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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

  
  
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ συναντήθηκε µε τη νέα ηγεσία του ΥΠΕΠΘ την Τρίτη, 23/3/04. 
            Στη συνάντηση αυτή τα µέλη του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ενηµέρωσαν την Υπουργό, τους 
Υφυπουργούς Παιδείας και τον Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ, σχετικά µε τις θέσεις και τις 
εκτιµήσεις του κλάδου µας για την κατάσταση στην εκπαίδευση, όπως αυτές διαµορφώθηκαν από 
την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς. 
            Επίσης, έθεσαν στην ηγεσία του ΥΠΕΠΘ τα οικονοµικά. συνταξιοδοτικά, εργασιακά και 
εκπαιδευτικά αιτήµατα του κλάδου µας, την ικανοποίηση των οποίων διεκδικήσαµε από την αρχή 
της φετινής σχολικής χρονιάς και, βεβαίως, συνεχίζουµε να διεκδικούµε. 
            Στο πλαίσιο της διεκδίκησης αυτών των αιτηµάτων το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ επέµεινε στην 
ανάγκη να δοθούν άµεσα λύσεις στα εξής:  
  

        Άµεση καταβολή των δεδουλευµένων σε όλους τους εκπαιδευτικούς (ωροµίσθιους, 
διδάσκοντες στην Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη κ.λπ.) 

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

        Κατάργηση του θεσµού των ωροµισθίων. 
        Κατάργηση του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ. 
        Να σταµατήσει κάθε διαδικασία απόλυσης 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 ωροµίσθιων 
εκπαιδευτικών µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. 

        Ουσιαστικές αυξήσεις  στην αµοιβή των ωροµισθίων, της υπερωριακής απασχόλησης 
και της  ενισχυτικής διδασκαλίας και σε όλες τις αµοιβές που αφορούν τις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις. 

  
Η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ επιφυλάχθηκε να απαντήσει εντός 10ηµέρου για τα περισσότερα 

αιτήµατα που ετέθησαν. 
Σε ό,τι αφορά το θέµα της  καθυστέρησης καταβολής των δεδουλευµένων στους ωροµισθίους, 

την απέδωσε στο ότι οι προσλήψεις τους έγιναν εκτός προϋπολογισµού και δήλωσε ότι
εξασφαλίστηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών το ποσό των 24 εκατοµµυρίων ευρώ για να 
πληρωθούν οι ωροµίσθιοι.  

Η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ δήλωσε ότι για τους ωροµίσθιους "θα τηρηθεί ο νόµος", δεν έδωσε 
θετική απάντηση στο αίτηµα για παράταση των συµβάσεων των ωροµίσθιων εκπαιδευτικών µέχρι
τέλους του διδακτικού έτους και δήλωσε ότι θα εξετάζεται κάθε περίπτωση  χωριστά. 

Επίσης, η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ απάντησε αρνητικά στο αίτηµά µας για κατάργηση του 
διαγωνισµού του ΑΣΕΠ στους διορισµούς εκπαιδευτικών και αναφέρθηκε στην πρόθεσή της να  
προωθήσει ρύθµιση για αύξηση από 25% σε 40% του ποσοστού των διορισµών από τους πίνακες 
αναπληρωτών. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ζήτησε από την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να πραγµατοποιηθεί νέα συνάντηση µε 
µοναδικό θέµα συζήτησης τους διορισµούς εκπαιδευτικών και την κατοχύρωση των εργασιακών
δικαιωµάτων των αναπληρωτών. 
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     Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε να συζητήσει στην αµέσως προσεχή συνεδρίασή του τις 
προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης  και να παρουσιάσει τις εκτιµήσεις του επί του
περιεχοµένου των προγραµµατικών δηλώσεων στη νέα ηγεσία του ΥΠΕΠΘ. Για  αυτή την απόφασή 
του ενηµέρωσε και την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, που δέχθηκε να γίνει νέα συνάντηση, στην οποία θα 
συζητηθούν οι εκτιµήσεις της ΟΛΜΕ επί των προγραµµατικών δηλώσεων και τα αιτήµατα του
κλάδου µας. 

Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ζήτησε ήδη να συναντηθεί µε τον Υπουργό 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλο για το θέµα της 
µονιµοποίησης των αναπληρωτών συναδέλφων. 

  
  
  
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γ. Γραµµατέας 

  

Αντ. Αντωνάκος                                                         Γρ. Καλοµοίρης 
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