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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Σήµερα, 6/11/2003, κατατέθηκε µε απόφαση του ∆.Σ της ΟΛΜΕ µηνυτήρια αναφορά
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προκειµένου να αναζητηθούν και να καταλογιστούν οι
ποινικές ευθύνες όλων των υπευθύνων που αποφάσισαν και υλοποίησαν τις παράνοµες
προσλήψεις ωροµισθίων.
Το Υπουργείο Παιδείας, δυστυχώς, συνεχίζει να κωφεύει στις διαµαρτυρίες µας για το
γεγονός της µη κάλυψης όλων των κενών εκπαιδευτικών στα σχολεία της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.
Σήµερα, οκτώ εβδοµάδες από την έναρξη των µαθηµάτων, υπάρχουν πάνω από 2.500
κενά εκπαιδευτικού προσωπικού.
Το

ΥΠΕΠΘ όµως, αντί να καλύπτει τα κενά µε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς,

προχωρεί σε προσλήψεις ωροµισθίων, κατακερµατίζοντας τα κενά και παραβιάζοντας την
ισχύουσα εκπαιδευτική νοµοθεσία.
Παρά της περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του Υφυπουργού Παιδείας κ. Γκεσούλη
προς την ΟΛΜΕ, αλλά και τις δηµόσιες δηλώσεις του ότι καλύπτονται µόνο τα κενά
ωροµισθίων µε ωροµίσθιους και στα πλήρη κενά θα προσληφθούν αναπληρωτές (ΕΘΝΟΣ,
26-10-03), οι εντολές που έχουν δοθεί στους διευθυντές εκπαίδευσης είναι σαφείς: να
κατακερµατίσουν όλα τα κενά και να προσλάβουν παντού ωροµίσθιους µε δεδοµένες τις
αρνητικές συνέπειες που αυτό έχει τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στις
εργασιακές µας σχέσεις.
Καταγγέλλουµε για µια ακόµη φορά αυτή την πολιτική του ΥΠΕΠΘ, που δεν διαθέτει τις
απαιτούµενες δαπάνες για την παιδεία και αφήνει τα σχολεία χωρίς καθηγητές και δεν διστάζει
να καταστρατηγεί ακόµα και τους νόµους που η ίδια η κυβέρνηση έχει θεσµοθετήσει.
Καλούµε τα ∆Σ των ΕΛΜΕ και τους αιρετούς στα ΠΥΣ∆Ε να αντιδράσουν άµεσα στις
προσλήψεις ωροµισθίων σε κενά αναπληρωτών, να ελέγχουν κάθε µια περίπτωση και, αν
πρόκειται για διαδικασία κατακερµατισµού πλήρους ωραρίου εκπαιδευτικού, να καταγγέλλουν
άµεσα το γεγονός στην ΟΛΜΕ και στην κοινή γνώµη. Προτείνουµε στα ∆Σ των ΕΛΜΕ να
καταθέσουν και τα ίδια µηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για όσα συµβαίνουν στην
περιοχή τους.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: Την άµεση κάλυψη όλων των κενών µε προσλήψεις µόνιµων και
αναπληρωτών καθηγητών ΤΩΡΑ. Καµιά πρόσληψη ωροµισθίων καθηγητών σε πλήρη
κενά.
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Το ∆Σ της ΟΛΜΕ
(Ακολουθεί το κείµενο της αναφοράς όπως κατατέθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών)

ΠΡΟΣ
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Τον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών
Κύριε Εισαγγελέα,
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παραγράφους

Γρηγορίου Καλοµοίρη,

17 και 18 Ν. 15661985:

Γενικού Γραµµατέα

«17. Αν στο ίδιο σχολείο ή στα σχολεία της

ΟΛΜΕ, κατοίκου Αθηνών,

ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωµόπολης οι

Ερµού και Κορνάρου 2

προβλεπόµενες από το πρόγραµµα ώρες
διδασκαλίας και ασκήσεων δε δικαιολογούν

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2003

το διορισµό µόνιµου εκπαιδευτικού ή αν οι
ώρες αυτές δεν καλύπτονται από µόνιµους
εκπαιδευτικούς, µπορεί να ανατεθεί η
διδασκαλία µαθηµάτων ή η διεξαγωγή
πρακτικών ασκήσεων µε ωριαία αντιµισθία
σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης, άλλους υπαλλήλους του
τοµέα ή σε ιδιώτες που έχουν τα προσόντα
των κλάδων αυτών, εκτός από τους
ιδιοκτήτες και τους διευθυντές
φροντιστηρίων και όσους διδάσκουν
σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι
απαραίτητο το πτυχίο των παιδαγωγικών
σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., αν δεν υπάρχουν
ενδιαφερόµενοι µε το πτυχίο αυτό.
Με την παραπάνω διαδικασία µπορεί να
ανατίθεται η διδασκαλία του µαθήµατος των
Θρησκευτικών σε αξιόλογο αριθµό
αλλόδοξων µαθητών των σχολείων της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε ιδιώτες

που
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έχουν πτυχίο Θεολογικής σχολής αντίστοιχου δόγµατος Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής και απολυτήριο ελληνικού
λυκείου ή εξατάξιου γυµνασίου.
18. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, προαιρετικής ή υποχρεωτικής, καθώς και ανάθεση
διδασκαλίας, µε ωριαία αντιµισθία, επιτρέπεται µόνο αν οι καθηγητές της ίδιας ειδικότητας έχουν
καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους. Τα όργανα, ο τρόπος επιλογής και η διαδικασία για
την ανάθεση της διδασκαλίας στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, ρυθµίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με όµοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου, είναι δυνατό να αυξηθούν µέχρι δέκα (10)
ώρες προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, αν δεν καλύπτεται το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα
διδασκαλίας...»
Επίσης σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο 17 παρ. 2 Ν. 1566/85:
«2. Προσωρινοί αναπληρωτές προσλαµβάνονται επίσης µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας, που
αντιστοιχεί στο µισό τουλάχιστον του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλία, του πρωτοδιόριστου
εκπαιδευτικού, όταν οι προβλεπόµενες από το πρόγραµµα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο ή και
σε άλλο σχολείο της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωµόπολης δε δικαιολογούν το διορισµό µόνιµο
εκπαιδευτικού»
Επιπροσθέτως σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 9 της Φ 353.1/324/105657/∆1 απόφασης Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, οι διευθυντές εκπαίδευσης µεταξύ άλλων αρµοδιοτήτων
«προσλαµβάνουν τους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς και εκδίδουν τις πράξεις πρόσληψης και
απόλυσης».
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 17 και 18 Ν. 1566/85
οριοθετούν µε ακρίβεια και αυστηρότητα τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες επιτρέπεται η πρόσληψη
ωροµισθίων καθηγητών και προβλέπουν ότι τα λειτουργικά κενά, που διαπιστώνονται σε θέσεις
εκπαιδευτικών πρέπει να καλύπτονται µε την πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών, ο Υφυπουργός
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Νικ. Γκεσούλης µε το από 20-10-2003 έγγραφό του προς του
∆ιευθυντές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης συνιστά σε αυτούς ότι «µπορούν να προσλαµβάνουν
ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς σύµφωνα µε τις συνοδευτικές οδηγίες».
Με τη µεθόδευση αυτή παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 17 και 18 και, αντί να
καλύπτονται τα λειτουργικά κενά από αναπληρωτές καθηγητές, όπως οι διατάξεις αυτές προβλέπουν,
εφαρµόζεται η εµβαλωµατική λύση της πρόσληψης ωροµίσθιων καθηγητών.
Για το λόγο αυτόν η ΟΛΜΕ, ως το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών,
διαµαρτυρήθηκε µε παραστάσεις εκπροσώπων της στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, αλλά και µε το από 23-10-2003 έγγραφό της απευθύνθηκε στους ∆ιευθυντές
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τους επισηµάνθηκε η προσοχή εφαρµογής του νόµου ως προς την
πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών για την κάλυψη των λειτουργικών κενών, που διαπιστώνουν
καθώς και την αποφυγή της εκτός ορίων του νόµου επιλογής πρόσληψης από αυτούς ωροµίσθιων
καθηγητών.
Παρά ταύτα η ΟΛΜΕ πληροφορήθηκε ότι ∆ιευθυντές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
προχώρησαν σε πρόσληψη ωροµίσθιων καθηγητών και µάλιστα καλώντας και από τους πίνακες των
αναπληρωτών, παραβιάζοντας εν γνώσει τους το νόµο και το καθήκον τους κατά τους ορισµούς του
νόµου, αλλά βλάπτοντας και το δικαίωµα των συναδέλφων µας αναπληρωτών καθηγητών, οι οποίοι θα
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εκάλυπταν, σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις, τα λειτουργικά κενά που υπάρχουν, αν δεν
υλοποιούταν η µεθόδευση πρόσκλησης ωροµίσθιων καθηγητών.
Για τους λόγους αυτούς, κ. Εισαγγελέα, µε την ιδιότητά µου ως γενικού γραµµατέα της ΟΛΜΕ,
υποβάλλω την παρούσα, ώστε να αναζητηθούν οι ποινικές ευθύνες για όποιους παραβιάζουν το νόµο
και το καθήκον τους, σχετικώς δε προσκοµίζω:
1. Τα από 16-10-2003 και 20-10-2003 έγγραφα του Υφυπουργού Παιδείας Νικ. Γκεσούλη.
2. Την Φ 353.1./324/105657/∆1 απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3. Το από 22.10.2003 υπόµνηµα της ΟΛΜΕ προς τον Υπουργό, Υφυπουργό και Γενικό
Γραµµατέα Υπουργείου Παιδείας.
4. Το από 23-10-2003 έγγραφο της ΟΛΜΕ προς τους ∆ιευθυντές ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Μάρτυρες προτείνω τους:
1. Θεµιστοκλή Κοτσιφάκη, αντιπρόεδρο ΟΛΜΕ,
2. ∆ηµήτρη Γεώργα, ταµία ΟΛΜΕ,
3. Θανάση Τσιριγώτη, οργανωτικό γραµµατέα ΟΛΜΕ,
4. ∆ηµήτρη Καρλαύτη, ειδικό Γραµµατέα ΟΛΜΕ, κάτοικοι όλοι Αθήνας, Ερµού και Κορνάρου
2, τηλ. 210-3311354.
Ο µηνυτής
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