
ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
  

                                                                                                            Αθήνα, 14/5/04 
  
            Οι συγκεντρωµένοι σήµερα στο ΥΠΕΠΘ εκπαιδευτικοί, µετά από πρόσκληση των ∆.Σ. ∆ΟΕ 
και ΟΛΜΕ εκφράζουµε την έντονη διαµαρτυρία όλου του εκπαιδευτικού κόσµου για την άρνηση
της κυβέρνησης να ικανοποιήσει το µείζον εκπαιδευτικό, εργασιακό και κοινωνικό αίτηµα της 
µονιµοποίησης των αναπληρωτών συναδέλφων µας: 

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 η κυβέρνηση είναι φανερό ότι ουσιαστικά, µε τις 
προϋποθέσεις που αυτό θέτει (π.χ. 3µηνη διακοπή σύµβασης), εξαιρείται η µεγάλη πλειοψηφία
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Η επιλογή, επίσης, της µετατροπής των συµβάσεων σε αορίστου 
χρόνου και η απόρριψη του αιτήµατος της µονιµοποίησης των αναπληρωτών µας βρίσκουν
κατηγορηµατικά αντίθετους. Τα ∆.Σ. της ΟΛΜΕ και της ∆ΟΕ διεκδικούν τη µονιµοποίηση των 
αναπληρωτών, γιατί αυτοί οι συνάδελφοι µας 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. Είναι σαφές ότι η άµεση µονιµοποίηση των αναπληρωτών είναι αναγκαία προκειµένου
να ξεκινήσουν όλα τα σχολεία της χώρας από 1/9/04 µε το αναγκαίο διδακτικό προσωπικό. 

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, που οδηγεί στην εγκατάλειψη της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης και στην απαξίωση του
εκπαιδευτικού. Παρόλα αυτά, όµως, το ΥΠΕΠΘ οφείλει να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες, 
ώστε να δοθούν 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 και της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης. 

  
Απαιτούµε από την κυβέρνηση την ικανοποίηση των παρακάτω αιτηµάτων: 

  
       µαζικοί και µόνιµοι διορισµοί αναπληρωτών όλων των κλάδων για την κάλυψη όλων
των πραγµατικών αναγκών της εκπαίδευσης 

       µη εξαίρεση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τις αναγκαίες ρυθµίσεις για 
µονιµοποίηση των συµβασιούχων του ∆ηµοσίου, 

       πλήρης κατάργηση του θεσµού των ωροµισθίων, 
       άµεση καταβολή των δεδουλευµένων στους ωροµίσθιους και στους εργαζόµενους στην 
Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη, 

       κατοχύρωση των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των
αναπληρωτών - 12µηνη σύµβαση,  

       απόλυτη διαφάνεια στις προσλήψεις. Όλες οι προσλήψεις αναπληρωτών να γίνονται µε 
ενιαίο, κεντρικά και δηµοκρατικά ελεγχόµενο σύστηµα προσλήψεων από πίνακες, 

       µείωση του αριθµού µαθητών ανά τµήµα στους 20 κατ' ανώτατο όριο για τα δηµοτικά,
25 για τα γυµνάσια-λύκεια, 20 για τις κατευθύνσεις του λυκείου και τα ΤΕΕ, 10 ανά 
εκπαιδευτικό στα εργαστήρια των ΤΕΕ, 

       όχι στην ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και την αµφισβήτηση των
εργασιακών δικαιωµάτων, 

       να σταµατήσει κάθε διαδικασία απόλυση 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 
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ωροµισθίων εκπαιδευτικών µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους, 
       ουσιαστικές αυξήσεις σε όλες τις αµοιβές που αφορούν τις Πανελλαδικές εξετάσεις και
έγκαιρη καταβολή τους. Να εξασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες γι' αυτό πιστώσεις.  

  
Είµαστε αποφασισµένοι να συνεχίσουµε τον αγώνα µας µε όλα τα µέσα που διαθέτουµε, για 

να επιβάλουµε την ικανοποίηση των παραπάνω δίκαιων αιτηµάτων µας. 
Οι εκπαιδευτικοί δεν πρόκειται να ανεχθούν τον πάγιο και διαρκή εµπαιγµό. 

  
  
  
  

Τα ∆.Σ. 
∆ΟΕ                                                    ΟΛΜΕ 
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