
      Ο.Λ.Μ.Ε. 
Ερµού & Κορνάρου 2                                                                      Αθήνα, 28.06.2008 
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255 
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338 
www.olme.gr 
e-mail: olme@otenet.gr          

                                            ΨΗΦΙΣΜΑ 
 
           ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ 
 
Οι πρόεδροι των ΕΛΜΕ της χώρας καταγγέλλουν τον Περιφερειακό 

∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων ο οποίος,  µε αφορµή την  Υπουργική 
Απόφαση για κατανοµή–ανακατανοµή διοικητικών υπαλλήλων του ΥΠΕΠΘ στις 
εκπαιδευτικές Περιφέρειες, δεν προχώρησε σε ανακατανοµή µόνο του διοικητικού 
προσωπικού των ∆ιευθύνσεων και Γραφείων εκπαίδευσης αλλά µετακίνησε και τους 
γραµµατείς σχολικών µονάδων µε συνέπεια να αυξηθούν ακόµα περισσότερο τα ήδη 
πολλά οργανικά κενά γραµµατέων που υπήρχαν στα σχολεία!   

Ειδικότερα, αποµακρύνθηκαν από τη θέση στην οποία για πολλά χρόνια 
υπηρετούσαν  όλες οι γραµµατείς Γυµνασίων, και µάλιστα χωρίς τη θέλησή τους,  
προκειµένου να καλύψουν κενά σε Λύκεια ή άλλες διοικητικές θέσεις, που «είχαν 
προτεραιότητα», σύµφωνα µε τη γνώµη  του ΠΥΣ∆ΙΠ.   

∆ιαπιστώνουµε για ακόµα µια φορά, δυστυχώς, ότι οι σχολικές µονάδες, 
ιδιαίτερα τα γυµνάσια, αποψιλώνονται συνεχώς από τους ελάχιστους γραµµατείς 
που έχουν αποµείνει αντί να αυξάνεται ο αριθµός τους µε νέες προσλήψεις! 

Σε κάθε περίπτωση θεωρούµε απαράδεκτη την άποψη που διατύπωσε στην 
εισήγησή του προς το ΠΥΣ∆ΙΠ ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Ιονίων Νήσων, ότι 
δηλαδή «θα υπάρξει πληθώρα εκπαιδευτικών που θα συµπληρώσουν το ωράριο µε 
γραµµατειακή υποστήριξη». 
           Η ετεροαπασχόληση εκπαιδευτικών µε την άσκηση  διοικητικού έργου, 
όπως είναι αυτό της γραµµατειακής υποστήριξης, αποτελεί λανθασµένη επιλογή και 
ασφαλώς δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί λύση στο πρόβληµα της έλλειψης 
γραµµατέων στα σχολεία. Αντίθετα το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να αξιοποιήσει 
τους εκπαιδευτικούς µε την ανάθεση σ΄ αυτούς διδακτικής  και παιδαγωγικής 
ευθύνης και να στηρίξει το έργο τους µέσω  και της µείωσης του αριθµού των 
µαθητών /-τριών ανά τµήµα, σύµφωνα µε την πρόταση του Κλάδου µας.  

Ύστερα και από τις παραπάνω εξελίξεις, απαιτούµε από τον Υπουργό 
Παιδείας: 

α) να µεριµνήσει για την πρόσληψη του αναγκαίου διοικητικού προσωπικού, 
ώστε να καλυφθούν όλα τα  οργανικά κενά γραµµατέων των σχολείων, τα οποία 
συνεχώς διευρύνονται. 

β) να αποστείλει επείγουσα διευκρινιστική εγκύκλιο προς τους 
Περιφερειακούς ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, µε την οποία θα εξαιρούνται οι γραµµατείς 
των σχολείων από την ανακατανοµή διοικητικών υπαλλήλων και 

γ) να επανέλθουν άµεσα στο σχολείο τους οι  γραµµατείς που µετακινήθηκαν 
σε άλλες θέσεις (Ιόνια νησιά) και, οπωσδήποτε, όσες και όσοι παρά τη θέλησή τους 
αποµακρύνθηκαν από την οργανική θέση τους.  

  
                      Το Προεδρείο της ΓΣ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 


