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ΠΡΟΣ: τα ∆Σ των ΕΛΜΕ

τα ΜΜΕ
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  
  
           Αντιπροσωπεία του ∆Σ της ΟΛΜΕ, της γραµµατείας αναπληρωτών  και επιτροπών 
αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών συναντήθηκε  µε τον Γ. Γραµµατέα του Υπουργείου 
Παιδείας κ. Καραµάνο την Παρασκευή 2/4/2004 στις 12.30 µ.µ. και απαίτησε την άµεση 
ικανοποίηση των παρακάτω αιτηµάτων µας: 
  

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

        Μαζικούς διορισµούς εκπαιδευτικών ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά. 
        Μονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών, µετά από 3 συµβάσεις το πολύ, και µε βάση 
την προϋπηρεσία τους. 

        Κατάργηση του θεσµού των ωροµισθίων. 
        Να σταµατήσει κάθε διαδικασία απόλυσης ωροµισθίων, δεδοµένου ότι, αν είχε τηρηθεί 
ο νόµος και προσλαµβάνονταν στη θέση τους, όπως έπρεπε, 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. 

        12µηνη σύµβαση εργασίας και πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 
δικαιώµατα στους αναπληρωτές. 

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

        Ανάκληση των εγκυκλίων για παράνοµη παρακράτηση του ∆ώρου Χριστουγέννων από
τους αναπληρωτές. 

  
Ο Γ. Γραµµατέας του ΥΠΕΠΘ: 
α) Αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήµατος για την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων στους

ωροµίσθιους και µας ανέφερε τις προσπάθειες του Υπουργείου για την εξεύρεση των σχετικών
κονδυλίων από το Υπουργείο Οικονοµικών, αλλά δεν δεσµεύτηκε για το χρονικό ορίζοντα της 
πληρωµής των καθηγητών. 

β) Για την άµεση ανάκληση των απολύσεων των ωροµισθίων και την παράταση των
συµβάσεών τους µέχρι το τέλος της χρονιάς, ο κ. Καραµάνος αποδεχόµενος την ουσία των 
επιχειρηµάτων µας, παρέπεµψε για την οριστική απάντηση στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ. 

γ)  Για τα γενινότερα ζητήµατα διορισµών επιφυλάχθηκε να απαντήσει. 
δ) ∆εσµεύτηκε ότι δεν θα επαναληφθεί την επόµενη σχολική χρονιά το απαράδεκτο

καθεστώς  της πρόσληψης χιλιάδων ωροµισθίων και του κατακερµατισµού των κενών, χωρίς όµως 
να δεσµεύεται  για την πλήρη κατάργηση του θεσµού. 

ε)  Για το διαγωνισµό του ΑΣΕΠ, ο κ.Καραµάνος µας ενηµέρωσε ότι πιθανόν να γίνουν
κάποιες αλλαγές στις διαδικασίες του διαγωνισµού, αλλά δεν θα καταργηθεί. Επανέλαβε ότι από 
την επόµενη χρονιά θα τροποποιηθεί η αναλογία στους διορισµούς (ΑΣΕΠ/Πίνακες αναπληρωτών) 
από 75%-25% σε  60%-40%. 

Στ) Για τις πληρωµές των καθηγητών στην Π∆Σ δεν υπήρξε συγκεκριµένη απάντηση πότε 
αυτό θα γίνει. Για το θέµα της άµεσης πληρωµής τους από τον κρατικό προϋπολογισµό, επειδή θα 
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καθυστερήσει η έγκριση των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν δόθηκε απάντηση.
  
Επιπρόσθετα η αντιπροσωπεία ζήτησε  να δοθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν τις 

προσλήψεις και τους πίνακες αναπληρωτών στην ΟΛΜΕ, θέµα στο οποίο ο κ.Γ.Γ. του ΥΠΕΠΘ 
επιφυλάχθηκε, ζητώντας πίστωση χρόνου. Τέθηκε επίσης το θέµα της καθυστέρησης των
διαδικασιών µεταθέσεων κ.λπ. 

Γενικότερα από τη συνάντηση δεν προέκυψαν συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Οι 
δεσµεύσεις για τα θέµατα των ωροµισθίων θα κριθούν τις αµέσως επόµενες ηµέρες. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θα πραγµατοποιήσει συνάντηση µε τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Γ. Καλό 
την Μ.Τρίτη. 

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