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ANAKOINΩΣΗ 

 
 Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ συναντήθηκε την  Τετάρτη 18 Ιουλίου με τον Υφυπουργό 
Παιδείας, κ. Μπαξεβανάκη, αρμόδιο για τα ζητήματα της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Τα 
ζητήματα τα οποία τέθηκαν προς συζήτηση ήταν τα ακόλουθα: 

 Υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών με βάση την εγκύκλιο 100933/Ε2 
21/6/2018 και τη συγκρότηση-κλείδωμα  όλων των τμημάτων  μεταξύ των οποίων 
και των ολιγομελών τμημάτων. 

 Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων 

 Ζητήματα που σχετίζονται με την ΟΛΤΕΕ  
Στα πλαίσια της παράστασης διαμαρτυρίας που είχε οργανώσει η ΟΛΜΕ, 

έξω από το Υπουργείο Παιδείας βρέθηκαν περίπου δώδεκα συνδικαλιστές 
εκλεγμένοι στις τοπικές ΕΛΜΕ. Ετέθη το ζήτημα της συμμετοχής τους στη 
συνάντηση. Με δεδομένο τον μικρό αριθμό των συναδέλφων όλοι συμφωνήσαμε 
να μετέχουν στη συνάντηση, όμως διευκρινίστηκε ότι τις θέσεις του κλάδου θα  
πρέπει να τις εκφράσουν  τα μέλη του Δ.Σ της ΟΛΜΕ μια που μόνο αυτά είναι 
γνώστες ορισμένων θεμάτων και μπορούσαν να τα χειριστούν αποτελεσματικά. Στη 
συνέχεια πληροφορηθήκαμε ότι οι παρευρισκόμενοι  έξω από το Υπουργείο 
Παιδείας  συνδικαλιστές ζήτησαν συνάντηση εφ’ όλης της ύλης με το ΥΠΠΕΘ, παρά 
την καθορισμένη θεματολογία της συνάντησης που κλείστηκε από την ΟΛΜΕ και  
στη συνέχεια μας γνωστοποιήθηκε από το γραφείο του Υφυπουργού ότι ο ίδιος θα 
συναντούσε μόνο τα εκλεγμένα μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ και τους υπόλοιπους 
παρευρισκόμενους συνδικαλιστές θα τους συναντούσε ξεχωριστή αντιπροσωπεία 
του ΥΠΠΕΘ που ήδη είχε παρουσιασθεί αποτελούμενη από παράγοντες του ΥΠΠΕΘ. 

Κατόπιν τούτου η προγραμματισμένη συνάντηση της ΟΛΜΕ με τον 
Υφυπουργό  Παιδείας πραγματοποιήθηκε, όπως είχε προγραμματιστεί. Κάποια 
μέλη του Δ.Σ της ΟΛΜΕ  ύστερα από αυτή την εξέλιξη θεώρησαν σκόπιμο να μη 
παρευρεθούν στη συνάντηση.  

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ με έκπληξη ενημερώθηκε για την καταγγελία της 
συνδικαλιστικής παράταξης των Παρεμβάσεων που με ψέματα προσπαθεί να 
παραπληροφορήσει τον κλάδο υπηρετώντας  εδώ και καιρό με συνέπεια ένα 
επικοινωνιακό παιχνίδι απαξίωσης της ομοσπονδίας με κύριο στόχο την υπηρέτηση 
παραταξιακών συμφερόντων και όχι την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου και 
της Δημόσιας εκπαίδευσης όπως θα ανέμενε κανείς από όλες τις συνδικαλιστικές 
παρατάξεις. Δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να συνεχισθεί αυτή η τακτική της 
απαξίωσης της ομοσπονδίας. Τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης και του 
κλάδου είναι πολλά και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης με τη δέουσα σοβαρότητα 
και συνεχείς αγώνες από όλους τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθεια επίλυσης 
τους. 
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Όσον αφορά την ουσία της συνάντησης το Δ.Σ της ΟΛΜΕ επανέλαβε τις 
θέσεις του κλάδου για τις υπηρεσιακές μεταβολές και την αναμοριοδότηση των 
σχολικών μονάδων. Δηλώσαμε  όσα ήδη είχαμε δηλώσει και στην πρόσφατη 
συνάντηση μας με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ ,ότι  δηλαδή είναι απαράδεκτο 
να «κλειδώνουν» τα τμήματα τον Ιούλιο και οι υπηρεσιακές μεταβολές να γίνονται 
σε μία περίοδο που δεν υπάρχει καθαρή εικόνα για την εκπαιδευτική 
πραγματικότητα. Επαναλάβαμε την πάγια θέση μας ότι τα υπηρεσιακά συμβούλια 
πρέπει να τοποθετούν τους συναδέλφους στο τέλος του πρώτου δεκαήμερου του 
Σεπτεμβρίου, όταν θα έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης. Τονίσαμε την πάγια 
θέση μας για την έγκριση όλων  των ολιγομελών τμημάτων στους τομείς και τις 
ειδικότητες της Τεχνικής επαγγελματικής  εκπαίδευσης. 
 Για το θέμα της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων επαναλάβαμε τη 
θέση μας ότι ποτέ η ΟΛΜΕ δε ζήτησε  γενική αναμοριοδότηση των σχολικών 
μονάδων. Δηλώσαμε ότι οι υφιστάμενες αδικίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα 
μπορούσαν να λυθούν με την αύξηση των μορίων των σχολικών μονάδων στα 
επίπεδα της Δευτεροβάθμιας. Καταθέσαμε την αντίθεση μας στην ισοπεδωτική 
αντιμετώπιση των σχολικών μονάδων των πρωτευουσών των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, ιδιαιτέρως αυτών που βρίσκονται στις παραμεθόριες περιοχές. Τονίσαμε 
την απόλυτη αντίθεση μας στη τυχόν αναδρομικότητα της αναμοριοδότησης.   
 Ο Υφυπουργός επανέλαβε όλες τις δεσμεύσεις που μας είχε δώσει ο Γενικός 
Γραμματέας στην πρόσφατη συνάντηση μας και απέφυγε να τοποθετηθεί στα 
ζητήματα που δεν είχε διασαφηνίσει και ο Γενικός Γραμματέας. Επί της ουσίας 
κανένα  νέο στοιχείο δεν προέκυψε από τη συνάντηση στην οποία μας ειπώθηκε ότι 
όλα τα ολιγομελή τμήματα θα ανακοινωθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα.  
 Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ επιφυλάσσεται να συντονίσει δράσεις σε κάθε ενέργεια της 
πολιτικής ηγεσίας που θα κινείται σε αντιεκπαιδευτική κατεύθυνση. 
 
 

 


