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∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
κ. Πρ. Παυλόπουλο 

  
            Κύριε Υπουργέ, 
  
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ επιθυµεί να σας θέσει τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τους
διορισµούς εκπαιδευτικών και τα εργασιακά δικαιώµατα των αναπληρωτών.  
            Ενόψει των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για διαµόρφωση νέου Π.∆. που θα αναφέρεται 
στους συµβασιούχους του δηµοσίου, επιθυµούµε να σας θέσουµε και τις ιδιαίτερες πτυχές που έχει
αυτό το θέµα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και τη ∆ηµόσια εκπαίδευση. 
            Σας ενηµερώνουµε για τις θέσεις και τα αιτήµατά µας σχετικά µε το θέµα αυτό: 
  
            Ένα από τα βασικά αιτήµατα του κλάδου µας είναι να σταµατήσει η εργασιακή οµηρία των
αναπληρωτών, να αποκτήσουν µόνιµη και σταθερή εργασία όλοι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, να 
καταργηθεί το απαράδεκτο καθεστώς της κάλυψης πάγιων και οργανικών αναγκών από
αναπληρωτές και ωροµίσθιους. Από την άλλη, γινόµαστε µάρτυρες καθηµερινών καταγγελιών για
παραβιάσεις ακόµα και αυτής της υπάρχουσας νοµοθεσίας για τους διορισµούς µονίµων και
αναπληρωτών (ΑΣΕΠ, Πίνακες Προϋπηρεσίας), αποτέλεσµα τόσο της αδιαφάνειας που επικρατεί 
όσο και των συνεχών τροποποιήσεων που προωθεί το ΥΠΕΠΘ στο θέµα αυτό. Απαιτούµε πλήρη 
διαφάνεια και έλεγχο των σχετικών πινάκων από το συνδικαλιστικό κίνηµα των εκπαιδευτικών. 
  
            Η φετινή σχολική χρονιά επιφύλαξε τη δυσάρεστη έκπληξη πάρα πολλοί από τους
συναδέλφους που εργάζονταν ως αναπληρωτές να διοριστούν ως ωροµίσθιοι µε όλες τις γνωστές
συνθήκες. Η εξέλιξη αυτή, που είναι αντίθετη µε τους νόµους, πέρα από τις οικονοµικές συνέπειες 
έφερε και πολλές αδικίες σχετικά µε τις προϋπηρεσίες, καθώς έχουµε βάσιµες υποψίες ότι δεν 
τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες.  

Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της προηγούµενης ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ προς την
ΟΛΜΕ, ότι θα καλύπτονταν µόνο τα κενά ωροµισθίων µε ωροµίσθιους, ενώ για τα πλήρη κενά θα 
προσλαµβάνονταν αναπληρωτές, οι εντολές που δόθηκαν  και υλοποιήθηκαν από τους  διευθυντές 
εκπαίδευσης ήταν σαφείς: να κατακερµατίσουν όλα τα κενά και να προσλάβουν παντού
ωροµίσθιους, παρά τις  αρνητικές συνέπειες που αυτό έχει τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο
και στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. 

Ενδεικτικό των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι ωροµίσθιοι είναι ότι δεν έχουν 
καταβληθεί ακόµη οι αποδοχές τους για το συνολικό διάστηµα στο οποίο εργάζονται.  

Οι αναπληρωτές της Β/βάθµιας Εκπαίδευσης καλύπτουν πάγιες και διαρκείς διδακτικές
ανάγκες των δηµόσιων σχολείων. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός του σταθερού αριθµού 9 -
10.000 αναπληρωτών που προσλαµβάνονται κάθε χρόνο. 

Οι διορισµοί των αναπληρωτών πραγµατοποιούνται από την έναρξη των σχολικών
µαθηµάτων (Σεπτέµβρης), αλλά ακολουθούν χιλιάδες προσλήψεις και τους επόµενους µήνες
(Οκτώβρη - Νοέµβρη - ∆εκέµβρη) πολλές φορές ακόµη και το Γενάρη. Οι συµβάσεις λήγουν στις 
30 Ιουνίου κάθε χρόνου.  

  
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ: 

  
1. Μονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών, που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 18µηνη 
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προϋπηρεσία, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το είδος των συµβάσεων (αναπληρωτής ή 
ωροµίσθιος), ο αριθµός των συµβάσεων, το χρονικό διάστηµα διακοπής των συµβάσεων 
και το αν αυτές είναι διαδοχικές ή όχι. Να µην εξαιρεθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 
από  το Π.∆. για τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων στο ∆ηµόσιο µε βάση την 
ιδιαιτερότητα στο χώρο της εκπαίδευσης.  

2. Κατάργηση του θεσµού των ωροµισθίων.  
3. Κατάργηση του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ.  
4. Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα στους αναπληρωτές.  
5. 12µηνη σύµβαση εργασίας.  

  
  
  
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γ. Γραµµατέας 

  
  
  
  

Γρ. Καλοµοίρης                                                    ∆. Γεώργας 
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