
Ο.Λ.Μ.Ε.  
Ερµού & Κορνάρου 2 
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255                                          Αθήνα, 11/11/2003 
FAX : 210 32 27 382 - 33 11 339                                                                               
                                                              

  
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  
∆ΙΑΒΗΜΑ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΩΡΑ 
  

            Παγερή έως προκλητική αδιαφορία. Αυτή είναι η εντύπωση που απεκόµισε η 
αντιπροσωπεία του ∆Σ της ΟΛΜΕ, αναπληρωτών, αδιόριστων εκπαιδευτικών και αιρετών 
µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων (ΠΥΣ∆Ε) Αττικής, από τη συνάντηση µε το Γεν. 
Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ κ.Τσουροπλή, που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 11-11-03, στο 
πλαίσιο διαβήµατος διαµαρτυρίας για τη συνεχιζόµενη µη κάλυψη των κενών εκπαιδευτικού
προσωπικού στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
            Ο Υπουργός Παιδείας αρνήθηκε για µια ακόµη φορά να συναντήσει τους εκπροσώπους
των 90000 καθηγητών της χώρας για να ενηµερωθεί για το σοβαρότατο κοινωνικό και
εκπαιδευτικό πρόβληµα της ύπαρξης 2500 κενών διδακτικού προσωπικού στη Β΄/θµια Εκπ/ση 
επικαλούµενος τις υποχρεώσεις του στη σύνοδο των Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε. Επειδή 
όµως  χορτάσαµε από τα «ψεύτικα τα λόγια τα µεγάλα» που ακούγονται και πάλι για την 
«επένδυση στη γνώση», θα περιµέναµε και εµείς όπως και όλοι οι Έλληνες γονείς και µαθητές
να µας ενηµερώσει ο Υπουργός Παιδείας για κάτι πολύ συγκεκριµένο: σε ποια άλλη 
Ευρωπαϊκή χώρα, πέραν της δικής µας, 2 ολόκληρους µήνες µετά την έναρξη των µαθηµάτων 
παραµένουν 2500 κενά στη Β΄/θµια Εκπ/ση και συνεπώς εξακολουθούν να χάνονται 50.000 
περίπου πολύτιµες διδακτικές ώρες κάθε εβδοµάδα από το γεγονός ότι τα κενά αυτά
παραµένουν ακάλυπτα. Ακόµα και σε σχολεία ειδικής αγωγής, όπως στο Ηράκλειο και στα 
Χανιά, όπου θα έπρεπε να υπάρχει µεγαλύτερη ευαισθησία από την πολιτεία, δυστυχώς 
υπάρχουν 13 κενά εκπαιδευτικών.   
            Καταγγέλλουµε  για µια ακόµη φορά την ανάλγητη πολιτική της κυβέρνησης και του
Υπουργείου Παιδείας, που έχει εγκαταλείψει τα δηµόσια σχολεία µε ακάλυπτα τα 2500 κενά 
εκπαιδευτικών. Αντί δε να δοθούν οι απαραίτητες πιστώσεις για την κάλυψη όλων των κενών
µε µόνιµους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, το Υπουργείο Παιδείας επιλέγει την παρανοµία, 
τη δυσλειτουργία των σχολείων και την οµηρία των αναπληρωτών, κατακερµατίζοντας τα 
πλήρη κενά αναπληρωτών και τορπιλίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της. 
                         
            Απαιτούµε από τον Υπουργό Παιδείας 

1.       Την άµεση κάλυψη όλων των κενών µε προσλήψεις µόνιµων και αναπληρωτών
καθηγητών ΤΩΡΑ. 

2.       Να σταµατήσουν οι απαράδεκτοι, αντιεκπαιδευτικοί  και παράνοµοι διορισµοί 
ωροµισθίων σε πλήρη κενά. 

3.       Να ανακληθούν όλοι οι διορισµοί  ωροµισθίων που αντιστοιχούν σε πλήρη κενά και
να γίνουν οι απαραίτητοι διορισµοί αναπληρωτών. 

4.       Να καταργηθεί ο θεσµός των ωροµισθίων. 
  
  
                                                            Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
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