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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΤΟΥ  ΥΠΕΠΘ 
ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΩΡΑ 

  
            «Ποιότητα παντού», «επανάσταση του αυτονόητου»: Η ρητορική  του ΥΠΕΠΘ πως τάχα τα 
σχολεία θα λειτουργήσουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς µε κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών
αναγκών κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος.  
            Με  τη χθεσινή εξαγγελία του  για διορισµό 1209 καθηγητών  το ΥΠΕΠΘ οµολογεί µε τον 
πιο πειστικό τρόπο ότι όσα διακήρυττε ένα µήνα πριν, για έναρξη των µαθηµάτων χωρίς 
εκπαιδευτικά κενά, ήταν ουσιαστικά ανέξοδη δηµαγωγία. 
            ΄Ηδη έχουν χαθεί 300.000 ώρες εξαιτίας της έλλειψης πάνω από 4.000 εκπαιδευτικών. Και 
όλα αυτά µόνο τις πέντε πρώτες εβδοµάδες του διδακτικού έτους. Και µόλις στις 16/10/2003  το 
ΥΠΕΠΘ ανακοίνωσε την πρόσληψη όλων κι όλων 1209 καθηγητών, αριθµό που αντιστοιχεί 
περίπου στο 30% των καταγεγραµµένων κενών  των Γυµνασίων, Λυκείων και ΤΕΕ της χώρας. 
              

Αναρωτιούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς και οι µαθητές: 
Πώς θα λειτουργήσουν  τα σχολεία µε 3.000 περίπου κενά ακόµα;  
Πότε η κυβέρνηση θα υλοποιήσει επιτέλους έµπρακτα  τις διακηρύξεις της για τη δηµόσια 

εκπαίδευση; 
            Μέχρι πότε θα κρατά οµήρους και σε εργασιακή περιπλάνηση τους αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς; 
            Και επειδή τα κενά αναφέρονται κατά κύριο λόγο στα ΤΕΕ,  αναρωτιόµαστε τι σχέση µε την 
πραγµατικότητα έχουν οι υπουργικές διακηρύξεις ότι τάχα τα ΤΕΕ είναι ισότιµος πυλώνας  µε το 
Ενιαίο Λύκειο.  
  
            Απαιτούµε από τον Υπουργό Παιδείας 
            1. Την άµεση κάλυψη όλων των κενών µε προσλήψεις µόνιµων και αναπληρωτών
καθηγητών ΤΩΡΑ. 
            2. Πλήρη εργασιακά δικαιώµατα στους αναπληρωτές ΤΩΡΑ. 
            3. Μονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών  µετά από 3 συµβάσεις το πολύ και µε βάση 
την προϋπηρεσία τους.  
            Ο Αγώνας δεν τελείωσε! Αντίθετα, τώρα είναι που χρειάζεται η παιδεία τη συσπείρωση
και την αρωγή όλων. Καλούµε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους µαθητές και τους 
κοινωνικούς φορείς της  χώρας να στρατευτούν µαζί µας. 

  
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
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