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Καταγγελία του ΔΣ της ΟΛΜΕ για τις αποσπάσεις 
  

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη πρακτική του Υπουργείου 

Παιδείας στο ζήτημα των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης.  

Ο κ. Υπουργός, αδιαφορώντας για τους υφισταμένους του εκπαιδευτικούς 

προχώρησε στη ριζική περικοπή των αποσπάσεων εκπαιδευτικών. Μετά τους 

μηδενικούς διορισμούς, τις ελάχιστες μεταθέσεις, έρχεται και η περιστολή αυτή των 

αποσπάσεων για να δώσουν τη χαριστική βολή στους νεότερους συναδέλφους, που 

για άλλη μία φορά, θα μείνουν εγκλωβισμένοι μακριά από τον τόπο συμφερόντων 

τους και τις οικογένειές τους.  
 Ο Υπουργός Παιδείας:  

 Δεν έλαβε υπόψη εκατοντάδες κενά εκπαιδευτικών στην Α/θμια και Β/θμια 

εκπαίδευση, ακόμα και το μειωμένο αριθμό που αναγνώρισε το ΥΠΠΕΘ σε σχέση με 

εκείνα που ανακοίνωσαν τα ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ, όπως επίσης δεν έλαβε υπόψη του 

τα κενά που προέκυψαν κατά τις πρόσφατες συνεδριάσεις των υπηρεσιακών 

συμβουλίων αρχές Σεπτέμβρη, μη προχωρώντας σε ικανοποίηση αιτήσεων 

συναδέλφων για απόσπαση σε Γ φάση, πριν από την πρόσληψη αναπληρωτών, όπως 

είναι η κανονική σειρά.  

 Αρνήθηκε να ικανοποιήσει τις αποσπάσεις σε συναδέλφους με σοβαρότατα 

προβλήματα υγείας και σοβαρούς κοινωνικούς λόγους. 

 Απέρριψε το αίτημα της ΟΛΜΕ για πραγματοποίηση αποσπάσεων στις 

ειδικότητες που οι εκπαιδευτικοί ήταν πλεονάζοντες τόσο στον περιοχή τοποθέτησής 

τους, όσο και στην περιοχή αιτήσεώς τους. Η απόφασή του αυτή είναι παράλογη και 

εξοργιστική, δεδομένου ότι οι συνάδελφοι αυτοί παραμένουν ούτως ή άλλως 

υπεράριθμοι. 

 Ακύρωσε στην πράξη τη δυνατότητα σε εκλεγμένα μέλη στα ΔΣ των ΕΛΜΕ 

της χώρας, να εργαστούν και να εκπροσωπήσουν τους συναδέλφους στις περιοχές 

που έχουν εκλεγεί. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι το συνδικαλιστικό κίνημα στην εκπαίδευση 

βρίσκεται αντιμέτωπο με την εφαρμογή αντεργατικών πολιτικών που στόχο έχουν 

την περιστολή του εργασιακού κόστους αδιαφορώντας για το ανθρώπινο δυναμικό. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην πρόσφατη παράσταση-διαμαρτυρία της 

ΟΛΜΕ μαζί με συνδικαλιστικά στελέχη από την επαρχία στις 31/8/17 για το θέμα 

των αποσπάσεων, και αφού ο κ. Υπουργός, λόγω φόρτου εργασίας, μας παρέπεμψε 

στην κα. Διευθύντρια του Γραφείου του και σε επιτροπή που ασχολείται με 

αποσπάσεις, μας ζητήθηκε η συνάντηση να γίνει χωρίς των παρουσία των δύο 

Αιρετών του κλάδου στο ΚΥΣΔΕ και με τη συμμετοχή μόνο 5 μελών του ΔΣ της 

ΟΛΜΕ, γεγονός το οποίο θεωρούμε απαράδεκτο.  

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ απαιτεί άμεση πραγματοποίηση Γ φάσης αποσπάσεων για 

όλα τα σημερινά λειτουργικά κενά που θα αφορά: 

 Τους εκπαιδευτικούς που έχουν ειδικά προβλήματα υγείας και σοβαρούς 

κοινωνικούς λόγους.  
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 Όσους ζητάνε απόσπαση σε υπάρχοντα λειτουργικά κενά που δεν 

καλύφθηκαν μετά και την πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών.  

 Τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ζητούν να αποσπαστούν σε 

περιοχή που η ειδικότητά τους είναι υπεράριθμη, δεδομένου ότι και στις δύο 

περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί αυτοί παραμένουν υπεράριθμοι.  

 Τα εκλεγμένα μέλη ΔΣ ΕΛΜΕ καθ’ υπέρβαση και χωρίς να επηρεάζουν το 

συνολικό αριθμό αποσπάσεων 

 

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η ΟΛΜΕ δεν θα ανεχτεί την επίθεση που 

εξαπολύει ο Υπουργός Παιδείας σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων μας.  

Ο κλάδος θα απαντήσει σύντομα και δυναμικά.  
 

 

 


