

Επιμόρφωση κ.α. 

 

- ΔΕΘ Σεπτέμβριος 2018. ΣΥΣΚΕΨΗ ΔΣ ΟΛΜΕ με τους Προέδρους και μέλη των ΔΣ των 

ΕΛΜΕ και τους αιρετούς εκπροσώπους (ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ) και συμμετοχή της ΟΛΜΕ ΣΤΟ 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΔΕΘ.  

 

 

- ΓΣ Προέδρων ΕΛΜΕ το Σάββατο, 20/10/2018. Συμμετοχή στις 14 Νοεμβρίου στην 

απεργία της ΑΔΕΔΥ. Νέες ΓΣ Προέδρων το Νοέμβριο.  

 



- ΓΣ Προέδρων ΕΛΜΕ το Σάββατο, 01/12/2018. Εγκρίθηκε το πλαίσιο αιτημάτων της 

ΟΛΜΕ, ενώ δεν υπερψηφίστηκε το πρόγραμμα δράσης. Ζητήματα: ΜΙΣΘΟΙ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ – ΤΕΕ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. 

 

- Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (30/3/2019) ΑΠΟΦΑΣΗ: Προκήρυξη 

24ωρης Απεργίας με την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Μορφωτικών 

Υποθέσεων της Βουλής. Την ημέρα της Απεργίας θα υπάρξει κεντρικό συλλαλητήριο της 

ΟΛΜΕ στην Αθήνα (Προπύλαια) και συλλαλητήρια από τις ΕΛΜΕ σε όλη την Ελλάδα. Εάν η 

έναρξη συζήτησης του νομοσχεδίου γίνει μέσα στις Αργίες του Πάσχα, η ΟΛΜΕ θα 

πραγματοποιήσει την 24ωρη Απεργία μέχρι τις 17/4.Μετά την 24ωρη Απεργία συνεχίζουμε 

με νέα Απεργιακή κινητοποίηση. Διοργάνωση τοπικών συλλαλητηρίων από τις κατά τόπους 

ΕΛΜΕ σε τόπο και χρόνο που αυτές θα ορίσουν. Παραστάσεις των ΔΣ των ΕΛΜΕ στις οικείες 

Περιφερειακές Δ/νσεις και ΔΔΕ.Η ΟΛΜΕ θα ζητήσει άμεσα συνάντηση με την ΑΣΓΜΕ για κοινή 

δράση εκπαιδευτικών και γονέων. Ανοιχτή επιστολή προς γονείς και μαθητές στην οποία θα 

περιγράφονται θέσεις της Ομοσπονδίας και θα εξηγείται η αντίθεση του εκπαιδευτικού κόσμου 

στον προτεινόμενο νόμο. Περιοδείες των μελών του ΔΣ της ΟΛΜΕ για στήριξη της 

κινητοποίησης. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης γονέων και μαθητών τα μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ 

που θα περιοδεύσουν στις περιοχές θα επιδιώξουν να προβάλλουν τις θέσεις του κλάδου στα 

τοπικά ΜΜΕ. Νέες ΓΣ για εκτίμηση της κατάστασης. 

 

             

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 

- Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. 
  Η ΟΛΜΕ σε συνεργασία με τις ΕΛΜΕ –κυρίως – της Γερμανίας συναντήθηκε από κοινού ή 

και σε ξεχωριστές συναντήσεις στο ΥΠΠΕΘ και έθεσε τα ζητήματα που απασχολούν τις-τους 

συναδέλφους στα ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού. Κατήγγειλε αυθαιρεσίες που 

παρουσιάστηκαν σε σχολεία του εξωτερικού από τα όργανα διοίκησης εκεί, ζήτησε και πέτυχε 

εν μέρει – για το 4ο έτος προς το παρόν – να δίνεται επιμίσθιο στους αποσπασμένους σ αυτά 

τα σχολεία πέραν της τριετίας, ζήτησε και πέτυχε να μη χάνεται η οργανική θέση στα σχολεία 

της Ελλάδας εντός της πενταετίας απόσπασής τους, ζήτησε να επανέλθει ο θεσμός των 

Ειδικών ΠΥΣΔΕ ΣΤΗ Γερμανία που να αντικαθιστά τους Συντονιστές Εκπαίδευσης και άλλα 

θέματα που απασχολούν τα σχολεία αυτά, με γνώμονα την σωστή λειτουργίας τους και τα 

δικαιώματα των συναδέλφων μας σ αυτά. 

 

- Σχετικά με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).  

 Το ΔΣ της ΟΛΜΕ απαίτησε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

την στήριξη των σχολείων και την άμεση λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται για την 

ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους. 

 

Αποσπάσεις.  Το ΔΣ της ΟΛΜΕ επανειλημμένα κατήγγειλε την πρακτική του Υπουργείου 

Παιδείας στο ζήτημα των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης που – 

παρά την έγκαιρη ανακοίνωσή τους πριν την έναρξη του σχολικού έτους – είχε ως αποτέλεσμα 

τη σημαντική τους περικοπή. Ζητήσαμε γι αυτό Γ΄ φάση αποσπάσεων το Σεπτέμβριο και 

πάντως πριν την πρόσληψη αναπληρωτών, με την αποσαφήνιση του – σαφώς μεγαλύτερου 

από τον Ιούνιο – αριθμού των λειτουργικών κενών που καταγράφονταν από τα ΠΥΣΔΕ.  

 

 - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ.  Με την έναρξη του νέου σχολικού 

έτους εφαρμόστηκε και πάλι η αντιεκπαιδευτική πολιτική στη διδασκαλία των ξένων 

γλωσσών, με την οποία υποχρεώνονται τα σχολεία να μη σχηματίζουν τμήματα ξένων 

γλωσσών περισσότερα από τα τμήματα γενικής παιδεία, με αποτέλεσμα στη διδασκαλία των 

Αγγλικών να μη γίνεται διαχωρισμός σε αρχάριους και προχωρημένους στα μικρά Γυμνάσια 

της χώρα, στα μεγαλύτερα Γυμνάσια που σχηματίζουν μονό αριθμό τμημάτων(ένα, τρία, 

πέντε και εξής) στο μονό τμήμα να καθορίζεται το επίπεδο σύμφωνα με την πλειοψηφία των 

μαθητών του τμήματος, γεγονός που είναι παιδαγωγικά απαράδεκτο και στη διδασκαλία της 

δεύτερης ξένης γλώσσας πολλά παιδιά να υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν μαθήματα 

ξένης γλώσσας διαφορετικής από αυτήν που διδάχτηκαν στο Δημοτικό. Καταγγείλαμε και 

ζητήσαμε αλλαγή αυτής της διαδικασίας και των διατάξεων.  

 



- ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ  ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Η ΟΛΜΕ κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας να 

καταργήσει το νομοθετικό πλαίσιο για τις ενοποιήσεις- συγχωνεύσεις των κλάδων και 

ειδικοτήτων που πραγματοποιήθηκαν με αντιεπιστημονικά κριτήρια, εκτός από εκείνες τις 

τεχνικές ειδικότητες που είχαν τις ίδιες ακριβώς πρώτες και δεύτερες κοινές αναθέσεις και να 

εκδώσει νέες  Υπουργικές αποφάσεις με τις αναθέσεις μαθημάτων. Ζήτησε να καταργηθεί η 

Αντιεπιστημονική  τρίτη (Γ’) ανάθεση και να εφαρμόσει  άμεσα τις προτάσεις της ΟΛΜΕ 

για  20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 μαθητές ανά καθηγητή στα 

εργαστήρια. 

 

- Σχετικά με τις εγγραφές στα Εσπερινά Σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας, με απόφασή  

του, θέτει εμπόδια στην εγγραφή των ανήλικων μαθητών στα Εσπερινά Γυμνάσια-Λύκεια 

(ΓΕΛ-ΕΠΑΛ). Συγκεκριμένα, απαιτεί από τους ανήλικους μαθητές να προσκομίσουν: α) 

αντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας (είναι απαραίτητη σύμφωνα με το νόμο η έκδοσή του, 

προκειμένου να εργαστεί κάποιος ανήλικος), β) εκτύπωση από το Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», από 

την οποία προκύπτει η σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Μέχρι σήμερα, για την 

εγγραφή ήταν απαραίτητη μια απλή βεβαίωση του εργοδότη. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ απαίτησε την 

άμεση απόσυρση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης, που βάζουν εμπόδια στην 

εγγραφή των ανήλικων μαθητών και οδηγούν σε κλείσιμο τα εσπερινά σχολεία και την 

επαναφορά της διαδικασίας εγγραφής των ανηλίκων εργαζόμενων μαθητών με απλή 

βεβαίωση του εργοδότη. 

 

- Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων. Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. συνεδρίασε και αποφάσισε 

να απορρίψει την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την αναμοριοδότηση των σχολικών 

μονάδων. Ζήτησε την ανάκληση της Υπουργικής απόφασης, την κατάργηση των υπουργικών 

αποφάσεων που συνδέουν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα με τη ζώνη μοριοδότησης 

των σχολείων και την άμεση επανεξέταση του προσδιορισμού των δυσπρόσιτων σχολείων. 

 

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τέσσερις μήνες πριν από τις 

πανελλαδικές εξετάσεις το Υπουργείο Παιδείας με τροπολογία στον Ν. 4589/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 

29-1-2019 ) γνωστοποιεί αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής σε τρία από τα πέντε συνολικά 

τμήματα Μουσικών Σπουδών της χώρας – ενώ παραμένει ο παλιός τρόπος εισαγωγής στα 

άλλα δύο τμήματα μουσικών σπουδών .Ζητήσαμε να μην ισχύσει από φέτος αυτή η αλλαγή 

στη μέση της σχολικής χρονιάς.  

 

22/11/2018.  Σχετικά με τις μεταθέσεις στα Πειραματικά Σχολεία 

Η ΟΛΜΕ, διαφωνεί κάθετα με την απόδοση του δικαιώματος υποβολής της σχετικής αίτησης 

σε όλους ανεξαίρετα τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία στα Πειραματικά και 

Πρότυπα σχολεία με βάση τον νόμο 3966/2011. Η ΟΛΜΕ θεωρεί ότι μόνο οι καθηγητές που 

είχαν οργανική θέση στα σχολεία αυτά πριν το 2012 πρέπει να την πάρουν πίσω.  

 

- Αξιολόγηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις. Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ 

δήλωσε την κατηγορηματική του αντίθεση στην επιδιωκόμενη προσπάθεια του Υπουργείου 

Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης να επιβάλει την αξιολόγηση και στους 

εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις, και αποφάσισε τη συμμετοχή τους στην 

Απεργία-Αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ από τις διαδικασίες που σχετίζονται με την 

Αξιολόγηση. 

 

- Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ κατήγγειλε τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης – στέγασης και 

σίτισης - των συναδέλφων αναπληρωτών και απαίτησε από  το Υπουργείο Παιδείας, να 

πάρει άμεσα μέτρα για την επίλυση του πρωτοφανούς αυτού προβλήματος και να μεριμνήσει, 

ακόμα και με επιδότηση ενοικίου, για τη στέγαση των συναδέλφων. Γι αυτό το σκοπό 

επισκέφτηκε περιοχές με τέτοια προβλήματα, συναντήθηκε με Δημάρχους και τις τοπικές 

αρχές και φορείς, προκάλεσε συναντήσεις με όλα τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς και 

συνεχίζει τον αγώνα για την εκπλήρωση και των υπόλοιπων αιτημάτων που δεν 

εκπληρώθηκαν ακόμα. Επίσης η ΟΛΜΕ ζήτησε την επέκταση μηνιαίας αποζημίωσης και 

στεγαστικού επιδόματος από τους Δήμους της χώρας και στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, 

όπως ισχύει για τους αναπληρωτές καθώς και από το Υπουργείο Εθνική άμυνας να  αποστείλει 

έγγραφο προς τις Λέσχες Αξιωματικών της χώρας ενημερώνοντας ότι δικαιούνται σίτισης όλοι 

οι εκπαιδευτικοί μόνιμοι και αναπληρωτές στους χώρους τους. 

 



- «Πόθεν έσχες». Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ, στο ζήτημα της υποτιθέμενης υποχρέωσης των 

εκπροσώπων ΕΛΜΕ στις Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας να καταθέσουν «πόθεν έσχες»,  

αντέδρασε έχοντας ως βασική θέση την απαλλαγή των εκπροσώπων των ΕΛΜΕ από την 

επίμαχη διαδικασία και σ αυτήν την κατεύθυνση πέτυχε την αλλαγή διάταξης του σχετικού 

νόμου και την απαλλαγή τους. 

 

- Για τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης του ν. 4547/2018.   

Το Υπουργείο Παιδείας, με την εγκύκλιο 220703/Δ3, που έστειλε σε όλες τις σχολικές μονάδες 

στις 21/12/2018, καλούσε τους Συλλόγους Διδασκόντων να συγκροτήσουν τις Ομάδες 

Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4547/2018, για τις νέες 

δομές στην Εκπαίδευση.  Πραγματοποιήθηκε γι αυτό επίσης στις 4 Φεβρουαρίου 2019 

συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΟΛΜΕ με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 

Παιδείας κ. Γεωργαντά. Θεωρούμε όμως ότι είναι αντιπαιδαγωγικό και βαθιά αντιεπιστημονικό 

να εναπόκειται στους εκπαιδευτικούς  η διαδικασία της πρώτης διάγνωσης των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες, γιατί αυτό είναι έργο διεπιστημονικής επιτροπής, καθώς και της 

εκπαιδευτικής υποστήριξης των παιδιών αυτών, χωρίς την επιστημονική διάγνωση της 

Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Απαιτούμε την πλήρη στελέχωση των δομών της ειδικής αγωγής με όλο τα 

απαραίτητο προσωπικό και τη δημιουργία όλων των αναγκαίων διεπιστημονικών δομών που 

απαιτούνται, ώστε να γίνεται έγκαιρα – και με τον επιστημονικά ορθό τρόπο – η διαδικασία 

της έγκαιρης διάγνωσης, της αξιολόγησης και κατ’ επέκταση της υποστήριξης. 

Είναι προφανές ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν τις 

απαραίτητες επιστημονικές και εξειδικευμένες γνώσεις στην Ειδική Αγωγή ώστε να 

υποκαταστήσουν τις ομάδες επιστημονικής υποστήριξης όπου αυτές δεν υπάρχουν. 

Συνεπώς η συγκρότηση των ομάδων επιστημονικής υποστήριξης δεν είναι δυνατή, καθώς δεν 

είναι σύμφωνη και με τις προτάσεις της ΟΛΜΕ. 

 

- Για τις υποβολές μηνύσεων από την Πυροσβεστική και την επιβολή προστίμων σε 

Διευθυντές σχολείων για έλλειψη πυρασφάλειας στα σχολεία: Απαιτήσαμε – με ορατό 

αποτέλεσμα - να σταματήσουν οι διώξεις, να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει και να 

υλοποιηθούν άμεσα τα μέτρα για την εξασφάλισης ασφαλούς λειτουργίας των σχολικών 

κτηρίων, ενώ συμπαρασταθήκαμε στους διωκόμενους συναδέλφους.  

  

 - Ζητήσαμε την έγκαιρη έκδοση εγκυκλίου για τη διευκόλυνση μετακίνησης 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές ενόψει των 

διακοπών των Χριστουγέννων.  

  

- Απαιτούμε βελτίωση εργασιακών συνθηκών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 

περισσότερα από δύο σχολεία. Πάγια θέση της ΟΛΜΕ είναι να μην υπηρετεί κανένας 

εκπαιδευτικός σε περισσότερες από δύο σχολικές μονάδες, θέση που στηρίζεται στην 

εκπαιδευτική πραγματικότητα.  

 

- Πετύχαμε την μη εφαρμογή του υποχρεωτικού 30ωρου παραμονής των εκπαιδευτικών στα 

σχολεία. 

  

- Δίδακτρα και φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Στο πλαίσιο (προϋποθέσεις και περιεχόμενο) 

παιδαγωγικής επιμόρφωσης μονίμων εκπαιδευτικών ΤΕ01 και ΔΕ01 στην Ανώτατη Σχολή 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) που οδηγεί στην απόκτηση 

Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας»,  η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε ανακοίνωση-

πρόσκληση, κάλεσε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΤΕ/ΔΕ, που δεν έχουν το 

προαπαιτούμενο παιδαγωγικό τίτλο και έχουν συμπεριληφθεί στην εγκεκριμένη λίστα του 

ιδρύματος, να καταθέσουν εκτός των υπόλοιπων δικαιολογητικών και το ποσό των 300 ΕΥΡΩ 

για τη συμμετοχή τους στο Α΄ εξάμηνο του  ετήσιου προγράμματος επιμόρφωσης. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας  να έχει την αποκλειστική υποχρέωση να 

παρέχει αυτή τη δυνατότητα της προαπαιτούμενης παιδαγωγικής επάρκειας στους μόνιμους 

εκπαιδευτικούς που το ίδιο διόρισε και να πάρει όλα τα μέτρα για την άμεση απόσυρση της 

οικονομικής επιβάρυνσης των μόνιμων εκπαιδευτικών. Με τις ίδιες προϋποθέσεις να 

αντιμετωπιστεί επίσης και το πρόβλημα για όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς των κλάδων 

και ειδικοτήτων  της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που έχουν ως προαπαιτούμενο 

τον παιδαγωγικό τίτλο. 

 



-  Μετά την παρέμβαση του ΔΣ της ΟΛΜΕ στον Αναπλ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παν. 

Ρήγα και τη θετική του απόφαση για την είσοδο των καθηγητών στα στρατιωτικά πρατήρια, 

το ΔΣ της ΟΛΜΕ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του Υπ. Εθν. Άμυνας 

προκειμένου να βρεθεί ο προσφορότερος τρόπος για την είσοδο των συναδέλφων. Επίσης 

στον Κ. Υπουργό η ΟΛΜΕ έθεσε και το ζήτημα σίτισης στις Λέσχες Αξιωματικών και των 

μονίμων εκπαιδευτικών – όπως συμβαίνει με τους αναπληρωτές συναδέλφους μας – σε 

δύσκολες περιοχές.  

 

- Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζήτησε από την Υπουργό Πολιτισμού την παραχώρηση αίθουσας ή 

κτιρίου για το «Σπίτι του Εκπαιδευτικού» και τη στέγαση της Πολιτιστικής Λέσχης της ΟΛΜΕ 

και είσοδο στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους με την Ειδική Κάρτα της 

ΟΛΜΕ. 

 

- Σε συνάντηση της ΟΛΜΕ με την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλ. Γεροβασίλη 

και την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Κατ. Παπακώστα θέσαμε το αίτημα της 

παραχώρησης του δικαιώματος εισόδου των εκπαιδευτικών στα πρατήρια της Ελληνικής 

Αστυνομίας. 

 

-  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ κατήγγειλε  το Υπουργείο Παιδείας για τη διακοπή της 

χρηματοδότησης της υποστήριξης των εργαστηρίων Πληροφορικής με βάση το 

Ανοιχτό Λογισμικό. Τα οικονομικά οφέλη από τη χρήση τέτοιων λογισμικών στα σχολεία 

είναι τεράστια σε σχέση με τις αντίστοιχες εμπορικές λύσεις αφού διατίθενται δωρεάν. Η 

χρήση τέτοιων λογισμικών επίσης δίνει μια ιδιαίτερη πρωτιά στη χώρα μας μιας και τη καθιστά 

παγκόσμια πρώτη και πρωτοπόρα στη χρήση τους ενώ η ομάδα υποστήριξης είναι κι αυτή η 

πιο ενεργή παγκόσμια. 

 

- Το ΔΣ της ΟΛΜΕ προχώρησε σε καταγγελία για τις συνθήκες υγιεινής διδασκόντων και 

μαθητών στο ΕΕΕΕΚ Πυλαίας και επισκέφθηκε από κοντά τους χώρους, προχώρησε δε σε 

διαβήματα και συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς και το ΥΠΠΕΘ.  

 
- Χορηγικά προγράμματα στις σχολικές μονάδες. Για μία ακόμη χρονιά γνωστή 

πολυεθνική εταιρεία στα πλαίσια της διαφημιστικής της καμπάνιας προωθεί χορηγικά 

προγράμματα στις σχολικές μονάδες με αποκλειστικό σκοπό την αύξηση της κατανάλωσης 

των προϊόντων της. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ είναι αντίθετο με την οποιαδήποτε προσπάθεια 

εμπορευματοποίησης της παιδείας. Απορρίπτει τη λογική των χορηγιών που υποκαθιστά την 

ευθύνη και την υποχρέωση του Κράτους για τη συντήρηση και τη λειτουργία των δημόσιων 

σχολείων. 

 

 Σχετικά με τα δελτία περιγραφικής αξιολόγησης. Με έγγραφο του Υπουργείου 

Παιδείας, ζητήθηκε  από τους εκπαιδευτικούς τάξης να συμπληρώσουν δελτία περιγραφικής 

αξιολόγησης για τους μαθητές που παίρνουν μέρος στην Ενισχυτική Διδασκαλία.  Το 

ερωτηματικό που προκύπτει είναι γιατί ζητείται η περιγραφική αξιολόγηση από τους 

συναδέλφους τάξης και όχι από τους συναδέλφους που διδάσκουν στην ενισχυτική 

διδασκαλία. 

 

- Για τη 2η φάση πρόσληψης αναπληρωτών Ειδ. Αγωγής (2018). Κατά την 1η φάση 

πρόσληψης αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, χωρίς υπαιτιότητα των συναδέλφων δεν δόθηκαν 

κενά στην περιοχή της Ανατ. Θεσσαλονίκης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 

αδικίες σε αναπληρωτές που ενώ είχαν βάλει 1η προτίμηση στις αιτήσεις τους τη 

συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκαν σε άλλες περιοχές εκτός Νομού. Απαιτήσαμε από το 

Υπουργείο Παιδείας, κατά τη 2η φάση πρόσληψης αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, ειδικά για 

την περιοχή της Ανατ. Θεσσαλονίκης, να επιτρέψει σε αυτούς τους συναδέλφους που 

αδικήθηκαν, εφόσον το επιθυμούν, να έχουν τη δυνατότητα επανυποβολής της αρχικής 

αίτησής τους για τη συγκεκριμένη περιοχή. 

 

- Ψήφισμα στήριξης στο ΔΣ της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. σχετικά με την υπόθεση της συναδέλφου Φώφης 

Μπουλούτα.  

 

- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018.  Ψήφισμα για τη Συρία και καταδίκη της τελευταίας ιμπεριαλιστικής 

επίθεσης ΗΠΑ-Βρετανίας-Γαλλίας, με πρόσχημα – άλλοθι τα χημικά όπλα, κλιμακώνει 



επικίνδυνα την ήδη εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στη Συρία και στην ευρύτερη 

περιοχή. 

 

  - Καταγγείλαμε τις επισκέψεις δημόσιων σχολείων στο ιδιωτικό ΕΠΑΛ Χίου και  την αξίωση 

για  χρήση δημόσιων σχολικών χώρων από το ιδιωτικό ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ. 

         

  - Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ κατήγγειλε την απαράδεκτη συμπεριφορά του Περιφερειακού 

Διευθυντή Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης σε βάρος μελών του Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ροδόπης. Ο 

Περιφερειακός Διευθυντής, ξεχνώντας ότι είναι  ανώτερος εκπρόσωπος της διοίκησης της 

εκπαίδευσης, προέβη σε μία πρωτοφανή επίθεση εναντίον των εκλεγμένων συνδικαλιστών, 

γιατί άσκησαν κριτική σε μία απόφασή του καθαρά αντιπαιδαγωγική. 

 

- Το Δ.Σ. της OΛΜΕ κατήγγειλε  την προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης 

και τη «στοχοποίηση» του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων 

από τη Διευθύντρια του ΓΕΛ Σύρου η οποία υπέβαλε μήνυση εναντίον των δύο συναδέλφων. 

 

- Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ κατήγγειλε την απαράδεκτη συμπεριφορά του Προϊσταμένου της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας,  Δ. Κυριτσόπουλου, εναντίον της προέδρου της 

ΕΛΜΕ, Χαράς Νίκα, η οποία έλαβε χώρα στο γραφείο του, την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018. Με 

αφορμή την άσκηση πειθαρχικής δίωξης εναντίον της Προέδρου της ΕΛΜΕ Εύβοιας, το ΔΣ 

της ΟΛΜΕ εκφράζει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε προσπάθεια ποινικοποίησης της 

συνδικαλιστικής δράσης. Απαίτησε επίσης την ανάκληση της ΕΔΕ και την παύση της 

πειθαρχικής δίωξης που ασκήθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο. 

 

- Ανακοίνωση-Καταγγελία για την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας από τον Περιφερειακό 

Διευθυντή Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης σε βάρος του Αντιπροέδρου της Α ΕΛΜΕ Έβρου 

Γιάννη Ταταρίδη και αναπληρωτή αιρετού του ΠΥΣΔΕ Έβρου, και απαίτηση  να σταματήσει 

άμεσα η πολιτική δίωξή του. 

 

- Βγήκε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για την έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία της ΕΛΜΕ Πειραιά 

  

- Καταγγελία για την φασιστική επίθεση στον συνάδελφο Πέτρο Θεοδωρίδη, καθηγητή 

του 4ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, από ομάδα ακροδεξιών τραμπούκων έξω από το δημαρχείο 

Θεσσαλονίκης. 

 

- Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει τη θρασύδειλη δράση αυτών  που λέρωσαν με φασιστικά 

συνθήματα το 4ο ΓΕΛ Πετρούπολης απειλώντας την καθηγήτρια του σχολείου και 

γραμματέα της Γ΄ ΕΛΜΕ, Ρήγα Αθανασία. 

 

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Για την προσπάθεια τρομοκράτησης του Συλλόγου 

Διδασκόντων του 1ου ΓΕΛ Γέρακα με την κατάθεση  προσωπικών  μηνύσεων  εναντίον του, 

με αφορμή τα όσα συνέβησαν στην μαθητική παρέλαση της  28ης Οκτωβρίου του 2018.  

 

- 09/04/2019. Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη κατάσταση που δημιουργήθηκε 

σε σχολεία της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τις σχολικές εκπαιδευτικές εκδρομές. 

Συγκεκριμένα τουριστικά γραφεία, εκμεταλλευόμενα το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που αφορά 

στη διεξαγωγή μειοδοτικών διαγωνισμών και καταθέτοντας μη ανταγωνιστικές  χαμηλές 

προσφορές, ανακηρύχθηκαν μειοδότες σε αρκετά σχολεία. Ζητήσαμε από το ΥΠΠΕΘ να 

παρέμβει και να στηρίξει και νομικά όσους προσφύγουν κατά του πρακτορείου.  

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΛΜΕ 
 

Συνεχίστηκε και αυτή την περίοδο η πολύπλευρη ανάπτυξη των διεθνών  σχέσεων της 

ομοσπονδίας μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών (ETUCE), της 

Εκπαιδευτικής Διεθνούς (ΕΙ) και του Ευρωπαϊκού τομέα της (ΕΙ-Ε) και των διμερών σχέσεων 

εκπαιδευτικών συνδικάτων σε θέματα αλληλεγγύης, κατάστασης της εκπαίδευσης και των 

εργαζομένων και την ανάγκη συντονισμού όλων των συνδικάτων.  



Στο πλαίσιο συνεργασίας και αλληλεγγύης με εκπαιδευτικά συνδικάτα της Ευρώπης, 

η ΟΛΜΕ παρευρέθηκε, ύστερα από σχετική πρόσκληση στα συνδικαλιστικά συνέδρια της 

Γαλλικής SNES-FSU στη Rennes (27-30 Mαρτίου, 2018) της Ιταλικής UIL-SCUOLA στην 

Πεσκάρα και της Πορτογαλικής FENPROF στη Λισαβώνα. Στα συνέδρια αυτά οι αντιπρόσωποι 

της ΟΛΜΕ συμμετείχαν στις συζητήσεις επίκαιρων εκπαιδευτικών θεμάτων σε ειδικές ομάδες 

εργασίας που είχαν συγκροτήσει τα μέλη των φιλοξενούμενων ομοσπονδιών. 

Συμμετείχαμε σε διεθνή και Ευρωπαϊκά συνέδρια για διάφορα εκπαιδευτικά και 

συνδικαλιστικά ζητήματα, όπως το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών, τη βία μέσω 

διαδικτύου, τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση κ.ά. 

Παράλληλα, μέλη του Δ.Σ. παρακολούθησαν σεμινάρια και εργαστήρια που κατά κύριο 

λόγο οργάνωσε η ΕΤUCE πάνω σε 3 βασικούς άξονες: α) τον κοινωνικό διάλογο στην 

εκπαίδευση (Σύνδεση του διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο χώρας / Ικανότητα 

των μελών των συνδικάτων να αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών / 

Κοινωνικός διάλογος και καινοτομίες στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα / Αποτελέσματα του 

project ‘Eνδυνάμωση των δομών και του περιεχομένου του κοινωνικού διαλόγου για την 

εκπαιδευση ),  β) την δημοκρατική αγωγή στην εκπαίδευση (Δημοκρατική αγωγή και ψηφιακή 

εκπαίδευση / Ολιστική προσέγγιση στη δημοκρατική αγωγή και καλές πρακτικές / Καλές 

πρακτικές δημοκρατικής αγωγής και Διδασκαλία κοινών ευρωπαϊκών αξιών ) και  

γ) θέματα ισότητας και ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση (Επίλυση προβλημάτων ισότητας 

των φύλων στην εκπαίδευση μέσω του κοινωνικού διαλόγου / Συγκεκριμένες δράσεις των 

συνδικάτων για τη διασφάλιση της ποιότητας και της συμμετοχής όλων στην εκπαίδευση / 

Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για τη Γυναίκα ). 

          Συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα της ETUCE (στην επιστημονική-οργανωτική του 

ομάδα) για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση. 

           

Η ΟΛΜΕ συνδιοργάνωσε με τη ΔΟΕ το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εκπαιδευτικών 

Συνδικάτων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα  στις 26-28 Νοεμβρίου, 2018 στο οποιο 

συμμετειχαν 300 αντιπροσωποι απο 132 συνδικατα απο ολες τις βαθμιδες εκπαιδευσης απο 

51 ευρωπαϊκες χωρες.  

 

Η ΟΛΜΕ μαζί με τη ΔΟΕ  έχει αναλάβει τη διεξαγωγή έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη 

αναφορικά με την ιδιωτικοποίηση στη δημόσια εκπαίδευση συμβάλοντας στη συλλογή 

στοιχείων από τη Νότια Ευρώπη στα πλαίσια του έργου της Εκπαιδευτικής Διεθνούς (ΕΙ) 

Παγκόσμια Αντίδραση στην Ιδιωτικοποίηση της Εκπαίδευσης. Επί τη ευκαιρία του συνεδρίου 

αντιπροσωπεία της ETUCE (Πρόεδρος και Διευθύντρια) και μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ 

συναντήθηκαν με τον Υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου και συζητήσαμε θέματα της 

εκπαίδευσης (παγκόσμια και τοπικά), των εκπαιδευτικών και των συνδικάτων της 

εκπαίδευσης. 

 

Με τη βοήθεια της EΤUCE  έγινε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στην Αθήνα και στον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Παιδεία στις Βρυξέλλες για το 

ζήτημα των διορισμών εκπαιδευτικών στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2018.  

 

Επίσκεψη μελών της KESK και της EGITIM SEN (Τουρκικά συνδικάτα Εκπαίδευσης και 

Δημοσίου) στην Αττική. Την Παρασκευή, 3/8/2018 κλιμάκιο της Ο.Λ.Μ.Ε. υποδέχθηκε στη 

Ραφήνα ομάδα Τούρκων και Κούρδων μελών των σωματείων της KESK και της EGITIM SEN 

που έφθασαν μετά από πολύωρο ταξίδι με πούλμαν από την Κωνσταντινούπολη, για να 

εκδηλώσουν την έμπρακτη συμπαράστασή τους σε μαθητές και γονείς που επλήγησαν από 

τις φονικές πυρκαγιές του 2018.. 

 

 

ΟΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ,  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ και άλλες 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 

 



 11/10/2017.  Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια του στην οικογένεια 

του εκλιπόντος Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Γιάννη Παντή του οποίου οι 

ευαισθησίες και οι προσπάθειες για την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων ήταν σε 

όλους γνωστές. 

 Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε να ενισχύσει οικονομικά με το ποσό των 800,00 ευρώ 

την πρωτοβουλία των Γ,Δ,Ε  ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης που σκοπό έχει την κάλυψη των έκτακτων 

αναγκών των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στις δομές στο Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. 

 ΙΟΥΛΙΟΣ 2018. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ εκφράζει την ανείπωτη θλίψη και οδύνη των 

εκπαιδευτικών για τους δεκάδες συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των 

φονικών πυρκαγιών και εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήρια του προς τους συγγενείς 

και τους οικείους τους. Σε επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας πρότεινε την άμεση 

παραχώρηση των κατασκηνωτικών του εγκαταστάσεων στο Ζούμπερι για τη στέγαση των 

πυρόπληκτων. Κάλεσε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και τα ΔΣ των ΕΛΜΕ να 

καταθέσουν χρήματα για την οικονομική ανακούφιση των πληγέντων. 

 Συνεχίζεται κάθε χρόνο το πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας . 

 Συνεχίζεται η προσφορά της ΟΛΜΕ σε παιδιά συναδέλφων - με κλήρωση – της 

δυνατότητας συμμετοχής σε  κατασκηνώσεις.  

Στη συνάντηση επίσης του ΔΣ της ΟΛΜΕ με τον Γεν. Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ ζητήσαμε την 

έγκαιρη πραγματοποίηση όλων  των  εργασιών  που απαιτούνται ώστε τα καταλύματα (Αγ. 

Ανδρέα) να είναι πλήρως λειτουργικά την κατασκηνωτική περίοδο του 2019 για να 

παραχωρηθούν σε οικογένειες συναδέλφων. Επίσης την εξολοκλήρου παραχώρηση στην 

ΟΛΜΕ, μίας από τις παιδικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου. 

 Συνεχίζεται η προσφορά της ΟΛΜΕ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 

ΟΛΜΕ στα παιδιά συναδέλφων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Σέρρες.  

 Η       ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

«Ο δάσκαλος όχι μόνο πρέπει να έχει γνώμη και πίστη για το έργο του, αλλά και υποχρέωση 

ιερή να τρέφει τη μέριμνα του μέλλοντος και να βοηθάει με όλη του τη δύναμη την 

καλυτέρευση του παρόντος»  (Δ. Γληνός). 

 Ρυθμίσεις για τις σεισμόπληκτες και πληγείσες από πυρκαγιές και πλημμύρες  

περιοχές.  Το ΔΣ της ΟΛΜΕ δηλώνει ότι συμφωνεί με τις ρυθμίσεις του ΥΠΠΕΘ για τους 

υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων αυτών των περιοχών. 

  Παρέχονται με τις ΚΑΡΤΕΣ της ΟΛΜΕ εκπτώσεις εισιτηρίων και τιμών ΘΕΑΤΡΩΝ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ.  

 Η ΟΛΜΕ συμμετέχει στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα που οργανώνει η ΑΔΕΔΥ. 

 

 

 


