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                                                                        ΠΡΟΣ: 
-                     τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και 

Θρησκευµάτων 
κ. Π. Ευθυµίου 

-                     τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας  
και Θρησκευµάτων 
κ. Ν. Γκεσούλη 
το Γενικό Γραµµατέα του  
ΥΠΕΠΘ  κ. Τσουροπλή 

  
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΘΕΜΑ: ΜΟΝΙΜΟΙ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 
  

Κύριοι Υπουργοί, 
  

Α.        Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ επανέρχεται στο σοβαρό ζήτηµα της στελέχωσης των σχολείων µε το 
αναγκαίο διδακτικό προσωπικό. 
            Όπως κι εσείς γνωρίζετε, κατά το σχολικό έτος 2002 - 2003 απασχολήθηκαν στη Β/βάθµια 
Εκπαίδευση 10.350 αναπληρωτές και 4.100 ωροµίσθιοι. 
            Οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό θα είναι µεγαλύτερες την επόµενη σχολική χρονιά, 
αν πάρουµε υπόψη ότι: 
-           πρέπει επιτέλους να υλοποιηθεί το αίτηµα της ΟΛΜΕ για συγκρότηση τµηµάτων µε
µειωµένο αριθµό µαθητών και  
-           η εφαρµογή της διάταξης για συνταξιοδότηση µε 30 χρόνια υπηρεσίας σηµαίνει ότι θα 
αποχωρήσουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί σε σύγκριση µε την προηγούµενη περίοδο. 
            Με βάση τα παραπάνω το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ επιµένει στην αποδοχή από την πλευρά σας των 
εξής αιτηµάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας: 

1.                  Να γίνουν συµπληρωµατικοί διορισµοί εκπαιδευτικών Β/βάθµιας, ώστε να 
απορροφηθούν όλοι οι εναποµείναντες, 1600 περίπου, εκπαιδευτικοί του πίνακα Α του 
άρθρου 138 του νόµου 2725/99. 

2.                  Να καλυφθούν όλα τα κενά διδακτικού προσωπικού που θα παραµείνουν µε διορισµούς
εκπαιδευτικών από τον Πίνακα Β΄ (Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών). 

  
Β.            Πρόσφατα ανακοινώθηκε ο διορισµός 649 εκπαιδευτικών Β/βάθµιας Εκπαίδευσης. Από 
τους κλάδους εκπαιδευτικών που διορίστηκαν εξαιρέθηκαν οι κλάδοι ΤΕ01 και ∆Ε01. 
            Όµως, σας είναι γνωστό ότι το σχολικό έτος 2002 - 03 απασχολήθηκαν στα ΤΕΕ της χώρας 
µας 600 περίπου εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ01 και 330 του κλάδου ∆Ε01. Επίσης, σας είναι γνωστό 
ότι 1300 περίπου εκπαιδευτικοί των κλάδων ΤΕ01 και ∆Ε01 είναι εγγεγραµµένοι στους πίνακες 
αναπληρωτών Α΄ και Β΄. Η µη εφαρµογή του νόµου 2725/99 (άρθρο 138) για τους συναδέλφους των 
κλάδων αυτών, χωρίς λόγο κατά τη γνώµη µας, δηµιουργεί πλείστα ηθικά, συνδικαλιστικά, πολιτικά 
και νοµικά προβλήµατα, γιατί στην ουσία τους καταργεί ως εκπαιδευτικούς και τους στερεί το
δικαίωµα της εργασίας. 
            Είναι κοινά αποδεκτό ότι όλοι οι κλάδοι εκπαιδευτικών ειδικοτήτων έχουν θέση και ρόλο
στην Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση, ενώ η παρουσία των συναδέλφων εργαστηριακών
µαθηµάτων ΤΕ01 καθώς και του κλάδου ∆Ε01 έχει κριθεί απαραίτητη για τη διεξαγωγή των 
εργαστηριακών µαθηµάτων. Αξίζει να τονίσουµε ότι η διάρθρωση των εκπαιδευτικών κλάδων στη
Β/βάθµια Εκπαίδευση και ο ρόλος του καθενός από αυτούς έχει κριθεί στην ουσία µε το νόµο
1566/85 (άρθ. 14). 
            Πιστεύουµε ότι η σωστή λειτουργία των εργαστηρίων, η µεταφορά συσσωρευµένης 
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επαγγελµατικής εµπειρίας στο σχολικό χώρο, η άρτια λειτουργία και συντήρηση των µηχανηµάτων
αλλά και κυρίως η ασφάλεια των µαθητών, διασφαλίζονται  µε την παρουσία στο χώρο των 
εκπαιδευτικών των κλάδων ΤΕ1 και ∆Ε1. 
            Συνεπώς, το ΥΠΕΠΘ οφείλει να µεριµνήσει για την άρτια λειτουργία των ΤΕΕ και το
διορισµό όλων των αναπληρωτών, µε ταυτόχρονη προώθηση ενός νέου θεσµικού πλαισίου για τις
αρµοδιότητες και τα διδασκόµενα µαθήµατα στην ΤΕΕ. 
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί: 
            Να εκδοθεί συµπληρωµατική απόφαση για την πραγµατοποίηση διορισµών στους κλάδους 
ΤΕ01 και ∆Ε01 από τους πίνακες Α΄ και Β΄ των αναπληρωτών, ώστε να καλυφθούν τα πραγµατικά 
κενά εκπαιδευτικών των παραπάνω κλάδων. 
  
Γ.         Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σε σχέση µε την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικούς 
πληροφορικής επανέρχεται στο παρακάτω αίτηµα: 
            Για τους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 να γίνουν διορισµοί µόνιµων εκπαιδευτικών, για την 
κάλυψη των κενών θέσεων από το 25% και από τους πίνακες Ε΄. 
            Όσον αφορά τις προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών, να παραταθεί το δικαίωµα 
πρόσληψης αναπληρωτών από τους πίνακες Ε΄. 
  
∆.         Με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση (54633/∆2/5-6-2003) µε θέµα "Πρόσληψη 
υποψηφίων του ενιαίου πίνακα του άρθρου 138 του Ν. 2725/99 για διορισµό σε σχολεία Β/βάθµιας 
Εκπαίδευσης" αποκλείστηκαν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09 και ΠΕ13 που δεν κατείχαν 
παιδαγωγικό πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ από τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση - δήλωση για 
την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων από τον προαναφερόµενο ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του
άρθρου 138 του Ν.2725/99, µε τον οποίο είχαν εγγραφεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 
παρ. 15 εδ. δ του   Ν.2909/01 και κατά συνέπεια οι ανωτέρω δεν διορίζονται. 
            Με την παραπάνω, επίσης,  Υπουργική Απόφαση διαχωρίστηκαν οι κλάδοι ΠΕ09 και ΠΕ13 
(Οικονοµικού και Νοµικής) και για αυτούς τους κλάδους προβλέφθηκε, εντελώς αναιτιολόγητα, ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη των αντίστοιχων θέσεων εκπαιδευτικών της Β/βάθµιας 
Εκπαίδευσης από τους εγγεγραµµένους στον προαναφερόµενο ενιαίο πίνακα, η κατοχή 
παιδαγωγικού πτυχίου της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ. Και αυτό συµβαίνει, ενώ η ίδια προϋπόθεση δεν 
τέθηκε για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20. 
            Επειδή οι περισσότεροι από τους αποκλεισθέντες συναδέλφους εργάζονται ως αναπληρωτές
για πολλά χρόνια και έχουν, συνεπώς, µεγάλη διδακτική εµπειρία, και προκειµένου να αρθεί η σε 
βάρος τους ανισότητα, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, ζητεί να δοθεί και σε αυτούς η δυνατότητα να 
υποβάλουν αίτηση - δήλωση για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων από τον Ενιαίο Πίνακα
Αναπληρωτών του άρθρου 138 του Ν.2725/99. 
  
  
  
Ε.     Επανειληµµένα σας έχουµε καταγγείλει την αδιαφάνεια στις προσλήψεις και το απαράδεκτο
εργασιακό καθεστώς των αναπληρωτών και ωροµισθίων καθηγητών µουσικής στα µουσικά
σχολεία. Η διαδικασία πρόσληψής τους δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 
3027/2002, αλλά πραγµατοποιείται µε αδιαφανή τρόπο και µε αυθαίρετα κριτήρια από την
καλλιτεχνική επιτροπή. 
            Παραµένει µεσαιωνικό το εργασιακό , υπηρεσιακό και µισθολογικό καθεστώς τους, όπως 
αυτό αναδεικνύεται και από τη σύµβαση εργασίας που υποχρεώνονται να υπογράψουν οι
ωροµίσθιοι και η οποία, ανάµεσα στα άλλα, αναφέρει: « Η πληρωµή θα γίνεται όταν υπάρχουν 
σχετικές πιστώσεις στον νοµαρχιακό προϋπολογισµό της ∆.∆.Ε.» 
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σας ζητά: 
α)  να επεκταθούν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3027/2002 και για την πρόσληψη αναπληρωτών 
και ωροµισθίων καθηγητών µουσικής στα µουσικά σχολεία, µε ταυτόχρονη κατάργηση της 
καλλιτεχνικής επιτροπής, της οποίας ο αδιαφανής τρόπος λειτουργίας έχει επανειληµµένα
καταγγελθεί. 
β)   να καταργηθεί άµεσα η µεσαιωνική σύµβαση που υπογράφουν οι ωροµίσθιοι καθηγητές και να
διαµορφωθεί νέα, που θα κατοχυρώνει τα εργασιακά δικαιώµατα και την αξιοπρέπειά τους.
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Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γ. Γραµµατέας 

  
  
  

    Αντώνης Αντωνάκος                                        Γρηγόρης Καλοµοίρης 
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