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ΠΡΟΣ:
- τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων
κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη
- τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων
κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΕΠΘ
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σας καταθέτει το παρόν υπόµνηµα, που αναφέρεται σε
επείγοντα προβλήµατα των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης, καθώς και σε ορισµένα από
αυτά που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια και έχουν επιφέρει σοβαρές
δυσλειτουργίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η άµεση επίλυσή τους έχει ιδιαίτερη
σηµασία για την εκπαίδευση και για τον κλάδο µας και θα συµβάλει αποφασιστικά στην
οµαλή λειτουργία της εκπαίδευσης και του δηµόσιου σχολείου.
Υπενθυµίζουµε πως ανάλογο υπόµνηµα καταθέσαµε και κατά τη έναρξη της
περσινής σχολικής χρονιάς. ∆υστυχώς τα περισσότερα από τα προβλήµατα στα οποία
ζητούσαµε επείγουσες λύσεις συνεχίζουν να υφίστανται. Αρκετές από τις προτάσεις µας για
την αντιµετώπισή τους αγνοήθηκαν ή και προωθήθηκαν λύσεις µη αποδεκτές από τον
κλάδο µας, ενώ δηµιουργήθηκαν και νέα προβλήµατα από ορισµένες αποφάσεις του
ΥΠΕΠΘ (π.χ. Π∆Σ, αναθέσεις, παραιτήσεις και προσλήψεις εκπαιδευτικών κ.λπ.)
Σας καλούµε, συνεπώς, να προχωρήσετε στα αναγκαία µέτρα για την επίλυσή των
παρακάτω προβληµάτων.

Προβλήµατα λειτουργίας σχολείων και των εκπαιδευτικών
α. Εκρηκτική η κατάσταση στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ
Με την εφαρµογή του ν. 3475/06 η τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση είναι ο
τοµέας της εκπαίδευσης που δοκιµάζεται περισσότερο από πλήθος προβληµάτων. Η
εφαρµογή του νόµου αυτού επιδείνωσε τα προβλήµατα που υπήρχαν στο χώρο της ΤΕΕ,
τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία και την λειτουργία των σχολείων όσο και το
εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ. Έτσι,
από τη µια η προχειρότητα στους σχεδιασµούς, η αβεβαιότητα για το τι κάθε φορά θα
ισχύσει, τα βιβλία και τα αναλυτικά προγράµµατα που προέρχονται από διάφορους τύπους
σχολείων, µαζί µε την εργασιακή αβεβαιότητα και ανασφάλεια των συναδέλφων µας
δηµιουργούν µια εκρηκτική κατάσταση.
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Το Υπουργείο Παιδείας µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση – µετά την έναρξη του
νέου σχολικού έτους- σχεδιάζει να προωθήσει στη Βουλή νοµοσχέδιο για το σύστηµα
πρόσβασης των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
Και το γεγονός αυτό ενισχύει την πεποίθησή µας πως πρόκειται για συνειδητή
υποβάθµιση της ΤΕΕ (παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για την αναβάθµισή της).
Ως ΟΛΜΕ έχουµε επανειληµµένα επισηµάνει ότι µε το νέο νόµο για την ΤΕΕ (ν.
3475/06) περιορίζεται δραµατικά ακόµα και αυτή η µέχρι σήµερα, περιορισµένη πρόσβαση
των αποφοίτων της ΤΕΕ στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αφού αφενός οι απόφοιτοι των
Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) αποκλείονται τελείως από την πρόσβαση σε ΑΕΙ και
ΑΤΕΙ και αφετέρου για τους απόφοιτους του ΕΠΑ.Λ. η πρόσβαση σε Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι
γίνεται εξαιρετικά δύσκολη και µάλλον θεωρητικά µόνον δυνατή. Και αυτό
επιβεβαιώνεται από την ασκούµενη εκπαιδευτική πολιτική, αν λάβουµε υπόψη µας:
- το γεγονός πως ούτε προσχηµατικά δεν φρόντισε το ΥΠΕΠΘ ώστε οι µαθητές των
ΕΠΑΛ να διδάσκονται επαρκώς και σε ίσο χρόνο µε τους µαθητές των ΓΕΛ τα κοινά
µαθήµατα (π.χ. στα µαθηµατικά και στη φυσική οι µαθητές στα ΕΠΑΛ διδάσκονται σε
λιγότερες ώρες την ίδια ύλη µε αυτή που διδάσκονται οι συµµαθητές τους στο Γενικό
Λύκειο),
- την έλλειψη µέχρι σήµερα αξιόπιστης ενηµέρωσης των µαθητών για τα µαθήµατα
στα οποία θα εξετάζονται πανελλαδικά και
- την απουσία στοιχειώδους έστω αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, παρά τις
µαθησιακές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές της ΤΕΕ, οι οποίοι, σε πολύ µεγάλο
ποσοστό, ανήκουν στις ασθενέστερες κοινωνικές οµάδες.
Όλα αυτά επιδεινώνουν αναπόφευκτα την υφιστάµενη προβληµατική κατάσταση
και ακυρώνουν στην πραγµατικότητα τη δυνατότητα πρόσβασης των µαθητών στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Σηµειώνουµε ότι µε το ν. 3475/06 καταργήθηκαν για πρώτη φορά και τα ειδικά
ποσοστά για την πρόσβαση των αποφοίτων της ΤΕΕ στην τεχνολογική τριτοβάθµια
εκπαίδευση (ΑΤΕΙ)!
Το ΥΠΕΠΘ µε εγκύκλιό του (24.6.08) εξήγγειλε, ουσιαστικά, για δεύτερη φορά και
ενάµισυ χρόνο µετά, τις ανακοινώσεις της προκατόχου του κ. Στυλιανίδη! Με µια αλλαγή,
βεβαίως. Τα εξεταζόµενα µαθήµατα αυξάνονται από 3 σε 4.
Και στο νέο σύστηµα µεταφέρονται οι στρεβλώσεις του σηµερινού συστήµατος
πρόσβασης (περιορισµένες θέσεις και µόνο στα ΑΤΕΙ για τους απόφοιτους της ΤΕΕ,
πρόσβαση µόνο σε αντίστοιχες ειδικότητες, βαθµολογική βάση κ.λπ.), µε αποτέλεσµα να
αποκλείονται και στο µέλλον χιλιάδες απόφοιτοι των ΕΠΑΛ από τα ΑΤΕΙ, παρά το γεγονός
ότι ενδέχεται να επιτυγχάνουν βαθµολογία ακόµη και αρκετά υψηλότερη από τη
βαθµολογική βάση.
Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τη «δεύτερη δυνατότητα» πρόσβασης σε τµήµατα και
σχολές Α.Τ.Ε.Ι. κ.λ.π.
σηµειώνουµε, επίσης, πως το ΥΠΕΠΘ δεν αναφέρει
συγκεκριµένο ποσοστό θέσεων που θα καλύπτονται από τους κατόχους απολυτηρίου
ΕΠΑΛ. Και βεβαίως ουδεµία αναφορά γίνεται σε ποσοστό που θα καθορίζεται µε βάση
την αναλογικότητα, σε σχέση δηλαδή µε το µαθητικό δυναµικό, όπως προτείνει η
ΟΛΜΕ.
Εκφράζουµε για µια ακόµη φορά την ανησυχία των χιλιάδων εκπαιδευτικών που
διδάσκουν στην ΤΕΕ, των µαθητών και των γονέων τους, και απαιτούµε από το
Υπουργείο Παιδείας να δώσει άµεσα τις αναγκαίες λύσεις υιοθετώντας και
υλοποιώντας τις επεξεργασµένες προτάσεις της Οµοσπονδίας µας.
Οι προτάσεις αυτές είναι προϊόν της συλλογικής γνώσης, ευαισθησίας και
βούλησης του κλάδου µας και οδηγούν στην κατοχύρωσή των µορφωτικών και
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επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µαθητών/-τριών µας. Ταυτόχρονα αντιµετωπίζουν και
την εργασιακή αβεβαιότητα των συναδέλφων µας που εργάζονται στην ΤΕΕ.
Επιµένουµε στην απαίτησή µας να καταργηθεί ο ν. 3475/06, επειδή όχι µόνο δεν
έλυσε τα προβλήµατα που είχαν αναδειχθεί στο προϋπάρχον θεσµικό πλαίσιο, αλλά
επισώρευσε και νέα σοβαρότερα µε αποτέλεσµα να υποβαθµίζεται, όλο και
περισσότερο, η Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση.
Ζητούµε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, µε την ευκαιρία της
κατάθεσης νοµοσχεδίου, να προχωρήσει άµεσα στις εξής, τουλάχιστον, µεταβατικού
χαρακτήρα διορθωτικές νοµοθετικές ρυθµίσεις:
1. Να προβλέπεται διευρυµένο ποσοστό εισαγωγής αποφοίτων της ΤΕΕ στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η πρόσβαση των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, µε ποσοστό, θα πρέπει να αντιστοιχεί στο µαθητικό δυναµικό τους.
Συγχρόνως, να παρέχεται η δυνατότητα πολλών επιλογών σε διαφορετικά επιστηµονικά
πεδία (όχι µόνο σε ορισµένες σχολές που αντιστοιχούν στη συγκεκριµένη ειδικότητα του
µαθητή, όπως ισχύει σήµερα).
Μεταβατική ρύθµιση µε διετή ισχύ, για να έχουν οι απόφοιτοι των ΤΕΕ που
καταργήθηκαν, δικαίωµα συµµετοχής στις ειδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα
ΑΤΕΙ µε τα µαθήµατα και την ύλη στην οποία διαγωνίστηκαν εφέτος. Να έχουν δικαίωµα
µετεγραφής µε το πλαίσιο που κάθε φορά ισχύει και οι φοιτητές που προέρχονται από τα
ΤΕΕ και τα ΕΠΑΛ (αλλά και τα εσπερινά Λύκεια όλων των τύπων).
Να καταργηθεί η βάση του 10 ως προαπαιτούµενο για την εισαγωγή στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση των αποφοίτων όλων των τύπων λυκείων.
2. Να δηµιουργηθεί δηµόσιο Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης, το οποίο θα
αξιοποιεί την υποδοµή και το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑΛ, και θα
περιλαµβάνει το σύνολο των ειδικοτήτων που παρέχονται σήµερα στην ΤΕΕ, αλλά και
όποια άλλη κριθεί αναγκαίο να δηµιουργηθεί µε βάση τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας,
µε ταυτόχρονη κατάργηση και ενσωµάτωση σε αυτό κάθε άλλης µορφής επαγγελµατικής
µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ κ.λπ.).
3. Σε κάθε περίπτωση να συµπεριληφθούν στο ΕΠΑΛ τουλάχιστον όλες
εκείνες οι ειδικότητες για τις οποίες υπάρχουν αντίστοιχα τµήµατα την τριτοβάθµια
εκπαίδευση.
4.
Κατάργηση της διάταξης του νόµου που απαγορεύει στους αποφοίτους
Λυκείων να εγγράφονται στο ΕΠΑΛ για απόκτηση ειδικότητας.
5.
Υπαγωγή όλων των σχολικών µονάδων που παρέχουν σήµερα
δευτεροβάθµια τεχνικο-επαγγελµατική εκπαίδευση και ανήκουν σε άλλα υπουργεία
(ΟΑΕ∆, ΟΤΕΚ, Υγείας, Γεωργίας) στο ΥΠΕΠΘ. Σε κάθε περίπτωση απαιτούµε την
ακύρωση όλων των αποφάσεων που δηµιουργούν ίδιες ειδικότητες µε τα ΕΠΑΛ του
ΥΠΕΠΘ στις ΕΠΑΣ των διαφόρων εκτός ΥΠΕΠΘ Υπουργείων.
6.
Τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα νέα σχολεία, σύµφωνα µε την
πρόταση της οµοσπονδίας µας (το σύστηµα να στηρίζεται στην αρχαιότητα της
τοποθέτησή τους στα ΤΕΕ που καταργήθηκαν).
Σύµφωνα µε το νόµο 3475/06, στο άρθρο 19 προβλέπεται ότι οι καθηγητές των ΤΕΕ που
µετατρέπονται σε ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ καταλαµβάνουν αυτοδικαίως τις οργανικές θέσεις στα
ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ µε την ολοκλήρωση της µετατροπής. Επειδή όµως έχουν δηµιουργηθεί
πολλές υπεραριθµίες προτείνουµε:
α) Οι υπεράριθµοι όλων των ειδικοτήτων να τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές
οργανικές θέσεις ή να τοποθετούνται ως πλεονάζοντες σε σχολεία µιας οµάδας σχολείων
που περιλαµβάνει τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ της ίδιας πόλης ή γειτονικών πόλεων, αν δεν
υπάρχει σχολείο στην ίδια πόλη ή στην περιοχή µετάθεσης ή σε γειτονική πόλη σύµφωνα
µε τις εκτιµήσεις των οικείων ΠΥΣ∆Ε.
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β) όλοι οι καθηγητές/-τριες τεχνικών ειδικοτήτων που η ειδικότητά τους καταργήθηκε στο
σχολείο όπου υπηρετούσαν, αλλά και οι καθηγητές/-τριες µαθηµάτων γενικής παιδείας των
ΤΕΕ που µετατράπηκαν σε ΕΠΑΣ, να τοποθετηθούν στο πλησιέστερο ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ στο
οποίο προβλέπεται η αντίστοιχη ειδικότητα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει οργανικό κενό ή
όχι, και η χρονική αφετηρία τοποθέτησής τους να ανατρέχει στο χρόνο που είχαν
τοποθετηθεί στα ΤΕΕ από τα οποία προέρχονται.
Β. Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη (Π∆Σ)
Το θετικό γεγονός της πρόβλεψης της σχετικής απόφασης του ΥΠΕΠΘ (αρ.πρ.
113813/γ7/4-9-08), για τη δυνατότητα έναρξης της Π∆Σ από την έναρξη του διδακτικού
έτους υπονοµεύεται από τις ρυθµίσεις της ίδιας της απόφασης.
Συγκεκριµένα:
1. Η Π.∆.Σ. ταυτίζεται πλέον µε την Ενισχυτική ∆ιδασκαλία στα Γυµνάσια, µε µια
σηµαντική διαφορά: Την ευθύνη για το σχεδιασµό και τη λειτουργία της συνεχίζουν να
έχουν τα ίδια όργανα (σχεδιαστής-αξιολογητής κ.λπ. και εντέλει ο ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης),
ενώ την ευθύνη για τη λειτουργία της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας την έχει ο σύλλογος
διδασκόντων, σύµφωνα µε τις ανάγκες του κάθε σχολείου. Αυτό σηµαίνει πως ο
συγκεντρωτισµός και ο διοικητισµός επικρατεί σε ένα θεσµό που κατεξοχήν απαιτεί από
την φύση του, όσο το δυνατόν πιο ανοικτές και δηµοκρατικές λειτουργίες.
2. Η ταύτιση αυτή της Π.∆.Σ. µε την Ενισχυτική ∆ιδασκαλία, που σχετίζεται
κυρίως µε το ζήτηµα της χρηµατοδότησης της Π.∆.Σ. από τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
έχει σοβαρές συνέπειες στην αµοιβή αλλά και στις εργασιακές συνθήκες των συναδέλφων.
Συγκεκριµένα: Αντί να αυξηθεί η ωριαία αντιµισθία για τους ωροµισθίους –πάγιο
αίτηµα του εκπαιδευτικού κινήµατος- η αµοιβή µονίµων, αναπληρωτών, ωροµισθίων
εξισώνεται προς τα κάτω. Ενώ, δηλαδή, οι µόνιµοι και αναπληρωτές µέχρι τώρα
αµείβονταν µε 19,08 € / ώρα µικτά, στη φετινή προκήρυξη αναφέρεται ότι οι ώρες
διδασκαλίας στην Π.∆.Σ. θεωρούνται υπερωρίες.
Αποτέλεσµα αυτών θα είναι οι εκπαιδευτικοί να αµείβονται µε 9 € / ώρα µικτά. Να
σηµειώσουµε πως η αµοιβή για υπερωριακή απασχόληση δεν έχει αυξηθεί καθόλου από τις
31/12/1996!!
3. Το γεγονός πως ο µόνιµος ή αναπληρωτής συνάδελφος, µπορεί επίσης να
υποχρεώνεται να συµπληρώσει το υποχρεωτικό του ωράριο στην Π.∆.Σ. ή να του
ανατίθενται ώρες υποχρεωτικής υπερωριακής απασχόλησης, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, αλλάζει δραµατικά τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών στο σχολείο
καθώς θα υποχρεώνονται να εργάζονται την ίδια ηµέρα σε διαφορετικά ωράρια.
4. Η αύξηση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα στους 7-14, από 5-10 που
ήταν παλαιότερα, έχει δηµιουργήσει τεράστιες δυσκολίες και ακυρώνει εντέλει τον όποιο
αντισταθµιστικό αποτέλεσµα δυνάµει παρέχεται µέσα από το θεσµό αυτό.
5. Στις προσλήψεις ωροµισθίων εκπαιδευτικών για την Π∆Σ επικρατεί η
αδιαφάνεια και ο πελατειακός – κοµµατικός µηχανισµός, παρά το γεγονός πως αυτή η
προϋπηρεσία υπολογίζεται «για το µόνιµο διορισµό». Έτσι, στην εγκύκλιο, όσον αφορά
στους ωροµίσθιους, ορίζεται ότι προσλαµβάνονται από το ∆/ντή ∆/νσης, ύστερα από
εισήγηση του Προϊσταµένου Γραφείου, από τον πίνακα ωροµισθίων της ∆/νσης βάσει των
αιτήσεων (δεν αναφέρονται φυσικά ούτε τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία καταρτίζονται
οι πίνακες ούτε τα κριτήρια πρόσληψης). Οι ωροµίσθιοι, όπως εξάλλου και κάθε
εκπαιδευτικός, ανακαλούνται επίσης από το ∆/ντή ∆/νσης «αν δεν ανταποκρίνονται στο
έργο τους».
6. Σας είναι γνωστό πως από την περσινή χρονιά µένουν απλήρωτοι οι ωροµίσθιοι
εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί (µόνιµοι και ωροµίσθιοι) που δίδαξαν στην Πρόσθετη
∆ιδακτική Στήριξη, αλλά και πολλοί εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν υπερωριακά, και σε
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ορισµένες περιπτώσεις εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν σε διάφορες εργασίες των
πανελλαδικών εξετάσεων κ.λπ. Είναι απαράδεκτη αυτή η εκκρεµότητα, γιατί πέρα από την
εργασιακή περιπλάνηση και την οικονοµική εξαθλίωση, κυρίως των ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών, υποσκάπτει και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς θεσµούς.
7. Τέλος είναι «χωρίς λογική» η πρόβλεψη της απόφασης πως για να συµµετάσχει ο
ωροµίσθιος εκπαιδευτικός στην Π∆Σ πρέπει, εκτός από να µην είναι ιδιοκτήτης ή µέτοχος
φροντιστηρίου που είναι σωστό, να µην εργάζεται σε φροντιστήριο. Σαν να είναι δυνατόν
ένα ωροµίσθιος εκπαιδευτικός να ζήσει µόνο µε την αµοιβή της Π∆Σ (µε 10 ώρες ανώτατο
όριο την εβδοµάδα), όταν µάλιστα αυτή όχι µόνο είναι εξευτελιστική (7€ την ώρα) αλλά και
πάντα µέχρι σήµερα η πληρωµή πραγµατοποιείται την επόµενη ή την µεθεπόµενη χρονιά!!
8. Ένα σηµαντικότατο ζήτηµα που δεν µπορούµε να παραλείψουµε, είναι ότι η
Υπουργική Απόφαση βάζει την αξιολόγηση από την πίσω πόρτα στο σχολείο. Προβλέπει
συγκεκριµένα τη συµπλήρωση τυποποιηµένων εντύπων αξιολόγησης, ανώνυµα, από
µαθητές και καθηγητές, καθώς και ότι πρέπει να καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και να
εκτυπώνονται τα στοιχεία επίδοσης των µαθητών τόσο στις προαγωγικές εξετάσεις
της Α΄, Β΄ Λυκείου όσο και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το γεγονός αυτό παραπέµπει
απευθείας στη λογική των µετρήσιµων δεικτών αξιολόγησης της σχολικής µονάδας.
Ζητάµε, άµεσα, από το ΥΠΕΠΘ:


Να διασφαλιστούν όλες οι οικονοµικές και θεσµικές προϋποθέσεις για την
απρόσκοπτη λειτουργία των θεσµών της Π∆Σ και της Ενισχυτικής
∆ιδασκαλίας.
 Να επανέλθει ο αριθµός µαθητών ανά τµήµα στους 5-10.
 Προτείνουµε να δηµιουργηθεί πίνακας εκπαιδευτικών που επιθυµούν να
εργασθούν στην Π∆Σ ανά ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, µε βάση τη συνολική
προϋπηρεσία που έχουν οι υποψήφιοι στον πίνακα αναπληρωτών και να
ακολουθεί πίνακας µε βάση την ηµεροµηνία λήψης πτυχίου. Οι προσλήψεις να
γίνονται από κάθε ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υποχρεωτικά και
µόνο από αυτούς τους πίνακες. Οι πίνακες αυτοί να δηµοσιοποιούνται σε κάθε
∆ιεύθυνση αλλά και στο ∆ιαδίκτυο.
 Απαιτούµε τον άµεσο διπλασιασµό της αµοιβής αυτής και τη σύνδεσή της µε τις
αποδοχές των µονίµων εκπαιδευτικών.
 Να εξοφληθούν άµεσα όλες οι οικονοµικές εκκρεµότητες προς τους
εκπαιδευτικούς από την προηγούµενη χρονιά.
 Να προβλεφθεί η προαιρετική και µόνο ανάθεση Π∆Σ σε µόνιµους ή αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς για τη συµπλήρωση του ωραρίου εργασίας τους και σε κάθε
περίπτωση χωρίς να θίγονται τα εργασιακά δικαιώµατα των εκπαιδευτικών
(όπως π.χ. εργασία σε διαφορετικά ωράρια κ.λπ.).
Συµπερασµατικά, η αναγκαία αντισταθµιστική διδασκαλία και στήριξη των
µαθητών µας µέσα από τις εκπαιδευτικές δοµές, θυσιάζεται στο βωµό των αγοραίων
λογικών και των µικροπολιτικών σκοπιµοτήτων. Η Π.∆.Σ. κατ’ αυτόν τον τρόπο
υποτιµάται, υποβαθµίζεται και χρησιµοποιείται αντί για εργαλείο αναβάθµισης της
παρεχόµενης εκπαίδευσης, ως µοχλός εργασιακής πίεσης.
Γ. Αναθέσεις µαθηµάτων
Παρά το επανειληµµένα διατυπωµένο αίτηµά µας να τεθεί η νέα απόφαση για τις αναθέσεις
µαθηµάτων σε Γυµνάσιο, Γενικό και Επαγγελµατικό Λύκειο και ΕΠΑΣ, σε διαδικασία
ουσιαστικής διαπραγµάτευσης µεταξύ του ΥΠΕΠΘ και της ΟΛΜΕ, µια και µε αυτήν
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δηµιουργούνται σοβαρά εργασιακά ζητήµατα, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην
αιφνιδιαστική έκδοσή της.
Η νέα αυτή απόφαση, όπως φαίνεται και από τις διαµαρτυρίες συναδέλφων από πολλά
σχολεία καθώς και αυτές των επιστηµονικών συλλόγων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων
εκπαιδευτικών, δηµιουργεί µια σειρά από νέα προβλήµατα.
Θεωρούµε πως είναι απαραίτητη η προσωρινή αναστολή της απόφασης αυτής και αυτό
γιατί ο απαραίτητος προγραµµατισµός του αναγκαίου προσωπικού στα σχολεία, όσο ήταν
δυνατόν να γίνει, έγινε µε το προηγούµενο καθεστώς αναθέσεων.
Στο διάστηµα αυτό να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος µε την οµοσπονδία µας και να
διορθωθούν οι αδυναµίες, λάθη και αστοχίες που περιέχει.
Η νέα αυτή απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την επόµενη σχολική χρονιά, αφού θα είναι
γνωστή από την περίοδο που πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις και οι αποσπάσεις, στις
οποίες πρέπει να ληφθεί υπόψη.
Για την ΟΛΜΕ είναι σηµαντικό να σχεδιαστούν οι νέες αναθέσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε:
 να λαµβάνεται υπόψη σε σηµαντικό βαθµό το ισχύον status στις διάφορες
ειδικότητες και κλάδους εκπαιδευτικών,
 Ο σχεδιασµός για τις νέες αναθέσεις µαθηµάτων να υπηρετεί τις ανάγκες ενός
συγκεκριµένου, σύγχρονου και αποτελεσµατικού προγράµµατος σπουδών,
 να διευρύνεται η δεύτερη ανάθεση µαθηµάτων σε συγγενείς ειδικότητες ώστε να
διευκολύνεται η ολοκληρωµένη παρουσία των εκπαιδευτικών στις σχολικές
µονάδες, (σε αυτό το θέµα σηµαντικό ρόλο µπορεί να διαδραµατίσει και η
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών εφόσον οργανωθεί µε έγκυρο και επιστηµονικό
τρόπο),
 οι αναθέσεις θα πρέπει να στηρίζονται σε τυπικά προσόντα και όχι σε
αµφιλεγόµενες πιστοποιήσεις γνώσεων,
 να µειωθεί η αναλογία εκπαιδευτικού ανά µαθητές σε 1:10 για όλα τα
εργαστηριακά µαθήµατα κ.λπ.
Γ. Επιµόρφωση
Παρά το γεγονός πως το Υπουργείο Παιδείας έχει επανειληµµένα διακηρύξει τη
µεγάλη σηµασία της επιµόρφωσης, οι κατά καιρούς εξαγγελίες δεν προσδιορίζουν την
υλοποίηση ενός σοβαρού, συνεχούς και επιστηµονικά σχεδιασµένου επιµορφωτικού
προγράµµατος για τους εκπαιδευτικούς.
Είναι γεγονός διαπιστωµένο από την παγκόσµια εκπαιδευτική εµπειρία πως η
επιµόρφωση, για να είναι αποτελεσµατική, πρέπει να σχεδιάζεται από κοινού µε τους
άµεσα εµπλεκόµενους, δηλαδή τους επιµορφούµενους/-ες και τους/τις επιµορφωτές/-τριες.
Πρέπει να θεσµοθετηθεί ένα σταθερό και εξελίξιµο σύστηµα διαρκούς επιµόρφωσης,
στηριγµένο στις σύγχρονες επιστηµονικές αντιλήψεις και στα αντίστοιχα ερευνητικά
δεδοµένα.
Παρά το γεγονός πως επανειληµµένα σας έχουµε καταθέσει συγκεκριµένες
προτάσεις (τελευταίο υπόµνηµα στις 8.4.08) δεν έχει γίνει καµία σχετική διαπραγµάτευση
µε την οµοσπονδία µας και δεν έχει σχεδιαστεί τίποτε για τη νέα χρονιά. Με αυτό δεδοµένο
είναι πιστεύουµε υποκριτική από τη µεριά του ΥΠΕΠΘ η δήθεν διαβούλευση για το θέµα
αυτό µε τους συλλόγους διδασκόντων και η εξαγωγή των προτάσεων του κλάδου από
επιτροπές της διοίκησης!! Επισηµαίνοντας και το γεγονός πως εκείνη η πλευρά που
προτείνει την διαβούλευση οφείλει να δώσει και τις δικές της προτάσεις, απαιτούµε από
την πολιτεία να υλοποιήσει άµεσα τις τεκµηριωµένες προτάσεις του κλάδου µας, όπως
σας έχουν ήδη κατατεθεί µε το παραπάνω υπόµνηµα, το οποίο και σας επισυνάπτουµε.
Τη φετινή χρονιά υπήρξαν πολλά προβλήµατα στην υλοποίηση της εισαγωγικής
επιµόρφωσης τόσο στο περιεχόµενό της, όσο και στην οργάνωσή της µε αποτέλεσµα οι
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εκπαιδευτικοί, που συµµετείχαν στο πρόγραµµα αυτό, µεταξύ άλλων, να υποχρεωθούν να
καταβάλουν υπέρογκες δαπάνες για την προσωρινή διαµονή τους στις έδρες των ΠΕΚ
(ξενοδοχεία, διατροφή, κ.λπ.). Ζητούµε την άµεση καταβολή ανάλογης αποζηµίωσης στους
«δικαιούχους».
∆. Εκπαιδευτικές Άδειες
Είναι τουλάχιστον αξιοπερίεργο το γεγονός ότι, σε µια περίοδο που οι πάντες
επικαλούνται την ανάγκη της µορφωτικής αναβάθµισης των εκπαιδευτικών, µε την
πρακτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια σε πολλούς εκπαιδευτικούς που έχουν
γίνει δεκτοί από τα Πανεπιστήµια για µεταπτυχιακές σπουδές, το ΥΠΕΠΘ αρνείται να τους
χορηγήσει εκπαιδευτική άδεια.
Αν, οι λόγοι µη έγκρισης των εκπαιδευτικών αδειών είναι οικονοµικοί, εµείς, από την
πλευρά µας, θεωρούµε ότι το όφελος που προκύπτει από την επιστηµονική αναβάθµιση του
εκπαιδευτικού δυναµικού αποτελεί την παραγωγικότερη επένδυση για το µέλλον της χώρας.
Σας υπενθυµίζουµε ότι στο ΑΠΥΣ∆Ε Αττικής από τις 271 αιτήσεις που
υποβλήθηκαν ικανοποιήθηκαν µόνο οι 120, ενώ πέρσι στην αντίστοιχη διαδικασία σε
σύνολο 247 αιτήσεων ικανοποιήθηκαν οι 154. ∆ηλαδή το ποσοστό χορήγησης από 63% που
ήταν πέρσι έπεσε στο 44%! Επίσης, στο ΑΠΥΣ∆Ε ∆υτ. Ελλάδας από τις 52 αιτήσεις που
υποβλήθηκαν εγκρίθηκαν µόνο 25.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί:
• να εξασφαλίσετε τις αναγκαίες πιστώσεις για την έγκριση όλων των εκπαιδευτικών
αδειών που πληρούν τις προβλεπόµενες από το Νόµο προϋποθέσεις·
• να προχωρήσετε, σε συνεργασία µε την ΟΛΜΕ, στη διαµόρφωση ενός λειτουργικού
και σύγχρονου θεσµικού πλαισίου για τις εκπαιδευτικές άδειες και τις ειδικές
υποτροφίες για τους εκπαιδευτικούς, µε πρόβλεψη δικλείδων ασφάλειας για την
αξιοποίηση των µεταπτυχιακών σπουδών προς όφελος της Εκπαίδευσης, το οποίο θα τεθεί
σε εφαρµογή από την επόµενη σχολική χρονιά.
Μόνο έτσι θα υπηρετούνται αποτελεσµατικά τόσο οι επιδιώξεις των συναδέλφων
όσο και οι γενικότερες ανάγκες της Εκπαίδευσης.
Ε. Παραίτηση εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης
Με το νέο ν.3687/08 που το Υπουργείο Παιδείας προώθησε και ψήφισε τον
περασµένο Ιούλιο στη Βουλή περιορίστηκε ακόµη περισσότερο το αυτονόητο δικαίωµα
των εκπαιδευτικών ως εργαζοµένων να αποχωρούν από την υπηρεσία όταν το επιθυµούν.
Υπενθυµίζουµε πως µε επανειληµµένα υποµνήµατά µας ζητούσαµε να καταργηθεί
η διάταξη του ν. 3149/03 (αρ. 13 παρ. 20 εδ. α΄), που απαγόρευε τη συνταξιοδότηση των
εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Παρά το γεγονός πως τόσο η
προηγούµενη όσο και η σηµερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είχαν συµφωνήσει να
γίνει ρύθµιση στην κατεύθυνση διεύρυνσης των χρονικών ορίων για την υποβολή της
παραίτησης των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της χρονιά;, το Υπουργείο Παιδείας
έκανε ακριβώς το αντίθετο, περιορίζοντας, µάλιστα, ακόµη περισσότερο το αναφαίρετο
δικαίωµα των εκπαιδευτικών να επιλέγουν αυτοί το χρόνο παραίτησής τους. Έτσι, ενώ µε
το ν. 3149/03 η παραίτηση έπρεπε να υποβληθεί µέχρι 31 Αυγούστου, µε τον πρόσφατο
νόµο το χρονικό διάστηµα που τίθεται ως προθεσµία είναι µέχρι τις 10 Αυγούστου.
Παράλληλα, είχαµε προτείνει να γίνεται έγκαιρη ενηµέρωση από την πλευρά του
εκπαιδευτικού που προτίθεται να παραιτηθεί, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο ανάλογος
προγραµµατισµός από την υπηρεσία. Με αυτό τον τρόπο και δεν θα παρουσιάζονται κενά
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διδακτικού προσωπικού από αυτή την αιτία, αλλά και δεν θα καταστρατηγούνται τα
εργασιακά δικαιώµατα των εκπαιδευτικών.
Είναι γεγονός πως οι διορισµοί των εκπαιδευτικών πραγµατοποιούνταν συνήθως
καθυστερηµένα και µετά την έναρξη του σχολικού έτους (π.χ. από Σεπτέµβρη έως Γενάρη).
Η νέα ρύθµιση θα έχει ως αποτέλεσµα χιλιάδες εκπαιδευτικοί να αναγκάζονται να
παραµένουν στην υπηρεσία για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, επειδή συµπληρώνουν τα
αναγκαία συντάξιµα χρόνια µετά τις 10 Οκτώβρη, που είναι το τελευταίο όριο για την λύση
της υπαλληλικής σχέσης, αν η παραίτηση υποβληθεί στις 10 Αυγούστου.
Το Υπουργείο Παιδείας, όµως, µε το νέο νόµο ανατρέπει τα µέχρι τώρα ισχύοντα.
Ακόµα και αυτοί που απολύονται «λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας»
δεν µπορούν να φύγουν από την υπηρεσία παρά µόνο «στο τέλος του διδακτικού έτους, από
τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας και της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας»!!
Απαιτούµε την άµεση κατάργηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του ν.
3687/08, την κατάργηση της σχετικής διάταξης του εδάφ. α΄ της παρ. 20 του άρθρ. 13
του Ν. 3149/03 και την ουσιαστική συζήτηση µε την οµοσπονδία µας για να επιλυθεί το
θέµα.
Συγκεκριµένα, προτείνουµε να υπάρχει δυνατότητα υποβολής παραίτησης των
εκπαιδευτικών µέχρι και την 30η Νοέµβρη. Οι εκπαιδευτικοί που προγραµµατίζουν να
παραιτηθούν πρέπει να ενηµερώνουν την υπηρεσία έγκαιρα (π.χ. µέχρι την 1η
Σεπτέµβρη) για να γίνεται έγκαιρα και ο προγραµµατισµός της κάλυψης των κενών.
Στ. Οικονοµικές εκκρεµότητες – Μη καταβολή δεδουλευµένων
Σας είναι γνωστό πως από την περσινή χρονιά µένουν απλήρωτοι οι ωροµίσθιοι
εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί (µόνιµοι και ωροµίσθιοι) που διδάσκουν στην Πρόσθετη
∆ιδακτική Στήριξη, πολλοί εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν υπερωριακά, σε ορισµένες
περιπτώσεις εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν σε διάφορες εργασίες των πανελλαδικών
εξετάσεων και εκπαιδευτικοί συνοδοί σε εκδροµές και για µετακινήσεις εκτός έδρας,
επιµορφωτές, καταχωρητές και συντονιστές των προγραµµάτων επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ από το 2006 κ.λπ..
Ειδικότερα για την Π.∆.Σ. δεν έχουν καταβληθεί και οι αµοιβές για το 2ο και το 3ο
τρίµηνο του σχολικού έτους 2007-08. Είναι απαράδεκτη αυτή η εκκρεµότητα, γιατί πέρα
από την εργασιακή περιπλάνηση και την οικονοµική εξαθλίωση, κυρίως των ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών, υποσκάπτει και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς θεσµούς.
Είναι απόλυτα δικαιoλογηµένη η απαίτησή µας να εξοφληθούν άµεσα όλες οι
παραπάνω οικονοµικές εκκρεµότητες της πολιτείας προς τους συναδέλφους. Πιστεύουµε
πως πλέον δεν υπάρχει καµία δικαιολογία για άλλη καθυστέρηση. Ζητάµε, τέλος, να
ληφθούν έγκαιρα από το ΥΠΕΠΘ όλα τα µέτρα που απαιτούνται για να µην επαναληφθεί
και αυτή τη χρονιά το απαράδεκτο αυτό φαινόµενο.
Ζ. Τοποθετήσεις πολυτέκνων
Το θέµα των πολύτεκνων οικογενειών και ειδικότερα των πολύτεκνων
εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερης σηµασίας, αν συνδυαστεί µάλιστα µε το οξύ δηµογραφικό
πρόβληµα. Πρωτίστως, όµως, είναι θέµα γενναίων οικονοµικών και κοινωνικών κινήτρων
και παροχών, που οφείλει να σχεδιάσει και να προωθήσει η Πολιτεία. Είναι εσφαλµένη η
αντιµετώπιση τέτοιων ζητηµάτων µε διοικητικές ρυθµίσεις που θίγουν εργασιακά
δικαιώµατα άλλων συναδέλφων.
Το τελευταίο διάστηµα εµφανίστηκαν σοβαρά προβλήµατα, όπως:
συνάδελφοι που υπηρετούν επί χρόνια στην περιφέρεια για να συγκεντρώσουν τα
απαιτούµενα µόρια, ώστε, όταν θελήσουν, να έλθουν στο κέντρο, αδυνατούν, γιατί τυχόν
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οργανικά κενά καλύπτονται από νεοδιόριστους ή µετατιθέµενους πολύτεκνους
εκπαιδευτικούς, καθώς αυτοί οι συνάδελφοι τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα,
αρχαιότεροι συνάδελφοι µε προσωρινή τοποθέτηση σε κάποια σχολεία δεν έχουν
καµία ελπίδα να πάρουν οργανική θέση, αφού για την κατάληψή της θα προηγηθούν τυχόν
πολύτεκνοι. Συνέπεια αυτού είναι εκπαιδευτικοί µε πολυετή προσωρινή τοποθέτηση σε
κάποιο σχολείο να έχουν καταστεί ή να κινδυνεύουν να καταστούν την επόµενη σχολική
χρονιά υπεράριθµοι,
συνάδελφοι µε οργανική θέση για χρόνια σε κάποιο σχολείο κινδυνεύουν να
καταστούν υπεράριθµοι, αν τυχόν τοποθετηθεί στο σχολείο τους κάποιος συνάδελφος
πολύτεκνος, καθώς ο τελευταίος εξαιρείται από τη διαδικασία άρσης της υπεραριθµίας. Η
περίπτωση αυτή αφορά όλους σχεδόν τους εκπαιδευτικούς.
Για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων απαιτείται να ληφθούν υπόψη
δύο βασικοί όροι:
η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων όλων των συναδέλφων. Η
οργανικότητα αποτελεί κατάκτηση του κλάδου, διασφαλίζει την ισορροπία των εργασιακών
µας σχέσεων και έχει θετικές συνέπειες στην άσκηση του έργου µας.
η ουσιαστική οικονοµική και κοινωνική στήριξη των πολύτεκνων συναδέλφων και
των οικογενειών τους.
Ειδικότερα, προτείνουµε:
 Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί να προηγούνται στους διορισµούς. Εντός της
περιοχής µετάθεσης, όταν καλύπτονται νέες οργανικές θέσεις, δεν πρέπει να
προηγούνται έναντι όλων των συναδέλφων της αντίστοιχης ειδικότητας εφόσον
οι τελευταίοι έχουν περισσότερες µονάδες µετάθεσης.
 Η ρύθµιση της υπεραριθµίας να εφαρµόζεται µε τον ίδιο τρόπο για όλους τους
συναδέλφους (και τους πολύτεκνους). Για το σκοπό αυτό απαιτείται και
τροποποίηση της σχετικής διάταξης που αφορά την ειδική κατηγορία
πολυτέκνων, του Π.∆. 50/96.
 Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί έχουν τις ίδιες εξωδιδακτικές υποχρεώσεις, όπως
και όλοι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί.
 Θεωρούµε, επίσης, απόλυτα αναγκαία την ενίσχυση των πολύτεκνων
συναδέλφων µε όλα εκείνα τα ουσιαστικά µέτρα, που θα αποδεικνύουν στην
πράξη τη δέουσα ευαισθησία της πολιτείας απέναντί τους (µείωση διδακτικού
ωραρίου κ.λπ.).
Η. Εργασιακό καθεστώς και υπηρεσιακές µεταβολές των εκπαιδευτικών
Καθηµερινά καταδεικνύεται η ανάγκη ενός νέου θεσµικού πλαισίου, που θα
συµβάλει στην εύρυθµη λειτουργία των σχολείων αλλά και θα αµβλύνει τις ανισότητες
αναφορικά µε το εργασιακό καθεστώς χιλιάδων εκπαιδευτικών.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ πάρα πολλές φορές, µέσα από τα συλλογικά όργανα του
συνδικαλιστικού µας κινήµατος, έχει αναδείξει πλευρές των παραπάνω προβληµάτων και
έχει επισηµάνει την αναγκαιότητα για µια εκ νέου και συνολική αντιµετώπιση του πλαισίου
των υπηρεσιακών µεταβολών (διορισµοί, τοποθετήσεις, αποσπάσεις, µεταθέσεις).
Ταυτόχρονα, επιµένουµε στη διεκδίκηση των ώριµων και δίκαιων αιτηµάτων του
κλάδου µας, που θα βελτιώσουν το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών, αλλά και θα
συµβάλουν θετικά στην ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης όπως:
α) µε νοµοθετική ρύθµιση, µείωση των µαθητών ανά τµήµα στους 25 στα Γυµνάσια
και Γενικά Λύκεια, 20 στην ΤΕΕ και στις κατευθύνσεις και 10 µαθητές ανά καθηγητή στα
εργαστήρια,
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β) πλήρης σύνταξη στους εκπαιδευτικούς µε 30 χρόνια υπηρεσίας, ώστε να
ανανεωθεί το έµψυχο δυναµικό της εκπαίδευσης, να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας
και να αµβλυνθεί το οξύ πρόβληµα της ανεργίας των νέων εκπαιδευτικών,
γ) καθιέρωση της ετήσιας επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µε απαλλαγή από τα
διδακτικά τους καθήκοντα.
Πρέπει επίσης να τονίσουµε, πως δεν είναι δυνατόν να τελεσφορήσει καµία
προσπάθεια για τη βελτίωση της κατάστασης, εάν δεν υπάρξει σωστός προγραµµατισµός
και δε ληφθεί πρόνοια, ώστε να στελεχώνονται όλα τα σχολεία πλήρως και έγκαιρα µε το
απαραίτητο διδακτικό προσωπικό, για να µη χάνονται ανυπολόγιστες ώρες διδασκαλίας,
κάτι που δυστυχώς συµβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ συµβάλλοντας στην προσπάθεια να αντιµετωπιστεί, καταρχήν, το
σύνθετο πρόβληµα των υπηρεσιακών µεταβολών και έχοντας ως κύριο στόχο την
ολοκληρωµένη λύση σας είχε καταθέσει ένα πολυσέλιδο υπόµνηµα που αναφέρονταν στα
παρακάτω:
• Οι προσλήψεις αναπληρωτών και ωροµισθίων σε κάθε περίπτωση να γίνονται
από τους πίνακες προϋπηρεσίας.
• Να τεθούν αντικειµενικά κριτήρια και όροι στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε
υπηρεσίες και οργανισµούς.
• Να επιλυθεί, επιτέλους, το πρόβληµα της µη τοποθέτησης εκατοντάδων
εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις («διάθεση στο ΠΥΣ∆Ε»).
• Να αντιµετωπιστεί το θέµα της τοποθέτησης των πολυτέκνων και των
διορισµών των Ι∆ΑΧ.
• Να αντιµετωπισθούν θετικά τα αιτήµατα σχετικά µε ωράρια διαφόρων
περιπτώσεων εκπαιδευτικών (π.χ. αναγνώριση ολόκληρης της δηµόσιας
προϋπηρεσίας τους για µείωση διδακτικού ωραρίου, κ.λπ.).
• Να θεσµοθετηθούν χρονοδιάγραµµα στις υπηρεσιακές µεταβολές και να
αλλάξει ο χρόνος διορισµών των εκπαιδευτικών.
Σας επισυνάπτουµε αυτό το υπόµνηµα απαιτώντας να δοθούν επιτέλους λύσεις όπως
δεσµευτήκατε στις 2 συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά την περσινή χρονιά.
Θ. Σχολικές βιβλιοθήκες
Σε αρκετά σχολεία οι σχολικές βιβλιοθήκες παραµένουν κλειστές, καθώς δεν έχει
εξασφαλιστεί η αναγκαία στελέχωσή τους. Επίσης, δεν έχουν εξασφαλιστεί πόροι για τη
διεύρυνση του θεσµού και τον περαιτέρω εµπλουτισµό των βιβλιοθηκών σε τεκµήρια
(βιβλία, ψηφιακοί δίσκοι κλπ). Έτσι, από τη µια πλευρά ξοδεύονται µεγάλα ποσά για τη
σύστασή τους και από την άλλη ο θεσµός δεν αξιοποιείται από τα σχολεία, αν και η
λειτουργία του είναι αναγκαία για µια εύρυθµη και αποτελεσµατική εκπαιδευτική
διαδικασία.
Ι. Παρακράτηση – απόδοση εισφορών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 Χηµικών υπέρ της
Ένωσης Ελλήνων Χηµικών (ΕΕΧ)
Σε ορισµένες περιοχές της χώρας (Β΄ Θεσ/νίκης, Πειραιά, κ.λπ.) οι ∆/ντές Β/βάθµιας
Εκπαίδευσης συνεχίζουν να στέλνουν έγγραφα επισυνάπτοντας και έγγραφα της Ε.Ε.Χ. µε
τα οποία απαιτούν από τους εκκαθαριστές αποδοχών να κάνουν παρακράτηση ύψους 50 €
το χρόνο από τις αποδοχές των καθηγητών ΠΕ04 Χηµικών υπέρ της Ένωσης Ελλήνων
Χηµικών µάλιστα, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
Έχουµε θέσει το ζήτηµα πολλές φορές στο παρελθόν σε στελέχη του ΥΠΕΠΘ και
δόθηκε η διαβεβαίωση ότι αυτό θα σταµατήσει.
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Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί αυτονόητο ότι η συµµετοχή σε επιστηµονικές ενώσεις,
σωµατεία, συλλόγους, κ.λπ. στηρίζεται στην ελεύθερη βούληση των πολιτών και δεν πρέπει
να έχει καταναγκαστικό χαρακτήρα.
Σας ζητούµε, λοιπόν, να στείλετε έγγραφο που να διευκρινίζει τα παραπάνω,
ανασκευάζοντας παλαιότερα έγγραφα της ∆/νσης Οικονοµικών Υποθέσεων του ΥΠΕΠΘ τα
οποία επικαλούνται ∆/ντές Β/βάθµιας Εκπ/σης και ζητούν να γίνεται υποχρεωτική
παρακράτηση.

11

