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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ   26-11-2010 
  

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ συναντήθηκε την Παρασκευή 26-11-2010 με την 
Υφυπουργό Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου και τον Γ.Γ του υπουργείου κ. Κουλαϊδή. 
Στη συνάντηση τέθηκαν επείγοντα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο και ζητήσαμε 
από την πολιτική ηγεσία να δοθούν επιτέλους λύσεις. 
 Συγκεκριμένα: 

1. Εκφράσαμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την απαράδεκτη 
καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων των σχεδιαστών και 
καταχωρητών της Π.Δ.Σ. Εκφράσαμε επίσης την ανησυχία μας για τον 
κίνδυνο παραγραφής των οφειλομένων ποσών λόγω παρέλευσης της 
διετίας. Ο Γ.Γ απάντησε ότι στο ζήτημα των σχεδιαστών-καταχωρητών 
απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, γιατί όταν το πρόγραμμα έπαψε να 
χρηματοδοτείται από το 3ο Κ.Π.Σ. και χρηματοδοτήθηκε με εθνικούς πόρους, 
δεν προβλέφθηκε η αμοιβή τους. Ισχυρίστηκε, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 
παραγραφής του σχετικού ποσού (περίπου 5,8 εκ ευρώ), γιατί το ποσό αυτό 
θα καταγραφεί ως οφειλόμενο από το Δημόσιο ύστερα από τη νομοθετική 
ρύθμιση. Αναφέρθηκε επίσης το ενδεχόμενο η όποια νομοθετική ρύθμιση 
να γίνει μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, για να βαρύνει το έτος 2011 
και να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειας του ποσού. Ωστόσο δεν υπήρξε 
καμία διαβεβαίωση για το αν το Υπουργείο Οικονομικών είναι σύμφωνο με 
τη νομοθετική διευθέτηση του ζητήματος και με δεδομένο μάλιστα ότι 
αντιτάχθηκε σε ανάλογη επιχειρούμενη ρύθμιση στο νόμο για τη «Δια βίου 
μάθηση». Εάν δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, οι συνάδελφοι δεν 
πρόκειται να πληρωθούν τα δεδουλευμένα. Καθίσταται, λοιπόν φανερό, ότι 
το ζήτημα αυτό παραμένει στον αέρα.  
     Το Δ.Σ. άμεσα θα συζητήσει ξανά το ζήτημα και θα καταλήξει σε 
συγκεκριμένες ενέργειες 
2. Με δεδομένο ότι για το 2011 δεν θα επιτραπεί η πληρωμή 
ανεξόφλητων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (εγκύκλιος 
2/94816/0020/30-12-2009 Γενικού Λογιστηρίου Κράτους) επισημάναμε την 
καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων πάσης φύσεως (υπερωρίες, 
διαθέσεις, εκδρομές, οδοιπορικά, δαπάνες λόγω επιμόρφωσης). Η 
υφυπουργός απάντησε, ότι από 3/11/2010 έχει γίνει  σχετικό έγγραφο προς 
το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να γίνει μεταφορά πιστώσεων από 
κωδικούς με πλεόνασμα στους κωδικούς που αφορούν τις ανωτέρω 
περιπτώσεις. Εκτίμησε ότι η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
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15/12/2010 και συνεπώς δεν πρόκειται να χαθούν τα δεδουλευμένα. Το 
ποσό που θα μεταφερθεί στους ανωτέρω κωδικούς προσεγγίζει τα 8.000.000 
ευρώ. Χωρίς να  δεσμευτεί, ότι το ανωτέρω ποσό είναι αρκετό για να 
καλύψει το σύνολο των οικονομικών απαιτήσεων των εκπαιδευτικών, 
ισχυρίστηκε ωστόσο ότι υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί η τυχόν 
διαφορά που θα προκύψει.  Επίσης δεν υπήρξε απάντηση για τα οφειλόμενα 
ποσά, όσον αφορά τα «Σάββατα» και την «μη χρήση καλοκαιρινής αδείας». 
3. Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της 
λειτουργίας των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ. Διαμαρτυρηθήκαμε τόσο για  τη μεγάλη 
καθυστέρηση στην πρόσληψη των εκπαιδευτικών ΤΑΔ-ΕΤΑΔ,  όσο και για την 
απόφαση της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής να καταργήσει τη μεταφορά των 
μαθητών από και προς τα γυμναστήρια, με συνέπεια αυτή να γίνεται με ίδια 
μέσα και με ευθύνη των γονέων τους. Το γεγονός αυτό ήδη έχει σαν 
αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού κατά 10%. Η 
υφυπουργός παραδέχτηκε ότι υπάρχει έλλειψη πιστώσεων διότι το κονδύλι 
μεταφοράς των μαθητών των  ΤΑΔ-ΕΤΑΔ δεν καταβλήθηκε από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού. Δήλωσε ότι θα διερευνηθούν και άλλες λύσεις, 
ωστόσο δεν δεσμεύτηκε για τη λύση του προβλήματος, δεδομένου ότι, όπως 
είπε, δεν είναι θέμα που άπτεται αποκλειστικά της αρμοδιότητας της. Για το 
ζήτημα της καθυστέρησης του διορισμού εκπαιδευτικών στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, 
ισχυρίστηκε ότι οφείλεται σε λάθη στη μοριοδότηση των υποψηφίων από τα 
Γραφεία Φ.Α. Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι η λειτουργία των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 
θα είναι προβληματική για το προσεχές σχολικό έτος.  
4. Μουσικά σχολεία. Για το ζήτημα του κατακερματισμού των κενών 
στα μουσικά σχολεία έτσι ώστε αντί αναπληρωτών να προσλαμβάνονται 
ωρομίσθιοι (Ζάκυνθος κλπ) δηλώθηκε άγνοια του γεγονότος και υπήρξε 
δέσμευση για διερεύνηση των καταγγελιών. 
5. Σχετικά με το θέμα των προσλήψεων εκπαιδευτικών, απάντησε ότι η  
περιοριστική πολιτική στο ζήτημα των προσλήψεων (5 αποχωρούν, 1 
προσλαμβάνεται) θα ισχύσει και στην εκπαίδευση. Επίσης, μας 
γνωστοποίησε ότι θα γίνουν 240 μετατάξεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών, από 
άλλα Υπουργεία και Οργανισμούς του Δημοσίου. Δεδομένου ότι, σύμφωνα 
με τις επιταγές της Τρόικας, κάθε μετάταξη θεωρείται πρόσληψη, και 
συνυπολογίζοντας ότι 5 αποχωρούν, 1 προσλαμβάνεται είναι προφανές ότι 
οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα είναι ελάχιστοι.  
Ως εκ τούτου και ειδικότερα για όσους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα  
διορισμού (ΑΣΕΠ, πίνακας 40%, 24μηνο=ΑΣΕΠ, 30μηνο), η πρόσληψη δε 
θεωρείται πλέον εξασφαλισμένη. Είναι φανερό πλέον ότι βαδίζουμε 
ολοταχώς για σοβαρή μείωση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  
6. Για το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων λόγω 
περικοπών της χρηματοδότησης στην εκπαίδευση, η υφυπουργός δεν 
απέκλεισε συγχωνεύσεις από την επόμενη σχολική χρονιά. Ισχυρίστηκε ότι 
όπου κριθεί απαραίτητο η όλη διαδικασία θα γίνει με παιδαγωγικά κριτήρια 
και εξέφρασε την άποψη ότι οι μικρές σχολικές μονάδες δεν εκπληρώνουν 
ικανοποιητικά την αποστολή τους. 
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7. Σχετικά με την εισαγωγική επιμόρφωση διαμαρτυρηθήκαμε για τη 
μη καταβολή μέχρι σήμερα των αποζημιώσεων για επιμορφούμενους και 
επιμορφωτές παρελθόντων ετών. Για τους όρους και τις συνθήκες 
διεξαγωγής της φετινής εισαγωγικής επιμόρφωσης και την καταγγελία τους 
από την ομοσπονδία, υπήρξε η δέσμευση για μια εκτενή συζήτηση για την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε επόμενη συνάντηση με το Δ.Σ.  
Μας γνωστοποιήθηκε επίσης ότι σύντομα θα κληθούμε να λάβουμε το 
σχέδιο για το θεσμό του «Μέντορα», θεσμό που έχει απορρίψει ο κλάδος 
μας. 
8. Καταγγείλαμε αυταρχικές στάσεις και παράτυπες πράξεις της 
Διοίκησης για τις οποίες υπήρξε δέσμευση από την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου ότι θα διερευνηθούν.  
9. Η ομοσπονδία επανήλθε στο θέμα των διαθέσεων καθηγητών στη 
Πρωτοβάθμια και της επιχειρούμενης σε πολλές περιπτώσεις, δυσμενούς 
μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης αυτών, μέσω της αλλαγής του 
διδακτικού τους ωραρίου. Για το λόγο αυτό και προς ενίσχυση των θέσεών 
μας, καταθέσαμε τα συμπεράσματα της γνωμοδότησης του Καθηγητή 
Εργατικού Δικαίου του ΑΠΘ   Άρι Γ. Καζάκου . Στην επομένη συνεδρίαση το 
Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θα αποφασίσει συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης για το θέμα 
αυτό. 
10. Τέλος θέσαμε το ζήτημα της μη επαρκούς χρηματοδότησης της 
λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Τα ποσά που έχουν δοθεί, στις 
καλύτερες περιπτώσεις, αποτελούν το 60% των αντίστοιχων της περυσινής 
χρονιάς. Η υφυπουργός μας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν ουσιαστικά 
προβλήματα στην κάλυψη των αναγκών και ότι διερευνά καταγγελίες μη 
απόδοσης των ποσών από ορισμένες τοπικές αυτοδιοικήσεις   

 
 
Ανακεφαλαιώνοντας και μετά τη συνάντηση αυτή, το Δ.Σ της ΟΛΜΕ εκτιμά ότι 
συνεχίζεται και εντείνεται η πολιτική των περικοπών και γενικεύεται η εργασιακή 
ανασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα γίνονται δυσκολότερες οι συνθήκες άσκησης του 
επαγγέλματος μας. Οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν μας ικανοποιούν και 
αυξάνουν την ευθύνη όλων μας να προασπίσουμε το Δημόσιο χαρακτήρα και την 
ποιότητα της παρεχόμενης Εκπαίδευσης και να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα 
του κλάδου μας, που πλήττονται.      
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

