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για τη συνάντηση µε τον Υφυπουργό Παιδείας  
  
            Πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 6-4-04 συνάντηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε τον Υφυπουργό 
Παιδείας κ. Καλό. 
            Στη συνάντηση αυτή ο Υφυπουργός Παιδείας απάντησε ως εξής στα ζητήµατα που τέθηκαν: 
            Το αίτηµα της ανάκλησης των απολύσεων ωροµισθίων και της παράτασης της σύµβασης 
τους µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους αρνήθηκε να το ικανοποιήσει δηλώνοντας « ότι δεν 
υπάρχει θεσµικό πλαίσιο που να µε καλύπτει» και ότι θα επιδιώξει να αντιµετωπίζεται κατά 
περίπτωση το θέµα σε συνεννόηση µε τους ∆/ντές Β/θµιας Εκπ/σης. 
            Για το θέµα της καταβολής δεδουλευµένων στους ωροµίσθιους και στους συναδέλφους της
Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης απάντησε ότι « θα πληρωθούν µόλις βρεθούν χρήµατα» 
δηλώνοντας ότι είχαν και Τρίτη συνάντηση µε την ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών ζητώντας
τη διάθεση του ποσού των 470  εκατοµµυρίων Ευρω για να καλυφθούν υποχρεώσεις του ΥΠΕΠΘ 
για τις οποίες δεν είχαν προβλεφθεί τα σχετικά κονδύλια. Μέσα σ’ αυτές συµπεριλαµβάνονται και 
τα ποσά που απαιτούνται για τους ωροµίσθιους και την Π. ∆. Σ. 
            Στο αίτηµα της κατάργησης του θεσµού των ωροµισθίων δεν έδωσε θετική απάντηση
δηλώνοντας ότι « δεν πρόκειται να υπάρξει στο µέλλον κατάτµηση κενών αναπληρωτών.  
            Στα αιτήµατα της µονιµοποίησης των αναπληρωτών µετά από 3 συµβάσεις το πολύ και µε 
βάση την προϋπηρεσία τους και της κατάργησης του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ οι απαντήσεις του
Υφυπουργού ήταν αρνητικές. Συγκεκριµένα είπε ότι θα  πραγµατοποιηθεί νέος διαγωνισµός για 
διορισµούς εκπαιδευτικών το Νοέµβρη και ότι σκοπεύουν να προωθήσουν ρύθµιση για την
τροποποίηση της αναλογίας στους διορισµούς (ΑΣΕΠ/ πίνακες αναπληρωτών) από 75%-25% σε 
60%-40%. 
            Είναι σαφές  όµως ότι η αύξηση του ποσοστού από 25% στο 40% δεν δίνει απάντηση στο 
αίτηµά µας και διατηρεί την εργασιακή περιπλάνηση και την πολιτική οµηρία µεγάλου τµήµατος
των αναπληρωτών συναδέλφων.  
            Για το θέµα της 12µηνης σύµβασης των αναπληρωτών δεν έδωσε καµία απάντηση. 
            Για το θέµα της ανάκλησης των εγκυκλίων για παράνοµη παρακράτηση του ∆ώρου των
Χριστουγέννων από τους αναπληρωτές απάντησε ότι θα ζητήσει ενηµέρωση από τις υπηρεσίες και
θα απαντήσει. 
            Για την αύξηση στην αµοιβή  των ωροµισθίων της ενισχυτικής διδασκαλίας, και της  
υπερωριακής απασχόλησης απάντησε «ότι στο Κρατικό Προϋπολογισµό για το 2004 έχει ήδη 
προβλεφθεί το συγκεκριµένο ποσό, όµως απ’ το καλοκαίρι µε τη διαµόρφωση του Προϋπολογισµού
για το 2005 θα συζητήσω µαζί σας για το ποσοστό που εσείς θεωρείτε ότι ανταποκρίνεται σε 
ουσιαστική αναβάθµιση». 
            Για την αύξηση των αµοιβών που αφορούν τις Πανελλαδικές εξετάσει απάντησε  ότι « δεν 
µπορεί να δώσει τίποτα εάν αυτό δεν είναι γραµµένο στον Κρατικό Προϋπολογισµό του 2004».   
            Είπε επίσης ότι εκτιµά « ότι οι σχετικές αµοιβές  για τους εµπλεκόµενους  στις Πανελλαδικές 
εξετάσεις εκπαιδευτικούς βρίσκονται µε βάση το σχετικό κονδύλι  στα ίδια µε τα περσινά επίπεδα». 
            Για το αίτηµα της διάθεσης  των απαραίτητων πιστώσεων ώστε να εγκριθούν όλες οι
αιτήσεις για εκπαιδευτική άδεια που έχουν τις προϋποθέσεις του νόµου ο Υφυπουργός παιδείας
απάντησε ότι ως αξιωµατική αντιπολίτευση είχαν ασκήσει κοινοβουλευτικό  έλεγχο επικρίνοντας 
την τακτική της περικοπής εκπαιδευτικών αδειών. Είπε επίσης ότι «συµφωνώ µαζί σας ότι πρέπει να 
υπάρξει συνολική και αντικειµενική ρύθµιση».
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            Σε ότι αφορά , όµως, τη διάθεση επαρκών πιστώσεων δεν ανέλαβε καµία συγκεκριµένη  
δέσµευση. 
            Τέλος για το θέµα των µεταθέσεων, και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών µας ενηµέρωσε ότι
ήδη έχει γίνει αρκετή προεργασία απ’ τις υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, ότι έχει ήδη υπογραφεί η 
απόφαση συγκρότησης του ΚΥΣ∆Ε το οποίο πρόκειται να συνεδριάσει στις 20-4-04.  
            Για το θέµα της ανανέωσης στη σύνθεση των επιτροπών ώστε να αντιµετωπιστεί το
απαράδεκτο φαινόµενο της «µονιµοποίησης» ορισµένων συναδέλφων ιδιαίτερα σε θέσεις του
εξεταστικού µηχανισµού µε σηµαντικές αποδοχές απάντησε ότι συµφωνεί µαζί µας και θα
προχωρήσει σε συνεννόηση µε τον Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ στην αποστολή σχετικής
εγκυκλίου. 
            Για την κατάργηση της διάταξης που απαγορεύει την παραίτηση εκπαιδευτικών στη διάρκεια
της σχολικής χρονιάς απάντησε ότι θα το µελετήσει διερευνώντας όλες τις παραµέτρους του
θέµατος. 
            Για το θέµα της καλλιτεχνικής Επιτροπής και για τις προσλήψεις  αναπληρωτών και 
ωροµισθίων καθηγητών Μουσικής είπε ότι θα το µελετήσει και θα συζητήσει µαζί µας τις προτάσεις
που έχουµε διαµορφώσει για το θέµα αυτό. 
            Γενικότερα στη πλειονότητα των αιτηµάτων που θέσαµε δεν πήραµε θετικές απαντήσεις. 
            Η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, δυστυχώς, αρνείται να αποδεχθεί ώριµα και δίκαια αιτήµατα που
προβάλλει εδώ και καιρό η ΟΛΜΕ. 
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θα συναντηθεί µετά το Πάσχα µε ολόκληρη την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ και
θα επιδιώξει να υπάρξουν σαφείς και θετικές απαντήσει στα αιτήµατά µας. 
            Τέλος, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έχει προγραµµατίσει νέα συνεδρίαση στις 19/4/04 για να 
συζητήσει τις εξελίξεις σε σχέση µε τα αιτήµατα µας την πολιτική της κυβέρνησης και να πάρει
πρωτοβουλίες για την προώθηση λύσεων στα αιτήµατά µας. 
             
             

                                                            Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
            Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραµµατέας 
  
  
            Καλοµοίρης Γρηγόρης               Γεώργας ∆ηµήτρης
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