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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 
ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ∆ΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
  

            Η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ συνεχίζει να αντιµετωπίζει το µείζον εκπαιδευτικό και κοινωνικό
πρόβληµα της πλήρους και έγκαιρης στελέχωσης όλων των σχολείων µε το αναγκαίο διδακτικό
προσωπικό µε αντιπαιδαγωγικές και αντιεκπαιδευτικές επιλογές. 
            Αφού δεν κατόρθωσε να δώσει λύση στο πρόβληµα µε την υποχρεωτική ανάθεση υπερωριών
σε µόνιµους εκπαιδευτικούς, µε τις συµπτύξεις τµηµάτων και µε την κατάργηση ολιγοµελών
τµηµάτων στα ΤΕΕ κ.λπ., προωθεί το τελευταίο διάστηµα προσλήψεις ωροµισθίων. 

Παρά τις περί του αντιθέτου  διαβεβαιώσεις του Υφυπουργού Παιδείας κ. Γκεσούλη προς 
την ΟΛΜΕ, αλλά και τις δηµόσιες δηλώσεις του ότι καλύπτονται  µόνο τα κενά ωροµισθίων µε 
ωροµίσθιους και στα πλήρη κενά θα προσληφθούν αναπληρωτές (ΕΘΝΟΣ, 26-10-03), οι εντολές 
που έχουν δοθεί στους διευθυντές εκπαίδευσης είναι σαφείς: να κατακερµατίσουν όλα τα κενά και 
να προσλάβουν παντού ωροµίσθιους παρά τις  αρνητικές συνέπειες που αυτό έχει τόσο στην 
εκπαιδευτική διαδικασία,  όσο και στις εργασιακές µας σχέσεις. 

Καταγγέλλουµε για µια ακόµη φορά αυτή την πολιτική του ΥΠΕΠΘ και της κυβέρνησης, 
που δεν διαθέτει τις απαιτούµενες δαπάνες για την παιδεία και αφήνει τα σχολεία χωρίς καθηγητές, 
ενώ δεν διστάζει να καταστρατηγεί ακόµα και τους νόµους που η ίδια έχει θεσµοθετήσει. 

Καταγγέλλουµε τους διευθυντές εκπαίδευσης που προσλαµβάνουν ωροµισθίους σε πλήρη
κενά και είναι συνυπεύθυνοι για αυτήν την κατάσταση. Όχι µόνον καλύπτουν αυτή την ανάλγητη 
αντιεκπαιδευτική πολιτική, άρα είναι συνυπεύθυνοι για την δυσλειτουργία των σχολείων αλλά και
µε προσωπική ευθύνη παρανοµούν προσλαµβάνοντας ωροµισθίους σε πλήρη κενά. Ορισµένοι 
µάλιστα εξ αυτών παρανοµούν διπλά αρνούµενοι να δώσουν τα στοιχεία µε τις προσλήψεις
ωροµισθίων στην ΟΛΜΕ, στις ΕΛΜΕ, ακόµα και στα αιρετά µέλη των ΠΥΣ∆Ε. 

Πέραν, όµως, όλων των παραπάνω η κυβέρνηση συνεχίζει την ανάλγητη πολιτική της  και 
στο θέµα της καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών. 

Χιλιάδες αναπληρωτές και ωροµίσθιοι συνάδελφοι παραµένουν απλήρωτοι εδώ και
πολλούς µήνες.  

Καλούνται, επίσης, οι υπηρεσίες να παρακρατήσουν από το πενιχρό ∆ώρο Χριστουγέννων 
των αναπληρωτών, αναδροµικές εισφορές για το επίδοµα των 176 ευρώ υπέρ του ΙΚΑ (επίδοµα 
που, ως γνωστό, δεν έχει χορηγηθεί στους εκπαιδευτικούς). Να σηµειώσουµε επίσης ότι χιλιάδες 
από τους περσινούς αναπληρωτές είναι φέτος ωροµίσθιοι ή και άνεργοι,  ή και όσοι εργάζονται ως 
αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι παραµένουν απλήρωτοι εδώ και τρεις µήνες. Η αναλγησία των 
κυβερνώντων στο αποκορύφωµά της. 

Οι κυβερνώντες οφείλουν επιτέλους να  ακούσουν την κραυγή αγανάκτησης των 
αναπληρωτών και ωροµισθίων. 

  
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί:             

-Την άµεση κάλυψη όλων των κενών µε προσλήψεις µόνιµων και αναπληρωτών καθηγητών
ΤΩΡΑ 
-Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα στους αναπληρωτές -
12µηνη σύµβαση εργασίας 
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-Μονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών µετά από 3 συµβάσεις το πολύ και µε βάση την 
προϋπηρεσία τους 
-Να ανακληθούν όλες οι αντιεκπαιδευτικές εγκύκλιοι του ΥΠΕΠΘ και να σταµατήσουν οι
πιέσεις που ασκούνται για υποχρεωτική ανάληψη υπερωριών και για συµπτύξεις τµηµάτων 
-Καµιά πρόσληψη ωροµισθίων καθηγητών σε πλήρη κενά - Κατάργηση του θεσµού των 
ωροµισθίων. 
-Κατάργηση του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ. 
-Την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων σε όλους τους αναπληρωτές και ωροµίσθιους. 
-Ανάκληση της εγκυκλίου για την παρακράτηση του ∆ώρου Χριστουγέννων από τους
Αναπληρωτές. 
  
            Για την προώθηση των παραπάνω αιτηµάτων το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, η γραµµατεία 
αναπληρωτών και ωροµισθίων και το ∆.Σ. της Ε΄ ΕΛΜΕ Ανατ. Αττικής πραγµατοποιούν 
παράσταση διαµαρτυρίας στη ∆/νση Β/βάθµιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής (Πλ. Γέρακα), την 
Τετάρτη, 10/12/03 στις 12 το µεσηµέρι. Το ∆.Σ. της ΕΛΜΕ Ε΄ Ανατ. Αττικής έχει κηρύξει 
στάση εργασίας από τις 11 π.µ. µέχρι τη λήξη της πρωινής βάρδιας για να διευκολύνει τους
εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής να συµµετάσχουν στην παράσταση διαµαρτυρίας. 
            Επίσης, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, η γραµµατεία αναπληρωτών της ΟΛΜΕ και το ∆.Σ. της 
∆ΟΕ πραγµατοποιούν παράσταση διαµαρτυρίας στο ΥΠΕΠΘ την Πέµπτη, 11/12/03 στις 13.30.
  
  
  

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

  
  
  
  

 Αντ. Αντωνάκος                                          Γρ. Καλοµοίρης 
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