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Αθήνα, 18/3/2004 

ΠΡΟΣ: 
-         την Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων  

κ. Μ. Γιαννάκου-Κουτσίκου 
-         τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων.  
-         κ. Γ. Καλό   
  
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

  

Τα όσα συνέβησαν σε σχέση µε τον τρόπο διορισµών συµβασιούχων εκπαιδευτικών τη
σχολική χρονιά που διανύουµε είναι γνωστά. Ο θεσµός της ωροµίσθιας, που απαξιώνει και την 
εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς, αποτέλεσε το κύριο µέσο για την κάλυψη των κενών στη
δηµόσια εκπαίδευση. Με µόνο ουσιαστικά εργασιακό κίνητρο την προϋπηρεσία χιλιάδες
εκπαιδευτικοί εργάζονται µε απαράδεκτους όρους, απλήρωτοι ακόµη από την αρχή της χρονιάς, 
συχνά σε µεγάλες αποστάσεις από τον τόπο διαµονής τους, επιδοτώντας στην πραγµατικότητα την 
προϋπηρεσία τους µε δικά τους χρήµατα. 

Σαν να µην έφτανε όλη αυτή η ταλαιπωρία, απολύονται ωροµίσθιοι όταν επιστρέφουν από 
άδεια οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί, ακόµη και µερικές εβδοµάδες πριν από τη λήξη των µαθηµάτων, κάτι 
που δε θα συνέβαινε, αν είχαν τοποθετηθεί αναπληρωτές στα πλήρη κενά, όπως ο νόµος ορίζει. Ο 
νόµος, που στην περίπτωση αυτή δεν υπολογίζει ούτε τις συνέπειες για τους µαθητές ούτε τις 
συνέπειες για τους εργαζοµένους προκειµένου να µη δαπανήσει το κράτος κάποια µικροποσά, εδώ 
εφαρµόζεται. Αντίθετα, εκεί όπου λάµβανε υπόψη του τις παραµέτρους αυτές και τις αρνητικές για
την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς συνέπειες της ωροµίσθιας αγνοήθηκε προκλητικά. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα αυτά, και µε αφορµή την απόλυση ωροµισθίων 
καθηγητριών η ΟΛΜΕ απαιτεί: 

• 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. 

  
 

  
Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γ. Γραµµατέας 
  
  

                      Αντ. Αντωνάκος                                   Γρ. Καλοµοίρης                          

Σελίδα 1 από 1Ο

5/8/2004file://E:\lesvos.htm


