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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑ» 

 

 

 Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει «Εθνικό και Κοινωνικό Διάλογο για την 

Παιδεία», χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει κάνει σαφές το ακριβές πλαίσιο και 

τη θεματολογία στην οποία θα διεξαχθεί. 

            Η ΟΛΜΕ είναι η Ομοσπονδία των 70.000 εκπαιδευτικών της δημόσιας 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Η δημόσια εκπαίδευση τα τελευταία 6 χρόνια, λόγω 

των εφαρμοζόμενων μνημονιακών πολιτικών, έχει υποστεί μείωση κατά 35%, ο 

αριθμός των εκπαιδευτικών έχει υποστεί συρρίκνωση κατά 30%, οι εκπαιδευτικοί 

έχουν υποστεί τις συνέπειες των μισθολογικών περικοπών, της αύξησης του ωραρίου, 

τις διαθεσιμότητες, τις προσπάθειες εφαρμογής ενός απάνθρωπου Πειθαρχικού 

Δικαίου και μιας τιμωρητικής αξιολόγησης – χειραγώγησης. Η ΟΛΜΕ -παρά όλα 

αυτά- είναι έτοιμη να καταθέσει για άλλη μια φορά τις προτάσεις της για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο σχολείο και ο εκπαιδευτικός. Μόνον η 

θετική αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων αυτών θα είναι απόδειξη 

ότι στηρίζεται η Παιδεία σαν Δημόσιο Κοινωνικό Αγαθό.   

 Εκτιμάμε ότι λύσεις μπορούν και πρέπει να δοθούν με βάση τις 

τεκμηριωμένες προτάσεις και θέσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Προτάσεις και 

θέσεις που έχει επεξεργαστεί το συνδικαλιστικό κίνημα και πρέπει να υλοποιηθούν.   

 Έτσι, το ΔΣ της ΟΛΜΕ συμμετέχοντας στο «διάλογο» ζητεί αυτός να έχει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

α) να μην είναι αποσπασματικός, αλλά να συμπεριλάβει όλα τα ζητήματα της 

εκπαίδευσης (χρηματοδότηση, κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα του 

σχολείου και βελτίωση της λειτουργίας του, μόνιμοι διορισμοί, αναβάθμιση της 

θέσης του εκπαιδευτικού κ.λπ.) 

β) να επιδιωχθούν συνθέσεις και να μη γίνει προσπάθεια να επιβληθούν 

προειλημμένες κυβερνητικές αποφάσεις, 

γ) να μην είναι προσχηματικός και αποπροσανατολιστικός,  

δ) να είναι ουσιαστικός και παραγωγικός, να οδηγεί δηλαδή σε λύσεις των 

χρόνιων και οξυμένων προβλημάτων, 

σε) να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πορείας και ολοκλήρωσής του 

συμφωνημένο και από τους εκπαιδευτικούς φορείς και, τέλος,  

στ) να δημιουργεί δεσμεύσεις για την κυβέρνηση σε συμπεράσματα και 

προτάσεις επί των οποίων υπάρχει σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών φορέων. 

 

 Ύστερα από τα παραπάνω, το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε τη συμμετοχή της 

Ομοσπονδίας μας στο διάλογο με βάση τις θέσεις του κλάδου. 

Καλούμε τις ΕΛΜΕ να προβάλουν παραπέρα τις θέσεις του κλάδου 

δημιουργώντας ταυτόχρονα αγωνιστικές συσπειρώσεις για τη διεκδίκησή τους. 

http://www.olme.gr/
mailto:olme@otenet.gr


Η συνέχεια της παρουσίας μας στο «Διάλογο» θα εξαρτηθεί από το εάν 

διασφαλίζονται οι αυτονόητοι όροι και οι προϋποθέσεις που θέσαμε για ένα 

διάλογο ουσίας.  

  

 

  

 


