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Δελτίου Τύπου για τη συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με τον Υπουργό Παιδείας  
 

Πραγματοποιήθηκε την  Πέμπτη, 10/10/2013, συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με 
τον Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλο και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, 
συνάντηση που είχε ζητηθεί από τις 17/9 και δεν είχε πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα, 
με ευθύνη του Υπουργείου. 

 Στη συζήτηση τέθηκαν όλα τα αιτήματα και οι στόχοι πάλης που αποτέλεσαν και 
το περιεχόμενο της πρόσφατης απεργιακής μας κινητοποίησης, και τα οποία 
παραμένουν σε ισχύ και απαιτούμε την ικανοποίησή τους. 

Κατά τη συζήτηση, ο Υπουργός επέμεινε στην εφαρμογή του νόμου 4186/13 για 
το λύκειο και την ΤΕΕ, τον οποίο εξακολουθεί να θεωρεί ευεργετικό για τη δημόσια 
εκπαίδευση και για τους μαθητές μας, παρά την απαίτηση του εκπαιδευτικού 
κινήματος να αποσυρθεί. 

Σχετικά με τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών είπε ότι δεν έγιναν και δεν θα γίνουν 
υποχρεωτικές μεταθέσεις, έγιναν ελάχιστες υποχρεωτικές αποσπάσεις. Μετά την 
ολοκλήρωση των μετατάξεων θα γίνουν αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ – ΠΥΣΠΕ 
για τις ειδικότητες ξενόγλωσσων, γυμναστών, πληροφορικής κλπ, που δεν είχαν γίνει 
μέχρι τώρα. 

Στο αίτημά μας για διαφάνεια σε όλες τις μετακινήσεις – αποσπάσεις και την 
απαίτηση να δοθούν τα μόρια και τα υπόλοιπα στοιχεία, απάντησε αόριστα ότι θα 
δοθούν.  

Στο ζήτημα της ανάκλησης των διαθεσιμοτήτων, το μόνο καινούργιο στοιχείο 
είναι ότι θα εξαιρεθούν περίπου 100 από τους εκπαιδευτικούς που έχουν τεθεί σε 
διαθεσιμότητα με δεύτερο πτυχίο, κυρίως νηπιαγωγών, δασκάλων, φιλολόγων. 
Έμεινε ανοιχτό τι θα γίνει με τα δεύτερα πτυχία άλλων ειδικοτήτων. Μετά και τις 
ενστάσεις για εξαίρεση, ο αριθμός των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα θα 
προσεγγίσει τους 1900. 

Για τα υπόλοιπα ζητήματα όπως, λειτουργικές δαπάνες, μεταφορά μαθητών, 
φύλαξη και καθαρισμός σχολείων, κάλυψη των κενών στα ειδικά, μουσικά, ΣΔΕ, 
ενισχυτική διδασκαλία, αριθμός μαθητών ανά τμήμα δεν δεσμεύτηκε για την 
ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων του εκπαιδευτικού και γονεϊκού κινήματος και 
απάντησε αόριστα ότι θα αντιμετωπιστούν όσο καλύτερα είναι δυνατόν μέσα στο 
«δύσκολο περιβάλλον που κινούμαστε». Ειδικά για τις προσλήψεις αναπληρωτών, 
επιβεβαίωσε ότι αυτές, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, γίνονται μέσω ΕΣΠΑ ή 
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Τέθηκε το ζήτημα της παρέμβασης  
αστυνομίας και εισαγγελέων στις μαθητικές και τις άλλες κινητοποιήσεις των 
εκπαιδευτικών, με αφορμή και την καταδίκη των μαθητών στη Λαμία. Ο Υπουργός 
δήλωσε ότι δεν αναμειγνύεται σε θέματα δικαιοσύνης και εκτελεστικής εξουσίας  και 
ότι γενικά η καταστολή δεν έχει θέση στο χώρο της εκπαίδευσης. 

http://www.olme.gr/
mailto:olme@otenet.gr


Το σημαντικότερο όμως θέμα είναι η αιφνιδιαστική ανακοίνωση ότι πρόκειται 
να κατατεθεί τροπολογία, άμεσα, που αλλάζει το καθεστώς οργανικότητας στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζήτησε να αναβληθεί 
η κατάθεση της τροπολογίας αυτής μέχρι να μελετηθεί και να διατυπωθεί 
εμπεριστατωμένη γνώμη για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. 

 
Μετά από τη συνάντηση επιβεβαιώνεται ότι μόνο ο αγώνας εκπαιδευτικών – 

μαθητών – γονέων, όλου του λαού μπορεί να επιβάλει λύσεις προς όφελος της 
εκπαίδευσης και  της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. 
  

 


