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Αθήνα, 23/10/2003

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Κοιν.: ΕΛΜΕ,
αιρετούς ΠΥΣ∆Ε,
ΜΜΕ, ΥΠΕΠΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
∆υστυχώς και τη φετινή χρονιά, πέντε εβδοµάδες από την έναρξη των µαθηµάτων,
υπάρχουν χιλιάδες κενά εκπαιδευτικού προσωπικού.
Η καθυστερηµένη ανακοίνωση µόλις 1209 διορισµών καθηγητών στις 16/10/03,
δεν λύνει το πρόβληµα.
Σύµφωνα µε στοιχεία που έχουµε συλλέξει από τις τοπικές ΕΛΜΕ και τους
αιρετούς των ΠΥΣ∆Ε, υπάρχουν ακόµα και σήµερα περίπου 3000 κενά.
Το ΥΠΕΠΘ µε εγκύκλιό του στις 20/10/03, σας καλεί να προχωρήσετε σε
προσλήψεις ωροµισθίων.
Στο διάβηµα διαµαρτυρίας της ΟΛΜΕ στις 22/10/03 συναντήσαµε τον Υφυπουργό
Παιδείας κ.Γκεσούλη, όπου του θέσαµε τα αιτήµατα της οµοσπονδίας µας:
1. Την άµεση κάλυψη όλων των κενών µε προσλήψεις µόνιµων και αναπληρωτών
καθηγητών ΤΩΡΑ.
2. Πλήρη εργασιακά δικαιώµατα στους αναπληρωτές ΤΩΡΑ.
3. Μονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών µετά από 3 συµβάσεις το πολύ και µε βάση την
προϋπηρεσία τους.
4. Να ανακληθούν οι εγκύκλιοι και να σταµατήσουν οι πιέσεις που ασκούνται για
υποχρεωτική ανάληψη υπερωριών, για συµπτύξεις τµηµάτων κ.λπ.
5. Καµιά πρόσληψη ωροµισθίων καθηγητών σε πλήρη κενά.
Ο Υφυπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε την αντιπροσωπεία µας ότι οι
προσλήψεις ωροµισθίων καθηγητών δεν θα γίνονται σε καµιά περίπτωση σε πλήρη
κενά που δικαιολογούν αναπληρωτή καθηγητή. Η εικόνα όµως που εµείς
διαµορφώνουµε από τις τοπικές ΕΛΜΕ, καθώς και η πρακτική των προηγούµενων
χρόνων µας κάνει να δυσπιστούµε στο τι τελικά θα εφαρµοστεί.
Επειδή η πρόσληψη ωροµισθίων καθηγητών και µάλιστα σε µεγάλη κλίµακα:
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• δεν συµβάλλει στην οµαλή λειτουργία του σχολείου.
• δεν προάγει την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία.
•

είναι εργασιακός µεσαίωνας για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό (εργασιακά,
οικονοµικά κ.λπ.).

•

δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία (ν.1566/85) εκεί που υπάρχουν
πλήρη κενά και δικαιολογείται πρόσληψη µόνιµου ή αναπληρωτή,
απαιτούµε από το ΥΠΕΠΘ αλλά και από εσάς να µην προχωρήσετε σε καµιά
πρόσληψη ωροµισθίου καθηγητή, κατακερµατίζοντας πλήρη ωράρια που
δικαιολογούν πρόσληψη αναπληρωτή ή µόνιµου καθηγητή.
Σας επισηµαίνουµε για µια ακόµη φορά, γεγονός που και εσείς πολύ καλά
γνωρίζετε, ότι η διαδικασία αυτή δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία και
συνεπώς είναι παράτυπη.
Επειδή η πρόσληψη ωροµισθίων εκπαιδευτικών ανήκει στα καθήκοντα των
διευθυντών εκπαίδευσης, σας επισηµαίνουµε και τις δικές σας προσωπικές ευθύνες
σ΄αυτό το θέµα.
Σας καλούµε να αρθείτε στο ύψος της εκπαιδευτικής σας ιδιότητας, να µην
επιτρέψετε τον ευτελισµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του εκπαιδευτικού,
αλλά να απαιτήσετε και εσείς µε τη σειρά σας την κανονική πλήρωση των κενών.
Σας δηλώνουµε ότι επιφυλασσόµαστε για κάθε νόµιµη ενέργειά µας για την
ακύρωση τέτοιων µεθοδεύσεων, εφόσον συµβούν, αλλά και την αναζήτηση
προσωπικών ευθυνών των διευθυντών εκπαίδευσης σε παράνοµες προσλήψεις.
Καλούµε τα ∆Σ των ΕΛΜΕ και τους αιρετούς στα ΠΥΣ∆Ε να αντιδράσουν άµεσα
στις ενδεχόµενες προσλήψεις ωροµισθίων, να ελέγχουν κάθε µια περίπτωση και αν
πρόκειται για διαδικασία κατακερµατισµού πλήρους ωραρίου εκπαιδευτικού να
καταγγέλουν άµεσα το γεγονός στην ΟΛΜΕ και δηµόσια.

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

Αντώνης Αντωνάκος
Καλοµοίρης
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