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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                                                                                                                            

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ συναντήθηκε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

παιδείας την Τετάρτη  17-2-2016. 

Στη συνάντηση τέθηκαν όλα τα ανοικτά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο. 

Εκφράσαμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα οποία υπερβαίνουν τα 1.000. Τονίσαμε την αντίθεσή 

μας στην έλλειψη αντισταθμιστικής εκπαίδευσης (ΠΔΣ στο Λύκειο και Ενισχυτική 

Διδασκαλία στο Γυμνάσιο). Απαιτήσαμε την άμεση έναρξη της ενισχυτικής 

Διδασκαλίας στα Γυμνάσια δεδομένου ότι υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις.  

Εκφράσαμε την απορία μας για την ολιγωρία του Υπουργείου να προχωρήσει 

σε νέο θεσμικό πλαίσιο για τους διορισμούς όπως επιβάλλεται. 

Η ΟΛΜΕ κατέθεσε εκ νέου το σύστημα διορισμού που προτείνει και απαίτησε 

μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη των πραγματικών κενών. Πρόσληψη 

αναπληρωτών μόνο για τα λειτουργικά κενά. 

Απαιτήσαμε την έναρξη της ΠΔΣ και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας από την 

πρώτη μέρα του νέου σχολικού έτους. 

Ζητήσαμε την επαναφορά του διδακτικού ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα.  

Απαιτήσαμε τη θεσμική κατοχύρωση της μείωσης του εκπαιδευτικού ωραρίου 

για τους πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες. 

Εκφράσαμε την πλήρη αντίθεση και τη δυσαρέσκειά μας  στις δηλώσεις του 

Υπουργού Παιδείας στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για δήθεν πλασματικά 

κενά, που βασίζονται σε έωλους υπολογισμούς. Θεωρούμε ότι με την ατυχή αυτή 

δήλωση στοχοποιείται  το σύνολο των εκπαιδευτικών. 

Ο Υπουργός Παιδείας δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε νέα 

αύξηση του  ωραρίου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, αρνήθηκε όμως την επαναφορά 

του ωραρίου σύμφωνα με όσα ίσχυαν μέχρι το 2013. 

Σε ότι αφορά το βασικό αίτημά μας για μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών, 

ανέφερε ότι η βούληση του Υπουργείου Παιδείας είναι να γίνουν 20.000 διορισμοί 

εντός τριετίας και μάλιστα  ένα μεγάλο μέρος το νέο σχολικό έτος προκειμένου να 

καλυφθούν τα βασικά κενά. Δυστυχώς όμως δεν δεσμεύτηκε και για την υλοποίηση 

αυτής της εξαγγελίας. 

Τέλος διατύπωσε τις επιφυλάξεις του για την έναρξη της ΠΔΣ λόγω έλλειψης 

των απαραίτητων πιστώσεων. 

Είναι προφανές ότι τα βασικά αιτήματά μας δεν ικανοποιήθηκαν, και καθήκον 

του κλάδου είναι να παλέψει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για να τα 

διεκδικήσει. 
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