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ΕΛΜΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ  
ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; 

 
Στον κλάδο μας συνεχίζεται η  μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα και 

τους όποιους τρόπους αντιμετώπισής τους. Ως ΟΛΜΕ έχουμε ήδη απευθυνθεί στην 
Υπουργό Παιδείας, στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και στον Πρωθυπουργό 
της  χώρας, επιμένοντας σε απαντήσεις της κυβέρνησης στα αιτήματά μας.  
 

ΤΙ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ, ΤΙ ΖΗΤΑΜΕ: 
 

Ø ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ να είναι υψηλού επιπέδου και για  όλους χωρίς διακρίσεις, 
χωρίς παραπαιδεία. Δεν θέλουμε κατηγοριοποίηση των σχολείων με βάση την θέση 
τους, την οικονομική κατάσταση των παιδιών και τις επιδόσεις, που διαιωνίζουν 
κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. 

Ø Άμεση αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ. Χωρίς τις 
απαιτούμενες σήμερα δαπάνες δεν είναι δυνατή καμία  βελτίωση της παρεχόμενης 
παιδείας. Είμαστε άλλωστε τελευταίοι σε δαπάνες για την Παιδεία μέσα στην Ε.Ε.  
Καθαρές αποδοχές του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού στο ύψος των 1400 ευρώ, να ζει 
με αξιοπρέπεια από το μισθό του μόνο. 

Ø Ουσιαστική αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), 
ισότιμη ένταξή της στη λυκειακή βαθμίδα σύμφωνα με την πρόταση της ΟΛΜΕ. Η 
ΤΕΕ σε όλες τις προηγμένες χώρες δεν είναι το αποπαίδι αλλά βασικός παράγοντας 
ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας. 

Ø Θεσμοθέτηση νέου δημοκρατικού και αξιόπιστου πλαισίου επιλογής στελεχών 
(Σχολικών Συμβούλων, Προϊσταμένων και Διευθυντών)  και άμεση εφαρμογή του, 
μακριά από κομματισμούς και ειδικές σχέσεις. 

Ø Αρνούμαστε μια αξιολόγηση πού  χειραγωγεί και εκφοβίζει, και που δεν αποσκοπεί 
πραγματικά στην βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. 

Ø Θέλουμε την μονιμοποίηση των αναπληρωτών με 18μηνη υπηρεσία. Θέλουμε να 
μειωθούν στο ελάχιστο οι ωρομίσθιοι και μόνο εάν υπάρχει μεγάλη ανάγκη. 
Πιστεύουμε ότι ένας εκπαιδευτικός ανασφαλής και με ελαστική σχέση εργασίας δεν 
αποδίδει ουσιαστικά και ως εκ τούτου θεωρούμε και εκτός τόπου και χρόνου κάθε 
συζήτηση για την άρση της μονιμότητας.  

Ø Λέμε όχι στην τροποποίηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που θα αμφισβητήσει 
την δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση στη χώρα μας. Δεν συμφωνούμε με την ίδρυση 
ιδιωτικών πανεπιστημίων και την εισβολή των ιδιωτικών εταιρειών στο δημόσιο 
σχολείο 

 
 Σ αυτή τη προσπάθειά θέλουμε κοντά μας όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς, 

μαθητές και όλη την κοινωνία, γιατί η Παιδεία θεωρείται σήμερα παντού η μεγαλύτερη 
επένδυση και είναι υπόθεση ΟΛΩΝ. 

 
Για την υπογραφή  

Μπουντουλούλης Βαγγ 
Πρόεδρος ΕΛΜΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

. 


