
   Ο.Λ.Μ.Ε. 
Ερµού & Κορνάρου 2 
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255 
FAX: 210 32 27 382 - 33 11 338 

  
  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

  
ΑΘΗΝΑ 28/11/03 

  
            Πραγµατοποιήθηκε σήµερα συγκέντρωση εκπαιδευτικών (αναπληρωτών, ωροµισθίων, 
µόνιµων και αδιόριστων) έξω από το ΥΠΕΠΘ, µετά από πρόσκληση της ΟΛΜΕ και της 
γραµµατείας αναπληρωτών-ωροµισθίων. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ: 
1.        Την  προκλητική αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για την

λειτουργία των σχολείων. Σε λίγες ηµέρες η σχολική χρονιά εισέρχεται αισίως στο 4ο µήνα και 
το σοβαρότατο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πρόβληµα της ύπαρξης 2.500 κενών διδακτικού 
προσωπικού στη Β΄/θµια Εκπ/ση παραµένει. 

2.        Το Υπουργείο Παιδείας, ακολουθώντας µια αντιεκπαιδευτική και κοινωνικά άδικη πολιτική, 
αρνείται αδικαιολόγητα την άµεση και ριζική επίλυση αυτού του προβλήµατος, µε σοβαρές 
αρνητικές συνέπειες για την λειτουργία των σχολείων και τη µόρφωση των παιδιών. 
Συγκεκριµένα, αντί να προχωρήσει στην κάλυψη όλων των κενών µε µόνιµους και 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, προσλαµβάνει µε παράνοµο τρόπο ωροµίσθιους
κατακερµατίζοντας πλήρη κενά που θα έπρεπε να καλυφθούν µε προσλήψεις µονίµων ή, έστω, 
αναπληρωτών. 

3.        Την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που ισχυρίζεται, γνωρίζοντας ότι δεν λέει 
αλήθεια, ότι καλύπτονται «µόνο τα κενά ωροµισθίων µε ωροµίσθιους και στα πλήρη κενά θα 
προσληφθούν αναπληρωτές», ενώ οι εντολές που έχουν δοθεί στους διευθυντές εκπαίδευσης 
είναι σαφείς: να κατακερµατίσουν όλα τα κενά και να προσλάβουν παντού ωροµίσθιους παρά 
τις  αρνητικές συνέπειες που αυτό έχει τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία  όσο και στις 
εργασιακές µας σχέσεις.  

4.        Τους διευθυντές εκπαίδευσης που προσλαµβάνουν ωροµίσθιους σε πλήρη κενά και είναι
συνυπεύθυνοι για αυτήν την κατάσταση. Όχι µόνον καλύπτουν αυτή την ανάλγητη και 
αντιεκπαιδευτική πολιτική, άρα είναι και συνυπεύθυνοι για την δυσλειτουργία των σχολείων 
αλλά και µε προσωπική ευθύνη παρανοµούν προσλαµβάνοντας ωροµισθίους σε πλήρη κενά. 
Ορισµένοι µάλιστα εξ αυτών παρανοµούν διπλά αρνούµενοι να δώσουν τα στοιχεία µε τις 
προσλήψεις ωροµισθίων στην ΟΛΜΕ, στις ΕΛΜΕ, ακόµα και στα αιρετά µέλη των ΠΥΣ∆Ε. 
Έτσι, άραγε, υπηρετούν τις αρχές της διαφάνειας, της συλλογικότητας και της δηµοκρατικής 
λειτουργίας των συλλογικών οργάνων; 

5.        Την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης, που δεν διαθέτει τις 
απαιτούµενες πιστώσεις για την παιδεία και αφήνει τα σχολεία χωρίς καθηγητές, ενώ δεν 
διστάζει να καταστρατηγεί ακόµα και τους νόµους που η ίδια έχει θεσµοθετήσει. 

  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

•        Την άµεση κάλυψη όλων των κενών µε προσλήψεις µόνιµων και αναπληρωτών καθηγητών 
ΤΩΡΑ 

•        Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα στους αναπληρωτές -
12µηνη σύµβαση εργασίας. 

•        Μονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών µετά από 3 συµβάσεις το πολύ και µε βάση την 
προϋπηρεσία τους 

•        Να ανακληθούν όλες οι αντιεκπαιδευτικές εγκύκλιοι του ΥΠΕΠΘ και να σταµατήσουν οι 
πιέσεις που ασκούνται για υποχρεωτική ανάληψη υπερωριών και για συµπτύξεις τµηµάτων.

•        Καµιά πρόσληψη ωροµισθίων καθηγητών σε πλήρη κενά. 
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•        Κατάργηση του θεσµού των ωροµισθίων. 
•        Κατάργηση του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ. 

Καταγγέλλουµε  τον Υπουργό Παιδείας ο οποίος, παρά το γεγονός ότι είχε ειδοποιηθεί 
για το διάβηµα διαµαρτυρία µας, αρνήθηκε να συναντήσει τους εκπροσώπους του ∆.Σ. της 
ΟΛΜΕ, των ΕΛΜΕ του Λεκανοπεδίου, της Γραµµατείας Αναπληρωτών και Ωροµισθίων 
της ΟΛΜΕ και της ΑΣΓΜΕ. 

Η στάση του αυτή, συνέχεια ανάλογης πρακτικής που εδώ και καιρό ακολουθεί
απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα εκφράζει την κυβερνητική αδιαφορία για τη
λειτουργία των σχολείων και τα εργασιακά δικαιώµατα των εκπαιδευτικών. 
  
  

∆ηλώνουµε αποφασισµένοι να συνεχίσουµε τον αγώνα µας για να επιβάλουµε την 
ικανοποίηση των παραπάνω αιτηµάτων 

  
  
  
  
  
  

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
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