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Αναπληρωτών Εκπ/κών 
  
                                                                         
  
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε να προχωρήσει στη συγκρότηση γραµµατείας αναπληρωτών, 

που θα αναλάβει το συντονισµό, την ενηµέρωση και τη γενικότερη στήριξη της ΟΛΜΕ στη δράση
της για την προώθηση των αιτηµάτων του κλάδου σχετικά µε τη διασφάλιση  των εργασιακών 
δικαιωµάτων των αναπληρωτών συναδέλφων.  
            Το πρόβληµα της κάλυψης των κενών διδακτικού προσωπικού οξύνθηκε το τελευταίο 
διάστηµα µε τις επιλογές του ΥΠΕΠΘ για επέκταση του θεσµού των ωροµισθίων µε την κατάτµηση
των κενών, για υποχρεωτική ανάθεση υπερωριών σε µόνιµους εκπαιδευτικούς, για συµπτύξεις 
τµηµάτων κ.λ.π. ΄Εχουν πραγµατοποιηθεί, το τελευταίο διάστηµα, πολλά διαβήµατα της ΟΛΜΕ και 
των ΕΛΜΕ προς το ΥΠΕΠΘ για την προώθηση λύσεων στα παραπάνω προβλήµατα. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σας καλεί να συµµετάσχετε στην πρώτη ανοιχτή σύσκεψη για τη
συγκρότηση της Γραµµατείας αναπληρωτών και ωροµισθίων την Πέµπτη 20/11/03 στις 6 µ.µ. στα 
Γραφεία της ΟΛΜΕ (Ερµού και Κορνάρου 2,  6ος όροφος). 

Στη σύσκεψη αυτή θα συγκροτηθεί η γραµµατεία αναπληρωτών και ωροµισθίων της ΟΛΜΕ
και θα συζητηθεί ο προγραµµατισµός  των ενεργειών της για το επόµενο διάστηµα.  

  
(Ακολουθεί η απάντηση της Π.Ε.Α.) 

  
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραµµατέας 

  
  
  

Αντώνης Αντωνάκος                                    Γρηγόρης Καλοµοίρης 
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ΘΕΜΑ·. «Απάντηση στην πρόσκληση της Ο.Λ.Μ.Ε. για συµµετοχή στην ανοικτή 
συζήτηση για την ίδρυση Γραµµατείας Αναπληρωτών». 

Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών (Π.Ε.Α.) αποτελεί το πρωτοβάθµιο 
συνδικαλιστικό όργανο έκφρασης των αναπληρωτών και ωροµισθίων 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που εδώ και 
έξι χρόνια παλεύει για την προάσπιση των δικαιωµάτων και τον µόνιµο διορισµό 
τους στη δηµοσία εκπαίδευση. 
Σε καµία περίπτωση λοιπόν δεν κατανοούµε την αναγκαιότητα δηµιουργίας. 
γραµµατείας αναπληρωτών και αντίστοιχων κατά τόπων - επιτροπών, τη στιγµή που 
δραστηριοποιούνται εδώ και έξι χρόνια τα Περιφερειακά Τµήµατα της Π.Ε.Α, στους 
νοµούς της χώρας και στις πλείστες των περιπτώσεων µε την αγαστή συνεργασία 
των τοπικών ΕΛΜΕ. 

  
Θεωρούµε περιττή και "εκ του ουκ άνευ" τη σύσταση Γραµµατείας 

Αναπληρωτών αντιθέτως επιδιώκουµε και υποστηρίξουµε πάντα την συνεργασία 
Ο.Λ.Μ-Ε. - Π.Ε.Α. σε επίπεδο διοικητικών συµβουλίων. 

Αντιπροτείνουµε λοιπόν: 
Την πραγµατοποίηση συνάντησης τον ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Ο.Λ.Μ.Ε. µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ε.Α. για την χάραξη κοινής πορείας 
µε µοναδικό σκοπό την προώθηση των δίκαιων αιτηµάτων των αναπληρωτών και 
ωροµισθίων εκπαιδευτικών. Προς αυτή την κατεύθυνση αναµένουµε σχετική 
πρόταση.        

  
ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  
  
  

 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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