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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ συναντήθηκε µε τον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και του έθεσε τα παρακάτω αιτήµατα: 

1. Μονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 18µηνη 
προϋπηρεσία, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το είδος των συµβάσεων (αναπληρωτής ή 
ωροµίσθιος), ο αριθµός των συµβάσεων, το χρονικό διάστηµα διακοπής των συµβάσεων 
και το αν αυτές είναι διαδοχικές ή όχι. Να µην εξαιρεθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 
από  το Π.∆. 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.  

            Ο Υπουργός απάντησε ότι το Π∆ που ετοιµάζει θα προβλέπει την αυτόµατη µετατροπή των
συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε συµβάσεις αορίστου χρόνου, τις ενιαίες αρχές σε ό,τι αφορά τη 
διάρκεια της προϋπηρεσίας, το µέγιστο χρόνο διακοπής µεταξύ των συµβάσεων κ.λπ. 
            Ο Υπουργός δήλωσε, µε βάση τα παραπάνω και λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει στο
χώρο της εκπαίδευσης, ότι δεν µπορεί να συµπεριληφθούν οι εκπαιδευτικοί στο υπό έκδοση Π.∆. 
Ενηµέρωσε το ∆Σ της ΟΛΜΕ για τη βούληση της κυβέρνησης να προωθήσει, µέσα στο Μάη, ειδική 
νοµοθετική ρύθµιση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς µε πρωτοβουλία της ηγεσίας του
ΥΠΕΠΘ. 
            Το ∆Σ της ΟΛΜΕ δήλωσε ότι ο κλάδος µας είναι αποφασισµένος να συνεχίσει και να
εντείνει το επόµενο διάστηµα τη δράση του για την λύση του σοβαρότατου κοινωνικού και
εκπαιδευτικού προβλήµατος της εργασιακής ανασφάλειας και οµηρίας των χιλιάδων αναπληρωτών
συναδέλφων.  
            Το ∆Σ της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους συναδέλφους να συµµετάσχουν στην
κινητοποίηση που συνδιοργανώνει  µε τη ∆ΟΕ στις 14/5/2004 στο Υπουργείο 
Παιδείας στις 12 το µεσηµέρι. 
            Για τη διευκόλυνση συµµετοχής των συναδέλφων 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 ζήτησε ήδη από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να ορίσει συνάντηση
τις επόµενες ηµέρες, για να δοθούν απαντήσεις στα αιτήµατα που έχουν τεθεί σε προηγούµενη
συνάντηση. 
  

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