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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
από τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ με την Υπουργό Παιδείας 

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 3/9/2015 η συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με την 

Υπουργό Παιδείας κα E. Κιάου. Στη συνάντηση αυτή, με δεδομένη την πολιτική 

συγκυρία και τις δυνατότητες της υπηρεσιακής Κυβέρνησης, θέσαμε τα επείγοντα 

ζητήματα που απασχολούν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

 

 Επισημάναμε τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και ανέρχονται σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας στις 7.000 

και την επιτακτική ανάγκη να πραγματοποιηθούν μόνιμοι διορισμοί. 

Υπογραμμίσαμε  το αίτημα της Ομοσπονδίας για 20 μαθητές στο τμήμα. 

 Τονίσαμε την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην ειδική 

αγωγή, όπου οι ελλείψεις είναι τραγικές. 

Ζητήσαμε: 

 την άμεση αποδέσμευση των αποσπασμένων συναδέλφων και την 

παρουσία τους στον τόπο απόσπασής τους. 

 τον άμεσο διορισμό αναπληρωτών και την εξασφάλιση των 

απαραίτητων πιστώσεων.  

 την άμεση απόσπαση συναδέλφων για τα σχολεία του εξωτερικού που 

υπολειτουργούν. 

 την υπογραφή των διαπιστωτικών πράξεων, παύσης της «αυτοδίκαης 

αργίας» των εκπαιδευτικών, που επανήλθαν με το νόμο 4325/2015. 

  

Η Υπ. Παιδείας μας διαβεβαίωσε ότι ασχολείται με όλα τα τρέχοντα ζητήματα 

που επισημάναμε. Ήδη έχει εξασφαλιστεί η σχετική εξαίρεση από την τριμελή 

επιτροπή του ΣτΕ και πραγματοποιήθηκαν οι αποσπάσεις των συναδέλφων από 

ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ.  

Μας επιβεβαίωσε ότι το σύνολο των κενών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπηρεσιακών 

παραγόντων, ανέρχονται στις 20.000 και μας ενημέρωσε ότι έχουν διασφαλιστεί 

12.000 πιστώσεις αναπληρωτών από το ΕΣΠΑ. Πιστώσεις οι οποίες ως προς τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφορούν την ειδική αγωγή και την ενισχυτική 

διδασκαλία. Εγκρίθηκαν επίσης 2.000 πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό, 

ενώ έχουν ζητηθεί και 6.000 πιστώσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, 

που δεν έχουν μέχρι στιγμής εξασφαλιστεί. Η υπουργός μας πληροφόρησε ότι 

υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο ζήτημα της πρόσληψης αναπληρωτών, τόσο λόγω της 

απαγόρευσης προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο, όσο και εξαιτίας της 

δικαστικής προσφυγής ομάδας εκπαιδευτικών. Μας ενημέρωσε ότι έχει ζητηθεί η 

εξαίρεση απαγόρευσης προσλήψεων και εφόσον δεν υπάρξει δικαστική εμπλοκή, το 

ζήτημα της πρόσληψης αναπληρωτών θα λυθεί από την υπηρεσιακή κυβέρνηση.  
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Στο ζήτημα της απόσπασης των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, μας επισήμανε 

ότι πρωταρχικός στόχος της είναι να δουλέψουν όλα τα σχολεία, άρα και τα σχολεία 

του εξωτερικού αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα πραγματοποιηθούν οι αποσπάσεις.  

Επίσης δεσμεύτηκε, ότι θα επιληφθεί του θέματος και εφόσον της δίνεται η 

δυνατότητα, θα υπογράψει τις διαπιστωτικές πράξεις, παύσης της «αυτοδίκαης 

αργίας» των εκπαιδευτικών που επανήλθαν με το νόμο 4325/2015.  

Με βάση τις απαντήσεις της υπουργού απαιτούμε από την υπηρεσιακή 

κυβέρνηση να εξασφαλίσει άμεσα τις υπόλοιπες πιστώσεις. Βρισκόμαστε μια μόλις 

εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων και τα προβλήματα στην εκπαίδευση 

είναι εκρηκτικά και απαιτούν άμεσες λύσεις.  

Η ΟΛΜΕ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για κάλυψη όλων των κενών με 

μόνιμους διορισμούς και να παλεύει με όλους τους τρόπους, ώστε οι μαθητές μας να 

έχουν έγκαιρα τους καθηγητές τους στην τάξη. 

 

 

 

 
 


