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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ 
  
            Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σας καλεί όλους µόνιµους, αναπληρωτές, ωροµίσθιους και αδιόριστους, 
σε νέα πανεκπαιδευτική κινητοποίηση την ΠΕΜΠΤΗ 3/6/04 στις 12.30 το µεσηµέρι στο 
Υπουργείο Παιδείας. 
            Ο αγώνας µας για το µείζον εκπαιδευτικό, κοινωνικό και εργασιακό αίτηµα της µόνιµης και 
σταθερής εργασίας για όλους, για µαζικούς διορισµούς χωρίς αποκλεισµό καµίας ειδικότητας πρέπει 
να συνεχιστεί και να ενταθεί το επόµενο διάστηµα. Οι διορισµοί πρέπει να καλύπτουν τα τεράστια 
κενά που ήδη υπάρχουν καθώς και εκείνα που θα δηµιουργηθούν από τα µέτρα που πρέπει να
ληφθούν για τη βελτίωση της λειτουργίας των σχολείων. 

Οι αγώνες µας ανάγκασαν την κυβέρνηση να εξαγγείλει συγκεκριµένες ρυθµίσεις για τα
ζητήµατα των διορισµών και των εξετάσεων. Όµως, οι προωθούµενες αυτές ρυθµίσεις όχι µόνο δεν 
ικανοποιούν τα αιτήµατά µας αλλά ορισµένες από αυτές είναι κατ' ουσίαν, αντίθετες µε τις θέσεις  
του κλάδου µας. Είναι γεγονός ότι οι όποιες υποχωρήσεις της κυβέρνησης είναι αποτέλεσµα των
αγώνων του εκπαιδευτικού κινήµατος, που πρέπει να συνεχιστούν µέχρι την ικανοποίηση των
αιτηµάτων µας. 

Η ρύθµιση για την απορρόφηση µέχρι το 2007 όσων θα έχουν συµπληρώσει 30 µήνες 
προϋπηρεσία στις 30-6-04 αφορά στην πραγµατικότητα µικρό αριθµό αναπληρωτών, δεδοµένου ότι  
όσοι έχουν 30µηνη προϋπηρεσία θα διορίζονταν ούτως ή άλλως µε το ποσοστό του 40% επί των 
ετήσιων διορισµών. Συνεπώς η εργασιακή ανασφάλεια και οµηρία παραµένουν. Καθώς, µάλιστα, 
δεν δόθηκε στις εκπαιδευτικές οµοσπονδίες συγκεκριµένο έστω προσχέδιο του νόµου, γεννιούνται 
ερωτηµατικά για το αν το κείµενο του σχεδίου νόµου θα περιορίσει ακόµη περισσότερο τον αριθµό
εκείνων που τελικά, θα διοριστούν καθώς δεν είναι ορατός κάποιος κυβερνητικός σχεδιασµός και 
προγραµµατισµός σχετικά  µε τους διορισµούς εκπαιδευτικών τα επόµενα σχολικά έτη. Αντιθέτως η 
πολιτική ηγεσία  του ΥΠΕΠΘ κάνει λόγο για πλεονάζον εκπαιδευτικό ενώ δεν προχωρεί  στην 
αναγκαία µείωση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα. 

Οι εξαγγελίες σχετικά µε τις εξετάσεις στο Λύκειο, χωρίς την ταυτόχρονη κατάργηση των 
Πανελλαδικών εξετάσεων και της Γ΄ Λυκείου, δεν αναιρούν τα χαρακτηριστικά του σχολείου ως
σχολείου των κοινωνικών ανισοτήτων και του αποκλεισµού, επειδή δεν αποδεσµεύουν το Λύκειο 
από το σύστηµα πρόσβασης στα ΑΕΙ-ΤΕΙ και δεν υπηρετούν το κοινωνικό αίτηµα της µορφωτικής
επάρκειας και αυτοτέλειας του Λυκείου. 
            Η απαράδεκτη πολιτική και πρακτική της κυβέρνησης (µονοµερείς  αποφάσεις και 
επικοινωνιακά τρυκ), καθώς και οι σχεδιασµοί της όπως αποτυπώνονται στο προεκλογικό της
πρόγραµµα θέτουν τον καθένα προ των ευθυνών του. Η κυβέρνηση δείχνει αποφασισµένη να 
συνεχίσει την πολιτική της απαξίωσης της δηµόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, την πολιτική που 
υπηρετεί το σχολείο της αγοράς και όχι της µόρφωσης, το σχολείο που εντείνει αντί να αµβλύνει τις 
ταξικές διαφορές, και κυρίως το σχολείο που λειτουργεί µε υποταγµένο προσωπικό και ελαστικές
εργασιακές σχέσεις. 
            Για τους λόγους καταγγέλλουµε το Υπουργείο Παιδείας για τις συγκεκριµένες επιλογές  του  
και για τη  συνολική µεθόδευση που ακολουθεί. ∆ηλώνουµε ότι το πλαίσιο των διεκδικήσεων που 
έχουµε διαµορφώσει, καθώς και οι θέσεις µας για τα εργασιακά µας προβλήµατα, είναι 
αδιαπραγµάτευτα. 
             

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,  
Η νίκη στο ζήτηµα  των διορισµών θα συµβάλει στην ανάπτυξη των αγώνων του κλάδου µας

για το σύνολο των αιτηµάτων του, και κυρίως για την υπεράσπιση και διεύρυνση των εργασιακών
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µας δικαιωµάτων. 
            Το επόµενο διάστηµα δεν είναι διάστηµα επανάπαυσης, αλλά διάστηµα κατά το οποίο πρέπει 
να συνεγείρουµε  όλες τις δυνάµεις του κλάδου, να συνεργαστούµε µε του άλλους φορείς των 
εργαζοµένων και να αναπτύξουµε µαζικό ενωτικό αγώνα ενάντια στις αντιεκπαιδευτικές  
κυβερνητικές επιλογές. 
            Για να διευκολυνθεί  η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις  της ΟΛΜΕ 
κηρύσσει 2ωρη στάση εργασίας (τις 2 τελευταίες ώρες  του πρωινού  κύκλου και  τις δύο 
πρώτες ώρες του απογευµατινού κύκλου). 
  
ΌΛΟΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3/6/04 

ΣΤΙΣ 12.30 το µεσηµέρι ΣΤΟ ΥΠΕΠΘ 
             
     ∆ιεκδικούµε: 

       µαζικούς και µόνιµους διορισµούς από τον πίνακα των αναπληρωτών όλων των κλάδων
για την κάλυψη όλων των πραγµατικών αναγκών της εκπαίδευσης 

   Άµεση µονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών που θα συµπληρώσουν 18µηνη 
προϋπηρεσία στις 30/6/2004, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός και το είδος των
συµβάσεων (αναπληρωτής ή ωροµίσθιος), το χρονικό διάστηµα που παρεµβάλλεται µεταξύ 
των συµβάσεων, καθώς και αν αυτές είναι διαδοχικές ή όχι 

          πλήρη κατάργηση του θεσµού των ωροµισθίων, 
          κατάργηση του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ 

       άµεση καταβολή των δεδουλευµένων στους ωροµίσθιους και στους εργαζόµενους στην 
Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη, 

       κατοχύρωση των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των
αναπληρωτών - 12µηνη σύµβαση,  

       απόλυτη διαφάνεια στις προσλήψεις. Όλες οι προσλήψεις αναπληρωτών να γίνονται µε 
ενιαίο, κεντρικά και δηµοκρατικά ελεγχόµενο σύστηµα προσλήψεων από πίνακες, 

       µείωση του αριθµού µαθητών ανά τµήµα στους 20 κατ' ανώτατο όριο για τα δηµοτικά,
25 για τα γυµνάσια-λύκεια, 20 για τις κατευθύνσεις του λυκείου και τα ΤΕΕ, 10 ανά 
εκπαιδευτικό στα εργαστήρια των ΤΕΕ, 

       όχι στην ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και την αµφισβήτηση των
εργασιακών δικαιωµάτων, 

       να σταµατήσει κάθε διαδικασία απόλυσης ωροµισθίων 
       ουσιαστικές αυξήσεις σε όλες τις αµοιβές που αφορούν τις Πανελλαδικές εξετάσεις και

έγκαιρη καταβολή τους. Να εξασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες γι' αυτό πιστώσεις.  
  

  
  
  

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
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