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ΠΡΟΣ:  

τον Υπουργό Οικονομικών 

κ. Χρ. Σταϊκούρα 

 

 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζητεί άμεσα συνάντηση μαζί σας προκειμένου να συζητήσουμε 

τα παρακάτω θέματα:  

 

 Οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών 

 Ουσιαστικές αυξήσεις μισθών τουλάχιστον στα όρια του πληθωρισμού 

 Επαναφορά Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα 

 Επαναφορά επιδομάτων (βιβλιοθήκης, εξωδιδακτικής διδασκαλίας) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:olme@otenet.gr


   Ο.Λ.Μ.Ε.       
Ερμού & Κορνάρου 2 

ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255 

www.olme.gr       

e-mail: olme@otenet.gr     Αθήνα, 26/09/2022 

        Α.Π.: 1417 

         

ΠΡΟΣ:  

τον Υπουργό Εσωτερικών 

κ. Μαυρ. Βορίδη 

 
 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζητεί άμεσα συνάντηση μαζί σας προκειμένου να συζητήσουμε 

τα παρακάτω φλέγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική κοινότητα:  

 Οξυμμένο πρόβλημα στέγασης για μόνιμους και αναπληρωτές σε όλη τη χώρα 

και κυρίως στις τουριστικές περιοχές 

 Κατάργηση του επιδόματος σίτισης – στέγασης για τους εκπαιδευτικούς που 

δίνονταν από τους Δήμους μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου σας 

 Άμεση εξόφληση των λογαριασμών Κοινής Ωφελείας των σχολείων από τους 

Δήμους (ηλεκτρικό, αέριο, τηλεφωνία, ύδρευση)  
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ΠΡΟΣ:  

την Υφυπουργό Παιδείας 

κ. Ζέττα Μακρή 

 

 

Κυρία Υπουργέ, 

 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζητεί άμεσα συνάντηση μαζί σας προκειμένου να συζητήσουμε 

θέματα που άπτονται της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού:  

 

 Επαναφορά Υπηρεσιακών Συμβουλίων όπου έχουν καταργηθεί 

 Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί του εξωτερικού με τους 

Συντονιστές 

 Έγκαιρη πληρωμή των επιμισθίων 
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ΠΡΟΣ:  

        Τον Υφυπουργό Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων 

κ. Παν. Τσακλόγλου 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζητεί άμεσα συνάντηση μαζί σας προκειμένου να 

συζητήσουμε για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τους εκπαιδευτικούς που έχουν 

θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης τα έτη 2010-2011-2012 και δεν τους δίνεται η 

δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης μετά και την τελευταία ανακοίνωση (Άνοιξη 

2022) του Γ.Λ.Κ.  
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