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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗ 
ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ Δ ΣΗ ΟΛΜΕ ΜΕ ΣΗΝ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 
Πραγματοποιικθκε  ςιμερα ςυνάντθςθ του Δ ΟΛΜΕ και τθσ Υφυπουργοφ 

Παιδείασ κ. Εφησ Χριςτοφιλοποφλου. Στθ ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν ο Γενικόσ 
Γραμματζασ, Βαςίλησ Κουλαϊδήσ, και ο Ειδικόσ Γραμματζασ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Μιχάλησ Κοντογιάννησ.  

Στθ ςυνάντθςθ από το ΔΣ τθσ ΟΛΜΕ τζκθκαν όλα τα ηθτιματα που 
αναφζρονται ςτο υπόμνθμα τθσ ομοςπονδίασ (292 τθσ 5/12/11). 

Όπωσ αναφζρεται και ςτο υπόμνθμα αυτό οι τραγικζσ επιπτώςεισ τησ 
πολιτικήσ τησ κυβζρνηςησ και τησ τρόικασ ςτον τομζα τησ παιδείασ είναι πλζον 
φανερζσ. Δυςτυχϊσ, και η νζα κυβζρνηςη επιμζνει ςτην ίδια πολιτική και ςτθ 
νομοκετικι προϊκθςθ αλλαγϊν ςε όλα τα επίπεδα χωρίσ καμία ουςιαςτικι 
ςυηιτθςθ και διαπραγμάτευςθ με τουσ φορείσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ.   
 Να ςθμειϊςουμε πωσ η Τπουργόσ Παιδείασ αρνήθηκε για μια ακόμη φορά 
να ςυναντήςει το Δ τησ ΟΛΜΕ. Εδϊ και περίπου ενάμιςθ χρόνο δεν ζχει γίνει 
καμία ςυνάντθςθ μαηί τθσ.  

Ζθτιματα που τζκθκαν, ανάμεςα ςτα άλλα, ιταν θ ςυνεχιηόμενθ ελλιπήσ 
χρηματοδότηςη, οι ςυγχωνεφςεισ  και καταργήςεισ  ςχολικϊν μονάδων, θ 
ανατροπή των εργαςιακών μασ ςχζςεων θ προςυνταξιοδοτική διαθεςιμότητα, η 
εργαςιακή εφεδρεία  και οι απολφςεισ, κακϊσ και θ ςυνεχήσ και δραματική πλζον 
υποβάθμιςη των εκπαιδευτικών μιςθολογικά, βαθμολογικά και ςυνταξιοδοτικά.  

Απαιτήςαμε από την κυβζρνηςη αυτή, προςωρινι ι «ειδικοφ ςκοποφ», 
όπωσ λζνε τα κόμματα που τθ ςτθρίηουν, και την πολιτική ηγεςία του Τπουργείου 
Παιδείασ να μην προχωρήςουν ςε καμιά από τισ νομοθετικζσ πρωτοβουλίεσ για 
τα εκπαιδευτικά θζματα που θα υπονομεφςει το μζλλον τησ δημόςιασ 
εκπαίδευςησ για πολλά χρόνια. 

Ζητήςαμε να δοκοφν άμεςα λφςεισ ςε ςοβαρά ηθτιματα που απαςχολοφν 
τα ςχολεία και τουσ εκπαιδευτικοφσ.  
 Η Υφυπουργόσ Παιδείασ κατζςτθςε ςαφι την επιμονή τησ κυβζρνηςησ και 
τησ πολιτικήσ ηγεςίασ του Τπουργείου ςτην ίδια καταςτροφική, για τθν 
εκπαίδευςθ και τον εκπαιδευτικό, πολιτικι των ςυνεχϊν περικοπϊν, του 
αυταρχιςμοφ αλλά και των μονομερϊν αποφάςεων που αγνοοφν τθν κοινωνία και 
τισ ανάγκεσ τθσ. 

Η υφυπουργόσ ανάφερε πωσ θ κυβζρνθςθ επιμζνει ςτη νομοθζτηςη τώρα 
για το γενικό και επαγγελματικό λφκειο, αποςπαςματικά χωρίσ το ςφςτθμα 
πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, κακϊσ επίςθσ και για τθ διοίκθςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ. Όπωσ αναφζρεται και ςτο δελτίο τφπου του Υπουργείου ςτισ 
«ςυναντιςεισ τθσ Διακομματικισ Επιτροπισ, … διαφαίνονται ςθμεία ςφγκλιςθσ για 
το ςχζδιο νόμου για το Νζο Λφκειο και το Τεχνολογικό Λφκειο, το οποίο κα 
κατατεκεί ςφντομα ςτθ Βουλι». Βεβαίωσ οφτε κουβζντα για την αναγκαιότητα οι 
εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ να ζχουν τη ςυναίανεςη των φορζων τησ εκπαίδευςησ και 
τησ κοινωνίασ. 
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Θεωρϊντασ δεδομζνη την πολιτική μιςθών που επιβλήθηκε με το νζο 
μιςθολόγιο -φτωχολόγιο  από κυβζρνθςθ και τρόικα, είπε απλά πωσ κα αναλάβει 
«πρωτοβουλία για τθν αποςαφινιςθ των παρακάτω κεμάτων: i) το ηιτθμα που ζχει 
προκφψει με τον πλεονάηοντα χρόνο προχπθρεςίασ των εκπαιδευτικϊν, μετά τθν 
ζνταξθ τουσ ςτο ενιαίο μιςκολόγιο και ii)  τθν κατάταξθ των αναπλθρωτϊν ςτο 
ειςαγωγικό κλιμάκιο, με βάςθ τα χρόνια υπθρεςίασ τουσ». Ουςιαςτικά δεν 
δεςμεφτθκε ότι κα επιλυκοφν ζςτω αυτά τα ηθτιματα που δθμιουργικθκαν από το 
νζο νόμο. Στο δελτίο τφπου του Υπουργείου δεν αναφζρεται κακόλου το κζμα τθσ 
μιςκολογικισ και βακμολογικισ εξζλιξθσ των εκπαιδευτικϊν και το αίτθμά μασ αυτι 
να είναι ακϊλυτθ, παρά το γεγονόσ πωσ ςτθ ςυνάντθςθ θ ίδια αναγνϊριςε πωσ δεν 
μπορεί να ιςχφςει το γενικό δθμοςιοχπαλλθλικό βακμολόγιο και ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ. 

Για το ηιτθμα τθσ εργαςιακήσ εφεδρείασ θ αντιπροςωπεία τθσ ΟΛΜΕ τόνιςε 
τθν απόλυτη αντίθεςη του κλάδου μασ και τθν εξουςιοδότθςθ του ΔΣ για 
απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ εφόςον προωκθκεί. Η Υφυπουργόσ αφοφ ανζφερε ότι 
το Υπουργικό Συμβοφλιο αποφάςιςε τθν εξαίρεςθ των εκπαιδευτικϊν από τθ 
ρφκμιςθ τθσ εφεδρείασ, πράγμα που ιταν γνωςτό και από το νζο νόμο, δεν 
δεςμεφτηκε ότι δεν θα ιςχφςει ςτο μζλλον. 

 Η υφυπουργόσ Παιδείασ ανζφερε πωσ τα οφειλόμενα των πανελλαδικών 
κα πλθρωκοφν μζχρι 29/12, .ότι για τα οδοιπορικά κα υπάρξει ρφκμιςθ που κα 
είναι χιλιομετρικι, ότι κα ξαναειδωκεί το κζμα των κριτθρίων ςτισ αποςπάςεισ. 
Υποςτιριξε  πωσ αυξικθκε ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ το κονδφλι, και πωσ -τα ειδικά 
ςχολεία είναι καλφτερα ςτελεχωμζνα φζτοσ όςο ποτζ !!. 

Ανζφερε πωσ οι υποςτηρικτικζσ δομζσ κα λειτουργιςουν ενιαία, χωρίσ να 
δίνει όμωσ ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία για τθ ςτελζχωςι τουσ Για τισ καταργήςεισ 
ολιγομελϊν τμθμάτων ςε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ. δεν δόκθκε καμία απάντθςθ, αλλά 
φάνθκε θ παράλογθ πολιτικι του Υπουργείου να κλείςουν παρά το γεγονόσ πωσ 
είχαν τουσ εκπαιδευτικοφσ και τισ υποδομζσ για να λειτουργιςουν. 

Τζλοσ για το κζμα τθσ αναπλήρωςησ των διδακτικών ωρών από τισ 
καταλιψεισ και ενϊ θ ομοςπονδία μασ κατζκεςε ζνα ςφνολο προτάςεων για το 
κζμα, το Υπουργείο Παιδείασ ςτο δελτίο τφπου που εξζδωςε τισ αντιπαρζρχεται και 
αναφζρεται μόνο ςτθν πρόταςι μασ να παρατακεί το διδακτικό ζτοσ και μθ λιξουν 
τα μακιματα πρόωρα όπωσ πζρςι. Οφείλουμε να καταγγείλουμε ςτθν εκπαιδευτικι 
κοινότθτα τθν ουςιαςτικι αδιαφορία τθσ πολιτικισ θγεςίασ του Υπουργείου για τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία, τθν  απουςία κάκε διάκεςθσ διαλόγου ακόμα και για 
επιμζρουσ κζματα όπωσ αυτό. Ουςιαςτικά το Υπουργείο επιδιϊκει να λειτουργιςει 
τιμωρθτικά προσ τουσ μακθτζσ. Επιβεβαιώθηκε ςτη ςυνάντηςη πωσ δεν ζχει 
ληφθεί πρόνοια να πληρωθοφν οι εκπαιδευτικοί άββατα και υπερωρίεσ, όπωσ 
τουσ υποχρεώνει παράνομα η διοίκηςη. Ουςιαςτικά τουσ απαιτείται απλιρωτθ 
εργαςία. Για ακόμθ φορά καλοφμε τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων να αρνθκοφν τθν 
εργαςία το Σάββατο και να επικοινωνιςουν με τθν ομοςπονδία για να οργανωκεί 
ςε κάκε περίπτωςθ θ κινθτοποίθςι μασ για το κζμα αυτό. 

 


