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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Παράσταση του ∆Σ της ΟΛΜΕ στο Υπ. Παιδείας  
για τις αποσπάσεις από ΠΥΣ∆Ε σε ΠΥΣ∆Ε 

 
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ πραγµατοποίησε σήµερα παράσταση διαµαρτυρίας στον Γεν. 

Γραµµατέα του ΥΠ∆ΒΜΘ κ. Κουλαϊδή για την απαράδεκτη πολιτική του Υπουργείου 
Παιδείας στο θέµα των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών από ΠΥΣ∆Ε σε ΠΥΣ∆Ε 
(σχολεία),  τόσο για τη µεγάλη καθυστέρηση της ανακοίνωσής τους όσο και για τον 
εξαιρετικά µειωµένο αριθµό τους, σε σχέση µε τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν αλλά και 
τον αριθµό των αποσπάσεων των προηγούµενων χρόνων. 

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ απαίτησε από τον Γεν. Γραµµατέα:  
• την άµεση σύγκληση του ΚΥΣ∆Ε για την πραγµατοποίηση συµπληρωµατικού 

κύκλου αποσπάσεων και εξέταση των ενστάσεων πριν από την έναρξη των 
µαθηµάτων και οπωσδήποτε πριν από την πρόσληψη αναπληρωτών.  

• την ικανοποίηση όλων των δίκαιων αιτηµάτων των εκπαιδευτικών µε 
σοβαρά προβλήµατα υγείας και µε µεγάλες οικογενειακές υποχρεώσεις.  

• την επανόρθωση των αδικιών που έχουν διαπιστωθεί. 
Ο Γ. Γραµµατέας απάντησε πως θα γίνει τελικά συµπληρωµατικός κύκλος 

αποσπάσεων µε κατεύθυνση να αντιµετωπιστούν θετικά οι αιτήσεις εκπαιδευτικών µε 
σοβαρά προβλήµατα υγείας καθώς και οι αποσπάσεις των συζύγων στρατιωτικών (στο 
νοµό που υπηρετεί ο σύζυγος).  

Όσο για το αίτηµά µας, να προηγηθούν οι συµπληρωµατικές αποσπάσεις της 
πρόσληψης των αναπληρωτών, επιφυλάχθηκε λέγοντας πως θα γίνει «εφόσον είναι 
τεχνικά δυνατόν». 

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ επιµένει στη θέση του για συµπληρωµατικό κύκλο 
αποσπάσεων που θα ικανοποιεί το µεγαλύτερο µέρος των αιτήσεων των εκπαιδευτικών, 
ιδιαίτερα αυτών σοβαρά προβλήµατα υγείας και µε µεγάλες οικογενειακές υποχρεώσεις.  

Εκτιµούµε πως η τακτική του Υπουργείου Παιδείας, να µειώσει δραστικά τις 
αποσπάσεις αυτές, υποκρύπτει τη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας του να επιλύσει το 
θέµα των κενών που θα προκύψουν από τους ελάχιστους εφετινούς διορισµούς µε 
υποχρεωτικές µετακινήσεις εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα, ενεργοποιώντας τον 
ν.3848/10. Μια τέτοια εξέλιξη, όµως, θα βρει σύσσωµο αντίθετο τον κλάδο µας, που 
θα την ακυρώσει µε την κινητοποίησή του, όπως την περσινή χρονιά. 

 


