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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 

 

 

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ χαιρετίζει τις χιλιάδες των συναδέλφων που συμμετείχαν 

στην αγωνιστική κινητοποίηση του κλάδου την Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2018, 

διεκδικώντας μόνιμους διορισμούς στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και να βάλει τέλος 

στο απαράδεκτο καθεστώς των «μονίμων» αναπληρωτών.  

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας την Τετάρτη, 

07 Μαρτίου μεταξύ του Δ.Σ της ΟΛΜΕ και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 

Παιδείας, δεν προέκυψε καμία θετική εξέλιξη, αναφορικά με το αίτημα για άμεσους 

μαζικούς μόνιμους διορισμούς την επόμενη σχολική χρονιά.  

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ προχωρά στο σχεδιασμό των επόμενων αγωνιστικών 

κινητοποιήσεων, προκειμένου να συνεχίσει να αναδεικνύει το φλέγον ζήτημα των 

μόνιμων διορισμών και να ασκήσει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τη 

μέγιστη δυνατή πίεση για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.  

 

Συγκεκριμένα: 

 

 Κηρύσσει τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 για τις 

τρεις τελευταίες ώρες του ωραρίου (11.00-14.00) και καλεί την ΑΔΕΔΥ να κηρύξει 

τρίωρη διευκολυντική στάση εργασίας για τις τρεις πρώτες ώρες του προγράμματος 

(08.00-11.00). Ανάλογες στάσεις κηρύσσονται για την απογευματινή και εσπερινή 

βάρδια από τις 14.00 έως τις 17.00 για τα απογευματινά και από τις 18.00 έως τις 21.00 

για τα εσπερινά   

 Πραγματοποιεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας την 

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00 και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ημέρα και 

ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου 

 Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας πραγματοποιούνται ανάλογες 

συγκεντρώσεις στις έδρες των ΠΔΕ ή ΔΔΕ  

 Για τη στήριξη του απεργιακού προγράμματος και την ενημέρωση των 

συναδέλφων συγκαλούνται ΓΣ των ΕΛΜΕ στο διάστημα από 12-15 Μαρτίου 2018 

 Θα ζητήσει άμεσα συνάντηση με τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 

προκειμένου να τα ενημερώσει για τις θέσεις της Ομοσπονδίας και να προγραμματίσει 

ειδική συζήτηση στη Βουλή για το θέμα των διορισμών στην εκπαίδευση 

 Πραγματοποιεί ημερίδα την Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 στο Ηράκλειο με θέμα 

τους μόνιμους διορισμούς και το εργασιακό καθεστώς των αναπληρωτών 

 Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών (ETUCE) και 

τη ΔΟΕ σχεδιάζει και πραγματοποιεί  παραστάσεις διαμαρτυρίας στα Όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγγέλλοντας την πολιτική των «Θεσμών» που θέτουν εμπόδια 

στην πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών στην Εκπαίδευση 

 

http://www.olme.gr/


Καλούμε όλους τους συναδέλφους, μονίμους και αναπληρωτές να στηρίξουν 

το απεργιακό πρόγραμμα και τις δράσεις της ΟΛΜΕ. Μόνο με τη δυναμική δράση των 

συναδέλφων θα αποτραπεί η πολιτική των περικοπών στη Δημόσια Εκπαίδευση. 

 

 

 

 


