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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με την Γεν. Γραμματέα Α/θμιας και Β/θμιας του Υπ. 

Παιδείας 

 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, με την  ευκαιρία της παράστασης που διοργάνωσε στο Υπουργείο 

Παιδείας την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019, συναντήθηκε με τη Γ. Γραμματέα Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης κα Αναστασία Γκίκα. 

Αρχικά το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την έντονη και πρωτοφανή αστυνομική 

παρουσία, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ειρηνικής παράστασης - διαμαρτυρίας μελών της 

ΟΛΜΕ και φοιτητών έξω από την είσοδο του Υπουργείου, αλλά και τη συνοδεία μας από 

αστυνομικούς μέχρι το γραφείο της συνάντησης, καθώς και την πρόθεση να υπάρχει παρουσία 

τους εντός του χώρου της συνάντησης, πράγμα που αποτράπηκε μετά τις έντονες διαμαρτυρίες 

του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ.  

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ δηλώνει ότι δεν ανέχεται τέτοιου είδους τακτικές, τις οποίες θα 

συνεχίσει να καταγγέλλει. 

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση, που ουσιαστικά ήταν συνέχεια της προηγούμενης με την 

Υφυπουργό Παιδείας κ. Ζαχαράκη της 2/9/19, τέθηκαν σημαντικά ζητήματα και δόθηκαν οι 

παρακάτω απαντήσεις: 

 Στο ζήτημα των ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ και ΓΕΛ, όπως και στην 1η συνάντηση, 

ζητήσαμε την ικανοποίηση όλων των καταγεγραμμένων από την Ομοσπονδία σε συνεργασία με 

τις ΕΛΜΕ αιτημάτων. Το θέμα θα «εξεταζόταν» τα επόμενα 24ωρα. 

 Στο ζήτημα των διορισμών Ειδικής Αγωγής και τη σωστή αναλογία – με βάση τις 

δεδομένες ανάγκες, όπως καταγράφηκαν στους περσινούς διορισμούς αναπληρωτών - μεταξύ 

Α/θμιας, Β/θμιας και ΕΕΠ, ΕΒΠ, καθώς και στην προώθηση της τροπολογίας για τη δημιουργία 

οργανικών θέσεων στα τμήματα ένταξης, στα γυμνάσια και στα άλλα ειδικά σχολεία, το 

Υπουργείο απάντησε ότι ΔΕΝ υπάρχει ακόμα σαφής προσδιορισμός της αναλογίας, ότι το 

θέμα της τροπολογίας εξετάζεται και ότι οι τελικοί πίνακες ΑΣΕΠ για τους διορισμούς 

στην Ειδική Αγωγή εκτιμούν πως θα είναι έτοιμοι κατά τον Νοέμβριο. 

 Στο θέμα των αποσπάσεων (Β΄ φάση) και του ικανού αριθμού που απαιτήσαμε μαζί με 

το άνοιγμα του ΟΠΣΥΔ, υπήρξε η υπόσχεση ότι το ζήτημα «επανεξετάζεται». Όπως είναι 

ήδη γνωστό, το αίτημα αυτό της Ομοσπονδίας ικανοποιήθηκε στο μέρος που αφορά το 

άνοιγμα της διαδικασίας. Συνεχίζουμε όμως να διεκδικούμε ένα μεγάλο αριθμό 

αποσπάσεων. 

 Διορισμός Αναπληρωτών (Β´ φάση) και κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών 

(υπενθυμίζουμε ότι τα κενά, μετά τη 1η φάση αναπληρωτών,  στη Β/θμια είναι περίπου 60% στη 

Γενική παιδεία και λιγότερα στην Ειδική Αγωγή). Η Γ. Γραμματέας απάντησε ότι 

«δεσμεύεται» η 2η φάση να γίνει σύντομα και εντός του Σεπτεμβρίου και να είναι αρκετά 

μεγάλη. Επίσης, ότι οι συνολικές προσλήψεις αναπληρωτών φέτος θα γίνουν σε πολύ 

λιγότερα «κύματα» από ό,τι την περσινή χρονιά. 

 Στο θέμα των διορισμών στη Γενική Παιδεία, μονίμων αλλά και αναπληρωτών για την 

επόμενη σχολική χρονιά, και σε ό,τι αφορά τον τρόπο δημιουργίας των Πινάκων, είπε ότι 

«μελετάται» το σύστημα που θα επιλεγεί και αν θα γίνουν ή όχι  βελτιώσεις στο νόμο που 

υπάρχει (4589/19). Δεν απάντησε αν έχει προκριθεί γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ. 
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Παρέπεμψε μάλιστα στο 2021, τόσο τον ίδιο το διορισμό μονίμων στη γενική παιδεία και 

τον τρόπο διορισμού, όσο και τον αριθμό τους, που «θα αναλογεί στη διερεύνηση των κενών 

και των αναγκών»(!).   

 Προσεισμικοί έλεγχοι και σχολικά κτήρια που κρίθηκαν ακατάλληλα από τον σεισμό 

του Ιουλίου 2019 ή απαιτούν ελέγχους και επιδιορθώσεις: Είπε ότι εξετάζονται τα προβλήματα 

κατά περίπτωση και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα.  
 

Στα υπόλοιπα μεγάλα και μικρότερα ζητήματα που τέθηκαν από την Ομοσπονδία κατά 

τις συναντήσεις της ως τώρα με την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, όπως είναι: οι δαπάνες για την 

εκπαίδευση, η ΤΕΕ, το ωράριο, οι μισθοί, το Εθνικό Απολυτήριο και η Τράπεζα θεμάτων, 

ο νέος τρόπος εισαγωγής στα ΑΕΙ, η Αποτίμηση-Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας και η 

ατομική αξιολόγηση, οι  Δομές, οι Σύμβουλοι, οι αποσπάσεις των Συντονιστών 

Εκπαίδευσης Προσφύγων και εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ, η λειτουργία των σχολικών 

μονάδων στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα αναπληρωτών 

και ο νέος Συνδικαλιστικός νόμος, και άλλα, οι απαντήσεις ήταν γενικόλογες ή παρέπεμπαν 

στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης -η οποία «θα ανακοινώνεται από τους αρμόδιους 

υπουργούς»-, ή στη γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική, για τα θέματα της οποίας υποσχέθηκε 

ότι «θα κληθεί η ΟΛΜΕ στο διάλογο».  Ειδικά για το συνδικαλιστικό νόμο άφησε ανοικτό το 

παράθυρο λέγοντας ότι είναι θέμα της κυβέρνησης. 

 

Η Ομοσπονδία μας απαιτεί την άμεση κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία με 

μαζικούς μόνιμους διορισμούς, καθώς και τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών 

εργασίας των εκπαιδευτικών. Θα σταθούμε απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια 

ανατροπής  των εργασιακών μας δικαιωμάτων και υποβάθμισης των μορφωτικών 

δικαιωμάτων των μαθητών/τριών μας, υπερασπίζοντας τη δημόσια, καθολική, δωρεάν, 

ποιοτική εκπαίδευση και τις κατακτήσεις των πολύχρονων αγώνων του κλάδου.  

Καλούμε τον κλάδο και τις ΕΛΜΕ σε επαγρύπνηση για τη μαζική και 

αποτελεσματική διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας.  

 

 

 

 


