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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΟΤ Δ. ΣΗ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΣΟΝ
ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ
Τν Δ.Σ ηεο ΟΛΜΕ ζπλαληήζεθε ηελ Τεηάξηε, 07 Μαξηίνπ κε ηνλ Υπνπξγό
Παηδείαο, θ. Γαβξόγινπ θαη ηνλ Υθππνπξγό Παηδείαο, θ. Μπαμεβαλάθε. Σηε
ζπλάληεζε απηή θαηαζέζακε ηελ άπνςε καο γηα θάιπςε όισλ ησλ θελώλ ζηε
Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε κε δηνξηζκό κνλίκσλ εθπαηδεπηηθώλ. Δειώζακε όηη είλαη
απαξάδεθην, επί ζεηξά εηώλ, λα αθνινπζείηαη ε πνιηηηθή ησλ κεδεληθώλ δηνξηζκώλ
ζηε Δεκόζηα Εθπαίδεπζε. Επηζεκάλακε όηη νη ζπλάδειθνη αλαπιεξσηέο γηα πάξα
πνιιά έηε κεηαθηλνύληαη από πεξηνρή ζε πεξηνρή, κε δπζκελείο επηπηώζεηο, ηόζν
ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, όζν θαη ζηελ Δεκόζηα εθπαίδεπζε.
Σνλίζακε ηδηαίηεξα όηη επηβάιιεηαη λα ζεζκνζεηεζεί έλα λνκνζεηηθό
πιαίζην γηα ηνπο κόληκνπο δηνξηζκνύο θαη ηνπο αλαπιεξσηέο άκεζα θαη
θαηαζέζακε ηελ ςεθηζκέλε από ηα πλέδξηα ζέζε ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ην
δήηεκα.
Επαλαιάβακε ηελ αληίζεζε καο γηα ηε δηαθξηηή κεηαρείξηζε ηνπ Υπνπξγείνπ
Παηδείαο ζε βάξνο ησλ αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζεηξά εξγαζηαθώλ
δεηεκάησλ θαη δεηήζακε ηελ απάιεηςε απηώλ ησλ δηαθξίζεσλ. Δειώζακε όηη
επηζπκνύκε ηελ εμίζσζε αλαπιεξσηώλ θαη κνλίκσλ ζε εξγαζηαθά δεηήκαηα (άδεηεο,
πιήξε ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηώκαηα, θ.ά.). Τνλίζακε όηη επηβάιιεηαη λα ιεθζεί
κέξηκλα έηζη ώζηε νη αλαπιεξσηέο θαη κόληκνη ζπλάδειθνη λα κελ ππεξεηνύλ ζε
πεξηζζόηεξα ησλ δύν ζρνιείσλ. Είλαη γλσζηό όηη πνιινί ζπλάδειθνη απηή ηε ζηηγκή
ππεξεηνύλ ζε ηξία έσο πέληε ζρνιεία. Καηαζέζακε ηε ζέζε καο γηα ρηιηνκεηξηθή
απνδεκίσζε(νδνηπνξηθά) ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ κεηαθηλνύληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε
ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο σξαξίνπ.
Ζεηήζακε λα ιεθζνύλ κέηξα ζηήξημεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ ζπλαδέιθσλ
αλαπιεξσηώλ, αιιά θαη ησλ κνλίκσλ πνπ ππεξεηνύλ ζε παξακεζόξηεο θαη
δπζπξόζηηεο πεξηνρέο θαη δηακαξηπξεζήθακε, γηαηί δελ έρεη δηεπζεηεζεί αθόκα ην
δήηεκα ηεο ζίηηζεο ησλ ζπλαδέιθσλ ζηηο ζηξαηησηηθέο Λέζρεο.
Τειεηώλνληαο αλαθέξακε όηη έρνπκε ζνβαξέο επηθπιάμεηο ζην δήηεκα ηεο
αλακνξηνδόηεζεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, γηαηί κε ηε κείσζε ηεο κνξηνδόηεζεο
ππάξρεη θίλδπλνο λα ραζνύλ ηκήκαηα ζηα ΕΠΑΛ θαη ζηα Γεληθά Λύθεηα, αθνύ ε
ζπγθξόηεζε ησλ ηκεκάησλ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο κνλάδεο δπζκελώλ ζπλζεθώλ
ησλ ζρνιείσλ. Υπάξρεη δειαδή θίλδπλνο απώιεηαο ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε
Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε. Επίζεο, δεηήζακε λνκνζεηηθή ξύζκηζε έηζη ώζηε λα
ππάξρεη δπλαηόηεηα κνξηνδόηεζεο ησλ ζρνιείσλ ηεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο
κε δεθαηέζζεξα κόξηα, όηαλ απηά εδξεύνπλ ζην ίδην ρσξηό κε ζρνιεία ηεο
Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, ηα νπνία κε ην λέν ζεζκηθό πιαίζην ιακβάλνπλ
δεθαηέζζεξα κόξηα. Επηζεκάλακε ηελ απόιπηε αληίζεζε καο ζηελ αλαδξνκηθή
αλακνξηνδόηεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ.
Τέινο, ηνλίζακε ηελ απαίηεζε καο γηα πξαγκαηνπνίεζε κεηαζέζεσλ ησλ
κνλίκσλ εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίεο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έρνπλ κεδεληζηεί, δηαδηθαζία

πνπζα κπνξνύζε λα μεθηλήζεη άκεζα, αλ είρακε κόληκνπο δηνξηζκνύο ζηε
Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε.
Ο Υπνπξγόο καο δήισζε όηη δελ πξνβιέπνληαη κόληκνη δηνξηζκνί ηνλ
πξνζερή Σεπηέκβξε, γηαηί ,όπσο ηζρπξίζηεθε, ε ηέηαξηε αμηνιόγεζε ζα θιείζεη ζην
ηέινο Οθησβξίνπ. Ακέζσο κεηά ππνζηήξημε όηη ζα θαηαζέζεη αξηζκό δηνξηζκώλ αλά
εηδηθόηεηα ύζηεξα από κειέηε ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα δηαπηζηώλεη ηηο αλάγθεο θαη κε
λέν ζύζηεκα δηνξηζκνύ, ην νπνίν ζην κεηαμύ ζα έρεη λνκνζεηεζεί θαη κεηά από
δηάινγν κε ηελ ΟΛΜΕ. Δελ μεθαζάξηζε, αλ νη κόληκνη δηνξηζκνί ζα γίλνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο ή εάλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ην επόκελν ζρνιηθό έηνο.
Απαληώληαο ζε ζρεηηθό εξώηεκα γηα ηηο δηθαζηηθέο πξνζθπγέο ζπλαδέιθσλ πνπ
έρνπλ δηθαησζεί από ηα Δηνηθεηηθά Δηθαζηήξηα ηεο ρώξαο απάληεζε όηη ην δήηεκα
κειεηάηαη από ηελ Ννκηθή Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηνπο ζπκβνύινπο
ηνπ θαη γηα ηελ ώξα δελ έρεη θάηη λα αλαθνηλώζεη.
Δεζκεύηεθε όηη δε ζα γίλεη αύμεζε ηνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ, παξά ηηο πηέζεηο
πνπ ππάξρνπλ.
Δεζκεύηεθε επίζεο γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Π.Δ 152/13 πνπ πξνβιέπεη ηηο
δηαδηθαζίεο αηνκηθήο αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ,
Παξαδέρηεθε όηη πνιινί εθπαηδεπηηθνί ππεξεηνύλ ζε ηξία έσο πέληε ζρνιεία,
θαηάζηαζε πνπ είλαη πξνβιεκαηηθή θαη δεζκεύηεθε όηη ην δήηεκα απηό ζα ην
κειεηήζνπλ νη Υπεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, έηζη ώζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα
κελ ππεξεηνύλ ζε πεξηζζόηεξν ησλ δύν ζρνιείσλ. Ο ίδηνο ν Υπνπξγόο επηζήκαλε όηη
είλαη ηδηαηηέξσο πξνβιεκαηηθό λα πεγαίλεη ν εθπαηδεπηηθόο ζε δύν ζρνιεία ηελ ίδηα
κέξα, πνπ ην έλα εθ ησλ δύν απέρεη αξθεηά ρηιηόκεηξα. Επίζεο, δεζκεύηεθε λα
εμεηάζεη ην ζνβαξό πξόβιεκα ηεο κε θαηαβνιήο ησλ νδνηπνξηθώλ ησλ ζπλαδέιθσλ
πνπ κεηαθηλνύληαη από ζρνιείν ζε ζρνιείν.
Σην δήηεκα ηεο εμίζσζεο ησλ αλαξξσηηθώλ αδεηώλ ησλ κνλίκσλ θαη
αλαπιεξσηώλ δελ απνδέρηεθε ηελ άπνςε ηεο ΟΛΜΕ, δήισζε όκσο όηη ζα εμεηάζεη
ηελ αύμεζε ησλ αλαξξσηηθώλ αδεηώλ πνπ ζα δίλνληαη ζηνπο αλαπιεξσηέο ζε
ζπλελλόεζε κε ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο.
Γηα ηε ζίηηζε ησλ αλαπιεξσηώλ ζηηο Σηξαηησηηθέο Λέζρεο εμέθξαζε ηελ
έθπιεμε ηνπ γηα ηε κε δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο, δεδνκέλνπ όηη είραλ ήδε γίλεη
θηλήζεηο πξνο ην Υπνπξγείν Εζληθήο Άκπλαο θαη δεζκεύηεθε όηη ζα επηθνηλσλήζεη κε
ηνλ λέν Αλαπιεξσηή Υπνπξγό Εζληθήο Άκπλαο, ώζηε λα θιείζεη ην εθθξεκέο ζέκα.
Γηα ηελ αύμεζε ησλ κεηαζέζεσλ, νη νπνίεο ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ
νπζηαζηηθά ειαρηζηνπνηεζεί, ιόγσ ειιείςεσο κνλίκσλ δηνξηζκώλ, δελ πήξακε
θάπνηα ζπγθεθξηκέλε απάληεζε.
Όζνλ αθνξά ηελ αλακνξηνδόηεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαίλεηαη όηη ε
πνιηηηθή εγεζία έρεη απνθαζίζεη λα πξνρσξήζεη θαη είλαη πηζαλή ε κείσζε ησλ
κνλάδσλ δπζκελώλ ζπλζεθώλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο.
Καηά δήισζε ηνπ Υπνπξγνύ δε ζα ππάξρεη αλαδξνκηθόηεηα ζηα κόξηα δπζκελώλ
ζπλζεθώλ θαη ζα απνδεζκεπηεί ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ γηα ηε ζπγθξόηεζε ηκεκάησλ
ζηα ΕΠΑΛ θαη ζην Γεληθό Λύθεην από απηά. Ο Υπνπξγόο απνδέρηεθε
ηελαλακνξηνδόηεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεοθαη
ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θαηεγνξία ΘΓ(δεθαηέζζεξα κόξηα). Ταπηόρξνλα απνδέρηεθε όηη
πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ε αλακνξηνδόηεζε ησλ ζρνιείσλ ησλ πξσηεπνπζώλ Ννκώλ
ζηελ Ηπεηξσηηθή ρώξα, ώζηε λα ππάξρεη αλαινγηθόηεηα.
Αλαθεθαιαηώλνληαο, ζην βαζηθό αίηεκα καο γηα δηνξηζκνύο κνλίκσλ
εθπαηδεπηηθώλ ηνλ πξνζερή Σεπηέκβξην, εηζπξάμακε αξλεηηθή απάληεζε, κε ην
επηρείξεκα όηη δελ έρεη νινθιεξσζεί ε ηέηαξηε αμηνιόγεζε θαη ππάξρεη απαγόξεπζε
από ηνπο Τξντθαλνύο δαλεηζηέο καο, νη νπνίνη ζπλαξηνύλ ηελ έγθξηζε ησλ δηνξηζκώλ

κε πξναπαηηνύκελα πνπ δε γίλνληαη απνδεθηά από ην Υπνπξγείν Παηδείαο.Η
απάληεζε απηή πξνθαλώο δε καο ηθαλνπνηεί, γηαηί ε ΟΛΜΕ ζεσξεί όηη αθόκα
θαη ζε ζπλζήθεο θξίζεο επηβάιιεηαη ε πιήξεο ζηειέρσζε όισλ ησλ ζρνιείσλ κε
εθπαηδεπηηθνύο θαη ε επαξθήο ρξεκαηνδόηεζε ηεο Δεκόζηαο Εθπαίδεπζεο,
αθνύ απηή απνηειεί επέλδπζε γηα ηε λέα γεληά. Σν Δ. ηεο ΟΛΜΕ ζα ζπλερίζεη
ηνλ αγώλα ηνπ γηα κόληκνπο δηνξηζκνύο ζηε Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε. ηελ
θαηεύζπλζε απηή:

Πξνρσξά ζηε δηνξγάλσζε λέαο θηλεηνπνίεζεο ηελ Παξαζθεπή, 16
Μαξηίνπ κε θήξπμε ηξίσξεο ζηάζεο εξγαζίαο ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ώξεο ηνπ
σξαξίνπ (11.00-14.00) από ηελ ΟΛΜΕ θαη ηαπηόρξνλε θήξπμε ηξίσξεο ζηάζεο
εξγαζίαο ηηο ηξεηο πξώηεο ώξεο (08.00-11.00) από ηελ ΑΔΕΔΤ, θαηόπηλ ζρεηηθνύ
αηηήκαηνο ηεο ΟΛΜΕ θαη ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο έμσ από ην Τπνπξγείν
Παηδείαο

Ελεξγνπνηεί ηελ ΕπξσπατθήΟκνζπνλδία Εθπαηδεπηηθώλ (ETUCE) θαη
δηνξγαλώλεη παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο ζηνλ Επξσπαίν Επίηξνπν γηα ηελ
Εθπαίδεπζε, ζην πεξηβόεην GREEKDESK πνπ απνθαζίδεη γηα ηα
πξναπαηηνύκελα θαη γεληθόηεξα ζηνπο Επξσπατθνύο Θεζκνύο.
Γηα ηα δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ αλαπιεξσηώλ θαη ησλ κνλίκσλ
ζπλαδέιθσλ ν Υπνπξγόο εμέθξαζε ηε βνύιεζε λα ηα αληηκεησπίζεη θαηαλακέλνπκε
ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ Υπνπξγνύ ζηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. Όζνλ αθνξά ηελ
πξόηαζε ηνπ Υπνπξγνύ γηα δεκηνπξγία Επηηξνπήο πνπ ζα εμεηάδεη δεηήκαηα ηερληθήο
θύζεο, ην Δ.Σ ηεο ΟΛΜΕ ζα απνθαζίζεη ζε επόκελε ζπλεδξίαζή ηνπ.
Σν Δ. ηεο ΟΛΜΕ θαιεί ηνπο ζπλαδέιθνπο λα βξίζθνληαη ζε εγξήγνξζε
θαη λα ζπκκεηάζρνπλ δπλακηθά ζηηο επόκελεο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ θιάδνπ. Μόλν
έηζη ζα αθπξώζνπκε ηελ πνιηηηθή ησλ πεξηθνπώλ ζηελ εθπαίδεπζε πνπ
επηβάιινπλ ε θπβέξλεζε θαη ε Επξσπατθή Έλσζε.

