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Ενηµερωτικό από τη συνάντηση  
του ∆Σ της ΟΛΜΕ µε την Υπουργό Παιδείας 

  
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ συναντήθηκε την Παρασκευή 30-4-2004 µε την Υπουργό Παιδείας 
κ.Μ.Γιαννάκου  και το Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ  κ. Ανδρ. Καραµάνο, στους οποίους  έθεσε τα 
παρακάτω αιτήµατα: 

1. Μονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών που θα συµπληρώσουν 18µηνη προϋπηρεσία 
στις 30-6-2004, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός και το είδος των συµβάσεων 
(αναπληρωτής ή ωροµίσθιος), το χρονικό διάστηµα που παρεµβάλλεται µεταξύ των 
συµβάσεων, καθώς  και  αν αυτές είναι διαδοχικές ή όχι. Να µην εξαιρεθούν οι 
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί από τις γενικότερες ρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν για τη 
µονιµοποίηση των συµβασιούχων στο ∆ηµόσιο, µε βάση την ιδιαιτερότητα στο χώρο της 
εκπαίδευσης.  

2. Κατάργηση του θεσµού των ωροµισθίων.  
3. Κατάργηση του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ.  
4. 12µηνη σύµβαση εργασίας και πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 

δικαιώµατα στους αναπληρωτές.  
5. Άµεση καταβολή των δεδουλευµένων σε όλους τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην 

Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη (µόνιµους και ωροµίσθιους)  
6. Να σταµατήσει κάθε διαδικασία απόλυσης ωροµισθίων, δεδοµένου ότι, αν είχε τηρηθεί ο 

νόµος και προσλαµβάνονταν αναπληρωτές, δε θα υπήρχαν οι προϋποθέσεις τέτοιων 
απολύσεων. Να ανακληθούν οι απολύσεις των ωροµισθίων σε οποιαδήποτε περίπτωση 
και να εξευρεθεί άµεσα δίκαιη λύση, ώστε να παραταθούν όλες οι συµβάσεις ωροµίσθιων 
εκπαιδευτικών µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.  

7. Ουσιαστικές αυξήσεις  σε όλες τις αµοιβές που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και 
έγκαιρη καταβολή τους. Να εξασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες γι’ αυτό πιστώσεις.  

8. Αποµάκρυνση του ∆ιευθυντή Β/θµιας Εκπαίδευσης Λακωνίας  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 
Η Υπουργός Παιδείας απαντώντας, ισχυρίστηκε ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στην

εκπαίδευση και αµφισβήτησε την αναγκαιότητα των συµπληρωµατικών διορισµών για τη 
επόµενη χρονιά, όπως ζήτησε το ∆Σ της ΟΛΜΕ, µε στόχο να φτάσουν συνολικά τους 8000. Η 
Υπουργός Παιδείας υπεραµύνθηκε της ανάγκης να πραγµατοποιηθεί ο διαγωνισµός του ΑΣΕΠ
και δήλωσε ότι δεν συζητά ούτε την κατάργηση, ούτε την προσωρινή αναστολή του, µε στόχο να 
γίνουν διορισµοί τα επόµενα δυό χρόνια από τους αναπληρωτές, όπως πρότεινε η ΟΛΜΕ. Πρόταση 
που, αν γίνονταν αποδεκτή, και τα κενά στα σχολεία θα εξέλειπαν, αλλά και το σοβαρό πρόβληµα 
της εργασιακής περιπλάνησης των αναπληρωτών  θα αντιµετωπιζόταν. Η Υπουργός παιδείας 
περιορίστηκε µόνο σε διορθωτικές παρεµβάσεις στο περιεχόµενο του διαγωνισµού. 

Η Υπουργός Παιδείας κ. Γιαννάκου µάς ενηµέρωσε για τη γνωστή πρόθεση του ΥΠΕΠΘ να 
νοµοθετήσει νέα  αναλογία στους διορισµούς εκπαιδευτικών (40% από τους πίνακες 
αναπληρωτών και 60% απο το διαγωνισµό του ΑΣΕΠ). Τονίσαµε στην κ. Γιαννάκου ότι από τα 
στοιχεία που έχει η οµοσπονδία µας είναι βέβαιο ότι η αύξηση του ποσοστού από 25% στο 40% δεν 
δίνει απάντηση στο αίτηµά µας για τη µονιµοποίηση των αναπληρωτών και διατηρεί την 
εργασιακή περιπλάνηση και την πολιτική οµηρία µεγάλου τµήµατος των αναπληρωτών συναδέλφων
για πολλά ακόµη χρόνια. 

Απαιτήσαµε να υπάρξει ρύθµιση, που σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι δυσµενέστερη
από τη γενικότερη ρύθµιση για τους συµβασιούχους του δηµοσίου. Παρά το ότι ενηµερώσαµε την κ. 
Υπουργό ότι στη συνάντηση του ∆Σ της ΟΛΜΕ µε τον Υπουργό Εσωτερικών µας  δηλώθηκε πως 
θα υπάρξει ανάλογη ρύθµιση από νοµοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΠΘ, η κ. Γιαννάκου δεν έδωσε 
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θετική προοπτική για νέα ρύθµιση. Μας δήλωσε ότι το ΥΠΕΠΘ προχωρεί σε καταγραφή 
των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και των κατηγοριών των αναπληρωτών για να  
διαπιστώσει το χρονικό ορίζοντα του διορισµού τους. Στο σηµείο αυτό επιφυλάχθηκε να  δώσει 
οριστική απάντηση. 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ 
Για τις ανεξόφλητες οικονοµικές  οφειλές προς τους ωροµίσθιους συναδέλφους, µας 

απάντησε ότι έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών ανάλογο ποσό για την πληρωµή τους, 
γιατί αυτό δεν είχε προϋπολογιστεί, και θα τακτοποιηθούν σταδιακά το επόµενο διάστηµα.  

Στο αίτηµά µας να µην γίνουν απολύσεις ωροµίσθιων εκπαιδευτικών µέχρι τη λήξη του 
σχολικού έτους, µας απάντησε ότι προβάλλοντας την «εφαρµογή του νόµου». Παράλληλα είπε ότι 
θα υπάρξει προφορική σύσταση του ΥΠΕΠΘ προς τις ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
για να αντιµετωπίζεται το πρόβληµα θετικά και κατά περίπτωση. 

Είναι βέβαια σαφές ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειές µας σε κεντρικό και τοπικό
επίπεδο για να µην απολυθούν οι συνάδελφοί µας ωροµίσθιοι. 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Για την έγκαιρη καταβολή των αµοιβών των πανελλαδικών εξετάσεων µας δήλωσε ότι έχει 

ζητηθεί το επί πλέον ποσό των 4 εκατ. Ευρω για να καλυφθούν οι φετινές υποχρεώσεις µε τη 
διατήρηση των αµοιβών στα ίδια περσινά επίπεδα. Επιφυλάχθηκε να απαντήσει στο αίτηµά µας για 
την αύξηση των αµοιβών αυτών, παραπέµποντας το θέµα σε µελλοντική ρύθµιση. 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (Π.∆.Σ.) 
Για την καθυστέρηση της πληρωµής των αµοιβών της Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης µας

ενηµέρωσε ότι οι πληρωµές θα γίνουν για το 2003 από τον κρατικό προϋπολογισµό και για το 2004 
κατά 55% από το ΕΠΕΑΕΚ και 45% από τον κρατικό προϋπολογισµό.  

Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι: η Π∆Σ είχε προγραµµατιστεί να 
χρηµατοδοτηθεί µέχρι 30-6-2003!! Ωστόσο, παρά την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του ΕΠΕΑΕΚ από τις 26/11/2003 να χρηµατοδοτηθεί η Π∆Σ από το αποθεµατικό του ΕΠΕΑΕΚ, η 
πρόταση αυτή για την επιπλέον χρηµατόδοτηση δεν εστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
απαιτούµενη έγκριση, ώστε στη συνέχεια να κατανεµηθούν τα χρήµατα. Αποτέλεσµα αυτού είναι 
ότι «χάθηκαν» τα σχετικά κονδύλια για το 2003-4.  

Η κατάσταση αυτή είναι παραπάνω από τραγική σήµερα, όταν 20.000 περίπου 
εκπαιδευτικοί παραµένουν απλήρωτοι για ένα χρόνο. Και δυστυχώς, ανάµεσα σε αυτούς 
υπάρχουν χιλιάδες ωροµίσθιοι, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις ουσιαστικά «µετανάστευσαν» για 
λίγες ώρες εργασίας και για εξασφάλιση προϋπηρεσίας. Η «µαύρη εργασία», δηλαδή, σε όλο της το 
µεγαλείο!!  

Η απάντηση της κ. Υπουργού ότι οι εκπαιδευτικοί στην Π∆Σ θα πληρωθούν το δεύτερο
δεκαπενθήµερο του Σεπτέµβρη δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή ως λύση στο πρόβληµα αυτό. 
Απαιτούµε την άµεση πληρωµή όλων των οφειλόµενων ποσών στους εκπαιδευτικούς. 

  
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ επίσης, πρόβαλε την ανάγκη να καταργηθεί η διάταξη νόµου που

απαγορεύει την παραίτηση των εκπαιδευτικών που συνταξιοδοτούνται κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς, ενώ παράλληλα έθεσε υπόψη της κ. Υπουργού και άλλα ζητήµατα, που έχουν 
σχέση µε την Καλλιτεχνική Επιτροπή και τα µουσικά σχολεία, στα οποία όµως η κ. Υπουργός 
επιφυλάχθηκε να απαντήσει. 

Η Υπουργός Παιδείας, τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη εφαρµογής  της αξιολόγησης  των 
εκπαιδευτικών και στην έναρξη «εθνικού διαλόγου για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα» από τον 
ερχόµενο Σεπτέµβρη, όπου και θα συζητηθούν οι αλλαγές που σχεδιάζει το ΥΠΕΠΘ. 

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ εκτιµά γενικότερα ότι, η πρόσφατη συνάντησή µας µε την Υπουργό 
Παιδείας καθώς και οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τις ρυθµίσεις στο ζήτηµα των συµβασιούχων
επιβάλλουν στο συνδικαλιστικό κίνηµα να ενεργοποιηθεί τάχιστα και να επαναφέρει στο
προσκήνιο  τις διεκδικήσεις του για τους διορισµούς εκπαιδευτικών. 

Οι ρυθµίσεις που προωθούνται τόσο από το ΥΠΕΠΘ (αύξηση του ποσοστού διορισµού 
αναπληρωτών από 25% στο 40%) όσο και από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν ικανοποιούν τα 
αιτήµατά µας για τη µονιµοποίηση των αναπληρωτών. Με το σχέδιο του Προεδρικού 
∆ιατάγµατος που έδωσε στη δηµοσιότητα ο Υπουργός Εσωτερικών είναι φανερό ότι ουσιαστικά, µε 
τις προϋποθέσεις που αυτό θέτει (π.χ. 3µηνη διακοπή σύµβασης), εξαιρείται η µεγάλη πλειοψηφία
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των  αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Η εξαίρεση των εκπαιδευτικών από τις γενικότερες
ρυθµίσεις  µονιµοποίησης των συµβασιούχων δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή, γιατί οι αναπληρωτές 
εργάστηκαν και εργάζονται πολλά χρόνια στην εκπαίδευση και µάλιστα πολλές φορές σε αντίξοες
συνθήκες και µακρυά από τις οικογένειές τους και τον µόνιµο τόπο διαµονής τους και, βέβαια, 
καλύπτουν πάγιες  και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης.  

Το ΥΠΕΠΘ επικαλείται οικονοµικές «τρύπες», για να δικαιολογήσει τη µη καταβολή από την 
πολιτεία των οφειλοµένων στους εκπαιδευτικούς. Αυτές, βεβαίως, υπάρχουν και είναι  επακόλουθο 
της πολιτικής εγκατάλειψης της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης και απαξίωσης του εκπαιδευτικού. Παρόλα 
αυτά όµως το ΥΠΕΠΘ οφείλει να δώσει άµεσα λύσεις στις οικονοµικές εκκρεµότητες προς τους
εκπαιδευτικούς. 

Το εκπαιδευτικό κίνηµα έχει προσδιορίσει τις πάγιες και διαρκείς διεκδικήσεις του, έχει 
επεξεργαστεί σε βάθος προτάσεις για το δηµόσιο σχολείο, τα οικονοµικά, εργασιακά και τα 
συνταξιοδοτικά θέµατα των εκπαιδευτικών, την επιµόρφωση, τους διορισµούς, την παιδαγωγική 
ελευθερία, και θεωρεί ότι η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ οφείλει να αφουγκραστεί και να δώσει ουσιαστικές 
λύσεις στα χρονίζοντα προβλήµατα των εκπαιδευτικών.  

Στις παρούσες συνθήκες, ωστόσο, απαιτείται η µέγιστη δυνατή συσπείρωση των 
εκπαιδευτικών τόσο στη βάση όσο και την κορυφή του συνδικαλιστικού κινήµατος και η
αναζήτηση όρων διεκδίκησης, ώστε να υπάρξουν νικηφόρα αποτελέσµατα.  Οι δυνατότητες 
υπάρχουν. 

Για τους παραπάνω λόγους, το ∆Σ της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους συναδέλφους να
συµµετάσχουν στην κινητοποίηση που οργανώνει µαζί µε το ∆Σ της ∆ΟΕ, την Παρασκευή  
14/5/2004 στο Υπουργείο Παιδείας στις 12 το µεσηµέρι. 

   Για τη διευκόλυνση συµµετοχής των συναδέλφων στη συγκέντρωση αυτή, το ∆Σ της 
ΟΛΜΕ κηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας στο διάστηµα 11 π.µ. – 2.00 µ.µ. για την πρωινή 
βάρδια και 2.00µ.µ – 5. 00 µ.µ. για την απογευµατινή βάρδια, και καλεί τα ∆Σ των ΕΛΜΕ να 
κηρύξουν στάση εργασίας για το υπόλοιπο του προγράµµατος. 

  Το ∆.Σ.  της ΟΛΜΕ  καλεί  τα ∆.Σ  των ΕΛΜΕ της χώρας να πάρουν όλα τα  αναγκαία 
οργανωτικά µέτρα σε συνεργασία µε τους ∆ιδασκαλικούς  συλλόγους  για τη συµµετοχή των 
συναδέλφων στην Πανεκπαιδευτική κινητοποίηση  της 14ης /5/04 στην Αθήνα , τη Θεσσαλονίκη , 
τα Γιάννενα και όπου αλλού προγραµµατιστούν. 

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