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ΠΡΟΣ: ΜΜΕ, ΕΛΜΕ
  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

            Πραγµατοποιήθηκε σήµερα, 11 ∆εκεµβρίου 2003, διάβηµα διαµαρτυρίας της ΟΛΜΕ, της 
∆ΟΕ και της ΑΣΓΜΕ στο Υπουργείο Παιδείας µε θέµατα: την άµεση κάλυψη όλων των κενών 
εκπαιδευτικών, την αποτροπή του κατακερµατισµού των κενών µε τις παράνοµες προσλήψεις
ωροµισθίων, την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων σε όλους τους αναπληρωτές και
ωροµίσθιους και την ανάκληση των εγκυκλίων για την παρακράτηση του ∆ώρου
Χριστουγέννων από τους Αναπληρωτές. 
            Στο πλαίσιο του διαβήµατος πραγµατοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας µελών των ∆Σ
της ∆ΟΕ, της ΟΛΜΕ, της ΑΣΓΜΕ και της γραµµατείας αναπληρωτών της ΟΛΜΕ µε τον
Υφυπουργό Παιδείας κ. Γκεσούλη. 
            Ο κ. Γκεσούλης προσπάθησε ανεπιτυχώς να υποστηρίξει την πολιτική του Υπουργείου
Παιδείας και της κυβέρνησης γενικότερα, µε την οποία, δυστυχώς,  συνεχίζεται να αντιµετωπίζεται 
το µείζον εκπαιδευτικό και κοινωνικό πρόβληµα της πλήρους και έγκαιρης στελέχωσης όλων των
σχολείων µε το αναγκαίο διδακτικό προσωπικό µε αντιπαιδαγωγικές και αντιεκπαιδευτικές επιλογές. 
            ∆υστυχώς, ο διάλογος µε τον κ. Υφυπουργό, µε δική του ευθύνη, δεν ήταν ουσιαστικός, 
αφού ο Υφυπουργός αµφισβητούσε τα στοιχεία που η ΟΛΜΕ είχε συλλέξει από τις διευθύνσεις
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (καταστάσεις προσλήψεων ωροµισθίων εκπαιδευτικών), από τα οποία 
φαίνεται ξεκάθαρα ότι το Υπουργείο Παιδείας και οι διευθυντές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
παρανοµούν προσλαµβάνοντας ωροµισθίους σε πλήρη κενά εκπαιδευτικών. 
            Για τις πληρωµές αναπληρωτών και ωροµισθίων, που γίνονται µε πολύ µεγάλη 
καθυστέρηση, ο κ. Γκεσούλης απάντησε ότι ελπίζει να πραγµατοποιηθούν πριν τις γιορτές. 
            Για την κράτηση των 176 ευρώ στους αναπληρωτές, ο κ. Υφυπουργός ανέφερε ότι µόλις 
χθες ενηµερώθηκε για το θέµα, δεν συµφωνεί το υπουργείο παιδείας και µε την κράτηση αυτή από
το δώρο Χριστουγέννων και θα προσπαθήσει να το λύσει. 

  
Καταγγέλλουµε για µια ακόµη φορά το ΥΠΕΠΘ και την κυβέρνηση, που δεν διαθέτουν 

τις απαιτούµενες δαπάνες για την παιδεία και αφήνουν τα σχολεία χωρίς καθηγητές, ενώ δεν 
διστάζουν να καταστρατηγούν ακόµα και τους νόµους που οι ίδιοι έχουν θεσµοθετήσει, που 
αφήνουν χιλιάδες αναπληρωτές και ωροµίσθιους συναδέλφους απλήρωτους εδώ και πολλούς
µήνες και επιχειρούν να παρακρατήσουν από το πενιχρό ∆ώρο Χριστουγέννων των
αναπληρωτών αναδροµικές εισφορές για το επίδοµα των 176 ευρώ υπέρ του ΙΚΑ. 

  
  

Το  ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
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