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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
για τη συνάντηση Αντιπροσωπείας της ΟΛΜΕ  

µε τον Γ. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ 
  
  

  
            Την Παρασκευή, 3/2/04, στo πλαίσιo της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας που οργάνωσε στο
ΥΠΕΠΘ η ΟΛΜΕ και η ∆ΟΕ, αντιπροσωπεία των ∆.Σ. των Οµοσπονδιών και της Γραµµατείας 
Αναπληρωτών - Ωροµισθίων της ΟΛΜΕ, συναντήθηκε µε τον Γ. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ κ. 
Τσουροπλή. 
  
            Στον Γ. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ τέθηκαν τα αιτήµατα των εκπαιδευτικών: 
  

       Άµεση πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών, ώστε να καλυφθούν όλα τα πλήρη κενά 
που το ΥΠΕΠΘ και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης έχουν κατακερµατίσει και για τα οποία
έχουν προσλάβει ωροµισθίους. 

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

       Κατάργηση του θεσµού των ωροµισθίων. 
       Άµεση καταβολή των δεδουλευµένων σε όλους τους εκπαιδευτικούς (ωροµίσθιους, 

διδάσκοντες στην Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη κ.λπ.) 
       Ανάκληση των εγκυκλίων για παράνοµη παρακράτηση του ∆ώρου Χριστουγέννων

από τους αναπληρωτές. 
       Κατάργηση του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ. 
       Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα στους αναπληρωτές. 
        12µηνη σύµβαση εργασίας. 
        Να γίνει κατάταξη των αναπληρωτών στα µισθολογικά κλιµάκια του νέου

µισθολογίου.  
        Να δοθούν τα αναδροµικά του οικογενειακού επιδόµατος και στους αναπληρωτές.  
        Αύξηση ωροµισθίου. 

  
            Ο κ. Τσουροπλής δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις και δεν ανέλαβε καµία δέσµευση
για τα ουσιαστικά αιτήµατα: διορισµούς και µονιµοποίηση αναπληρωτών, κατάργηση ΑΣΕΠ 
και θεσµού ωροµισθίων, αύξηση αµοιβής ωροµισθίων. Μετά από τις διαµαρτυρίες µας για το 
γεγονός ότι οι ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί καθώς και όσοι συµµετέχουν στα προγράµµατα της
Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης παραµένουν απλήρωτοι, δεσµεύτηκε  ότι  οι εκκρεµότητες 
αυτές θα τακτοποιηθούν τις επόµενες ηµέρες. 
            Σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά ζητήµατα  των αναπληρωτών ο Γεν. Γραµµατέας του ΥΠΕΠΘ 
δέχτηκε να ισχύσει και γι’ αυτούς  η ένταξη  στα Μ.Κ. του νέου µισθολογίου, υποσχέθηκε ότι θα 
γίνουν ενέργειες για να δοθούν τα αναδροµικά του οικογενειακού επιδόµατος (να σηµειώσουµε ότι 
αυτό δεν προβλεπόταν στην Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών), δεσµεύτηκε ότι θα 
συνεχιστούν οι ενέργειες από το ΥΠΕΠΘ για την µη καταβολή ή την επιστροφή, όπου 
καταβλήθηκαν, των κρατήσεων για τα 176 ευρώ. Σε ότι αφορά την ωριαία αντιµισθία ο γενικός 
γραµµατέας ισχυρίστηκε  ότι δεν συµφώνησε ο Υπουργός Οικονοµικών µε την πρόταση του
ΥΠΕΠΘ για την αύξησή της.  
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Τέλος, µας ενηµέρωσε ότι πρόκειται να ανακοινωθεί τις επόµενες ηµέρες η πρόσληψη 147 
αναπληρωτών Β/θµιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, 
καρκινοπαθείς, πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας και από οµόζυγη ή Μεσογειακή αναιµία). 

  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γ. Γραµµατέας 

  

  

Αντ. Αντωνάκος                                                   Γρ. Καλοµοίρης 
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