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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ κ. Γ. ΚΑΛΟ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ
Οι εκτιµήσεις µας επιβεβαιώνονται. Οι αυταπάτες διαλύονται. Ο εµπαιγµός συνεχίζεται. Η
κυβέρνηση αποδεικνύεται ότι δεν έχει την πολιτική βούληση να απαντήσει θετικά στα µεγάλα
ζητήµατα του κλάδου.
Οι αγώνες της ΟΛΜΕ, της Γραµµατείας αναπληρωτών – ωροµισθίων και όλου του
εκπαιδευτικού κόσµου ανάγκασαν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ρυθµίσεις για τα ζητήµατα των
διορισµών και των εξετάσεων. Οι ρυθµίσεις αυτές όµως είναι αντίθετες µε τις θέσεις του κλάδου
των εκπαιδευτικών. Η εργασιακή οµηρία παραµένει.
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
πολύ µεγάλο µέρος αυτών που έχουν την 30µηνη προϋπηρεσία θα διορίζονταν ούτως ή άλλως µε το
ποσοστό του 40% επί των ετήσιων διορισµών. Τέλος, καθώς 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. Η Οµοσπονδία απαιτεί να λάβει έγκαιρα γνώση του ακριβούς περιεχοµένου του
συνόλου των ρυθµίσεων, για να διατυπώσει την κριτική της και στα επιµέρους ζητήµατα.
Παρά την κινητοποίηση της 14ης Μάη και τον συνεχή αγώνα του εκπαιδευτικού κινήµατος,
η κυβέρνηση, µε τις σηµερινές εξαγγελίες της, προχώρησε µονοµερώς σε ρυθµίσεις που διαιωνίζουν
τα προβλήµατα.
Η απαράδεκτη αυτή πολιτική και πρακτική της κυβέρνησης, 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 αυτούς καταγγέλλουµε το Υπουργείο Παιδείας για τις συγκεκριµένες
προτάσεις και τη συνολική µεθόδευση που ακολουθεί. Οι όποιες υποχωρήσεις της κυβέρνησης είναι
αποτέλεσµα των αγώνων του κλάδου µας, που πρέπει να συνεχιστούν µέχρι την ικανοποίηση των
αιτηµάτων µας.
∆ηλώνουµε ακόµη ότι:
Το πλαίσιο των διεκδικήσεων που διαµόρφωσαν οι τελευταίες ΓΣ των προέδρων των ΕΛΜΕ
στην αρχή της σχολικής χρονιάς, καθώς και οι θέσεις του ∆Σ της ΟΛΜΕ για τα εργασιακά
προβλήµατα, είναι αδιαπραγµάτευτα.
Πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί ο αγώνας για το µείζον ζήτηµα της µόνιµης και
σταθερής εργασίας για όλους, µε µαζικούς διορισµούς και χωρίς αποκλεισµό καµιάς ειδικότητας. 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 εξαγγελίες σχετικά µε τις εξετάσεις στο Λύκειο, χωρίς την ταυτόχρονη κατάργηση των
Πανελλαδικών εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου, δεν αναιρούν τα χαρακτηριστικά του σχολείου ως
σχολείου των κοινωνικών ανισοτήτων και του αποκλεισµού, δεν αποδεσµεύουν το Λύκειο από το
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σύστηµα πρόσβασης στα ΑΕΙ-ΤΕΙ και δεν υπηρετούν το αίτηµα της µορφωτικής αυτοτέλειας του
Λυκείου.
Στο επόµενο διάστηµα θα ενηµερώσουµε τον κλάδο µε κάθε µέσο. 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 µας δικαιωµάτων.
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ και ο κλάδος µας θα απαντήσουν µέσα από ΓΣ των ΕΛΜΕ µε θέµα
αιχµής τους µαζικούς διορισµούς και το δικαίωµα στη µόνιµη και σταθερή εργασία για όλους.
Το επόµενο διάστηµα δεν είναι διάστηµα επανάπαυσης, αλλά διάστηµα κατά το οποίο πρέπει
να συνεγείρουµε όλες τις δυνάµεις του κλάδου, να συνεργαστούµε µε τους άλλους φορείς των
εργαζοµένων και να αναπτύξουµε µαζικό ενωτικό αγώνα ενάντια στις αντιεκπαιδευτικές
κυβερνητικές επιλογές.

Για το ∆Σ της ΟΛΜΕ
Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραµµατέας

Γρ. Καλοµοίρης

∆. Γεώργας
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