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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

(11/03/2016) 

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 11/03/16 η προγραμματισμένη με πρωτοβουλία 

του Υπουργού Παιδείας συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ με την πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ο Υπουργός ανέφερε την πρόθεσή του για είκοσι 

χιλιάδες (20.000) διορισμούς την επόμενη τριετία, κι εφόσον εγκριθούν από τους 

θεσμούς στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης που θα γίνει το επόμενο διάστημα. Η 

προτεραιότητα του υπουργείου στους διορισμούς είναι η ακόλουθη: α) Ειδική Αγωγή 

β) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση γ) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

  Η πολιτική ηγεσία δεν κατέθεσε συγκεκριμένο σύστημα διορισμού μονίμων 

εκπαιδευτικών και πρόσληψης αναπληρωτών. Ανέφερε τις γνωστές δυσκολίες που 

προκύπτουν από την απόφαση του ΣτΕ και ζήτησε από τις Ομοσπονδίες να 

καταθέσουν τις απόψεις τους.  

Για φέτος επιδιώκεται η εφαρμογή ενός μεταβατικού συστήματος διορισμού 

για μόνιμους και αναπληρωτές και από του χρόνου ένα μονιμότερο σύστημα 

διορισμών.  

Διευκρίνισε ότι τα συστήματα αυτά θα είναι υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. 

Από πλευράς του ΔΣ της ΟΛΜΕ επανακαταθέσαμε τις γνωστές θέσεις του 

κλάδου, ως εξής:  

 Ζητήσαμε να ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατό ο ακριβής αριθμός των 

μόνιμων διορισμών, επισημαίνοντας την πάγια θέση μας για κάλυψη όλων 

των κενών στη Β/βάθμια εκπαίδευση 

 Ζητήσαμε την κατάργηση του νόμου 3848/10  

 Καταθέσαμε εκ νέου τη θέση της Ομοσπονδίας για τους μόνιμους διορισμούς 

 Ζητήσαμε σε εύλογο χρονικό διάστημα την τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας 

επί των προτάσεών μας.  

Στη συνάντηση αυτή δεν κατατέθηκε από την πλευρά του Υπουργείου καμία 

πρόταση.  

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ θα στηρίξει σθεναρά τις θέσεις του κλάδου και τα εργασιακά 

δικαιώματα των συναδέλφων.  

Επίσης το Υπουργείο παρουσίασε και παρέδωσε στην ΟΛΜΕ την πρόταση της 

υπο - επιτροπής για την Τεχνική Εκπαίδευση. Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θα μελετήσει το 

κείμενο και θα τοποθετηθεί επί των προτάσεων στο επόμενο χρονικό διάστημα.  
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