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 Κύριοι Υπουργοί,
 Κυρίες/-οι Βουλευτές,

  

 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σε σχέση µε το σχέδιο νόµου του ΥΠΕΠΘ που συζητείται από αύριο στην 

Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, εκτιµά τα εξής:

 

Η ρύθµιση για την απορρόφηση µέχρι το 2007 όσων θα έχουν συµπληρώσει 30 µήνες 
προϋπηρεσία στις 30-6-04 αφορά στην πραγµατικότητα µικρό αριθµό αναπληρωτών, δεδοµένου ότι  
όσοι έχουν 30µηνη προϋπηρεσία θα διορίζονταν ούτως ή άλλως µε το ποσοστό του 40% επί των 
ετήσιων διορισµών. Συνεπώς η εργασιακή ανασφάλεια και οµηρία χιλιάδων εκπαιδευτικών
παραµένουν. 

 

Το ΥΠΕΠΘ αρνείται να δεσµευτεί για την αναγκαία αύξηση του αριθµού διορισµών και για
φέτος και για τα επόµενα σχολικά έτη, ώστε να καλυφθούν τα πραγµατικά κενά διδακτικού
προσωπικού των σχολείων. 

 

Αντιθέτως η πολιτική ηγεσία  του ΥΠΕΠΘ κάνει λόγο για πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό, 
ενώ δεν προχωρεί  στην αναγκαία µείωση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα και στην καθιέρωση 
της ετήσιας επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µε απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, µέτρα που 
δηµιουργούν πρόσθετες ανάγκες διορισµών. 

Οι ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου σχετικά µε τις εξετάσεις στο Λύκειο, χωρίς την ταυτόχρονη 
κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων και της Γ΄ Λυκείου, δεν αναιρούν τα χαρακτηριστικά του 
σχολείου ως σχολείου των κοινωνικών ανισοτήτων και του αποκλεισµού, επειδή δεν αποδεσµεύουν το 
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                Ας σηµειωθεί ότι για αρκετές ηµέρες οι ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου κυκλοφορούσαν
ανεπίσηµα στον τύπο και το διαδίκτυο, αλλά η κυβέρνηση το έδωσε στην ΟΛΜΕ ταυτόχρονα µε την
κατάθεσή του στη Βουλή.  Η  πρακτική αυτή αποδεικνύει  πως η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ εννοεί το διάλογο 
µε τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών. 

 

Η απαράδεκτη πολιτική και πρακτική της κυβέρνησης (µονοµερείς  αποφάσεις και 
επικοινωνιακά τρυκ), καθώς και οι σχεδιασµοί της όπως αποτυπώνονται στο προεκλογικό της
πρόγραµµα θέτουν τον καθένα προ των ευθυνών του. Η κυβέρνηση δείχνει αποφασισµένη να συνεχίσει 
την πολιτική της απαξίωσης της δηµόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, την πολιτική που υπηρετεί το 
σχολείο της αγοράς και όχι της µόρφωσης, το σχολείο που εντείνει αντί να αµβλύνει τις ταξικές 
διαφορές, και κυρίως το σχολείο που λειτουργεί µε υποταγµένο προσωπικό και ελαστικές εργασιακές
σχέσεις.

 

Για τους παραπάνω λόγους θεωρούµε ότι οι ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου όχι µόνο δεν
ικανοποιούν τα αιτήµατά µας αλλά ορισµένες από αυτές είναι κατ' ουσία, αντίθετες µε τις θέσεις  του 
κλάδου µας. ∆ηλώνουµε ότι το πλαίσιο των διεκδικήσεων που έχουµε διαµορφώσει, καθώς και οι 
θέσεις µας για τα εργασιακά µας προβλήµατα, είναι αδιαπραγµάτευτα.

 
Η ΟΛΜΕ θα συνεχίσει και θα εντείνει τις παρεµβάσεις της για να ικανοποιηθούν τα ώριµα και

ρεαλιστικά αιτήµατα που αφορούν τη ∆ηµόσια εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς.
  

 ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:
  

 Α. Για τους διορισµούς εκπαιδευτικών 
  

 

•          Άµεση µονιµοποίηση των 8000 περίπου αναπληρωτών που συµπληρώνουν 18µηνη 
προϋπηρεσία στις 30-6-2004, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το είδος των συµβάσεων
(αναπληρωτής ή ωροµίσθιος), ο αριθµός των συµβάσεων, το χρονικό διάστηµα διακοπής των 
συµβάσεων, καθώς  και  αν αυτές είναι διαδοχικές ή όχι.

 
•          Στη ρύθµιση αυτή να συµπεριληφθούν όλοι οι κλάδοι και όλες οι ειδικότητες των 

εκπαιδευτικών (ΠΕ 16, ΤΕ 1, ∆Ε 1). 

 
•          Να δηµιουργηθεί ενιαίος πίνακας αναπληρωτών από τη σχολική χρονιά 2004-2005 και στους 

κλάδους εκπαιδευτικών στους οποίους σήµερα δεν υφίσταται (ΠΕ16).

 

•          Η κατάταξη στον ενιαίο πίνακα των αναπληρωτών (από τη επόµενη σχολική χρονιά 2004-5)
να γίνεται µόνο µε βάση την πραγµατική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή
ωροµίσθιου εκπαιδευτικού σε δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης αρµοδιότητας του ΥΠΕΠΘ.

 •          Κατάργηση του θεσµού των ωροµισθίων. 

 
•          Καµία πρόσληψη ωροµισθίων καθηγητών σε πλήρη κενά όπως έγινε την φετινή σχολική

χρονιά  από το ΥΠΕΠΘ και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης.
•          Στο βαθµό που συνεχίσουν να προσλαµβάνονται ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί, να 

προσλαµβάνονται από ενιαίο πίνακα σε όλη τη χώρα και όχι κατά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση

Ε ίδ
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•          Καµιά καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευµένων σε όλους τους εκπαιδευτικούς. 

(ωροµίσθιοι, Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη κ.α.) 
 •          Κατάργηση του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ.

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

 

•          Στις κατηγορίες εκπαιδευτικών στις οποίες δεν πραγµατοποιείται διαγωνισµός του ΑΣΕΠ
(στο βαθµό που αυτός διατηρείται), οι κενές θέσεις να πληρούνται µε διορισµό µόνιµων 
εκπαιδευτικών από τον πίνακα του άρθρου 138 του ν. 2725/99 και, αν εξαντληθεί αυτός, από 
τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (ν. 3027/02, άρθρο7, παρ. 1γ και 2).

 Β) Για τα εκπαιδευτικά θέµατα
  

 •          κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και της Γ΄ Λυκείου,
 •          αποσύνδεση του Λυκείου από το σύστηµα πρόσβασης σε ΑΕΙ –ΤΕΙ,

 

•          καθιέρωση ανώτατου ορίου 25 µαθητών ανά τµήµα σε Γυµνάσιο-Λύκειο, 20 µαθητών στις 
κατευθύνσεις του Λυκείου και στα ΤΕΕ και 10 µαθητών ανά καθηγητή στα εργαστήρια των 
ΤΕΕ, Γυµνασίων και Λυκείων.

  
  
  

της ΟΛΜΕ  Για το ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γ. Γραµµατέας 
 
 
 

          Γρ. Καλοµοίρης                      ∆. Γεώργας                    
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