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ΕΙ∆ΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Γραµµατεία αναπληρωτών
Συγκροτείται γραµµατεία της ΟΛΜΕ µε αντικείµενο το συντονισµό, την ενηµέρωση, την
πληροφόρηση και τη στήριξη της ΟΛΜΕ στη δράση της για τους καθηγητές που έχουν εργαστεί ή
εργάζονται στη δηµόσια εκπαίδευση ως αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι.
Συνιστάται σε όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας να συγκροτήσουν αντίστοιχη επιτροπή που αναλαµβάνει
να προωθεί την επίλυση των προβληµάτων τοπικού επιπέδου και την προώθηση στη γραµµατεία
αναπληρωτών της ΟΛΜΕ των προβληµάτων που απαιτούν κεντρική αντιµετώπιση και συντονισµό.
Η Γραµµατεία Αναπληρωτών της ΟΛΜΕ:
1. Συλλέγει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά µε τα λειτουργικά και οργανικά κενά, τις
τοποθετήσεις των αναπληρωτών, τη διαφάνεια στους πίνακες αναπληρωτών που συντάσσει το
ΥΠΕΠΘ.
2. ∆ηµιουργεί βάση δεδοµένων µε το σύνολο των νόµων, Υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων,
οδηγιών και κάθε άλλου εγγράφου που αφορά τους αναπληρωτές /ωροµισθίους.
3. Ενηµερώνει το ∆Σ της ΟΛΜΕ για τα προβλήµατα που δηµιουργούν οι διοικητικές αποφάσεις,
προκηρύξεις κ.τ.λ., σε συνεργασία µε τις επιτροπές αναπληρωτών.
4. Ελέγχει και επιδιώκει τη διαφάνεια στην κατάρτιση των πινάκων και την πλήρη ενηµέρωση
των ενδιαφεροµένων από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ.
5. Προωθεί και εισηγείται στο ∆Σ της ΟΛΜΕ ενέργειες που έχουν στόχο την υλοποίηση των
αποφάσεων της ΟΛΜΕ για το διορισµό όλων των αναπληρωτών, την πλήρωση των
οργανικών κενών µε µόνιµους διορισµούς και τα εργασιακά δικαιώµατα των αναπληρωτών.
6. Βοηθάει στο συντονισµό των αναπληρωτών και των επιτροπών τους, στην προώθηση των
αιτηµάτων τους και στην παρουσίασή τους στα ΜΜΕ, στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ και
στους αρµόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.
7. Ενηµερώνει τις επιτροπές αναπληρωτών σχετικά µε όλες τις νοµοθετικές και διοικητικές
διατάξεις που τους αφορούν.
8. ∆ιοργανώνει µε τη συνδροµή του ΚΕΜΕΤΕ συζητήσεις, ηµερίδες και συνέδρια για γενικά και
ειδικά θέµατα που αφορούν τις επιµέρους ειδικότητες και κυρίως εκείνες στις οποίες υπάρχει
ασάφεια σχετικά µε τις αναθέσεις µαθηµάτων, την παιδαγωγική κατάρτιση κ.τ.λ., στα
γενικότερα πλαίσια των ενεργειών του ΚΕΜΕΤΕ για την την αντιµετώπιση των προβληµάτων
της δηµόσιας εκπαίδευσης.
9. Εισηγείται στο ΚΕΜΕΤΕ, µε τη σύµφωνη γνώµη του ∆Σ της ΟΛΜΕ την κατάρτιση µελετών
για την καταγραφή του τοπίου στη γενική και τις ειδικές περιπτώσεις, και την τεκµηρίωση
των αποφάσεων της ΟΛΜΕ.
10. Ενηµερώνει τις επιτροπές αναπληρωτών των ΕΛΜΕ, µέσω των ∆Σ των ΕΛΜΕ.
Οι επιτροπές αναπληρωτών των ΕΛΜΕ είναι ανοιχτές και λειτουργούν µε την ευθύνη ενός µέλους
του ∆Σ της ΕΛΜΕ που θα οριστεί από αυτό.
Συνεργάζονται µε τη γραµµατεία αναπληρωτών της ΟΛΜΕ για αλληλοενηµέρωση.
Επιλαµβάνονται τοπικών θεµάτων
Συµβάλλουν στην πραγµατοποίηση παραστάσεων στις Νοµαρχίες και τις ∆ιευθύνσεις της
περιοχής τους
Βοηθούν το συντονισµό και την ενηµέρωση των αναπληρωτών της περιοχής τους
Παρακολουθούν τα κενά στη λειτουργία των σχολείων και τις διοικητικές ενέργειες για κάλυψή
τους µε διαβήµατα προς τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς
Συντονίζουν τη δράση τους µε άλλες ΕΛΜΕ µέσω της γραµµατείας αναπληρωτών της ΟΛΜΕ, µε
τη σύµφωνη γνώµη του ∆Σ της ΟΛΜΕ.
Προωθούν προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία της Γραµµατείας της ΟΛΜΕ που προκύπτουν
από την εµπειρία.
¾ Καλούµε όλους τους συναδέλφους και ιδιαιτέρως τους αναπληρωτές να
συµµετάσχουν στις επιτροπές που θα συγκροτηθούν στις ΕΛΜΕ
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¾ Καλούµε τα ∆Σ των ΕΛΜΕ στο επόµενο διάστηµα να οργανώσουν ανοιχτές σε όλους
τους ενδιαφερόµενους συσκέψεις για τις παραπάνω δράσεις.
Από το ∆Σ της ΟΛΜΕ 21 Οκτώβρη 2003
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