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Θέµα: Πρόσληψη οµογενών εκπαιδευτικών στα σχολεία του εξωτερικού 

Κύριε Υπουργέ, 

Κύριε Υφυπουργέ, 

Σηµαντικό κεφάλαιο της Ελληνικής Εκπαίδευσης αποτελεί η “Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση που 
παρέχεται στα Ελληνόπουλα που ζουν στο εξωτερικό. ∆υστυχώς, η εκπαίδευση αυτή τα τελευταία 
χρόνια ταλανίζεται από αλλεπάλληλες και ασυντόνιστες αλλαγές, µε αποτέλεσµα την περαιτέρω 
αποσάθρωση του ήδη ασταθούς πλαισίου λειτουργίας της και την αποψίλωσή της. 

Στο πλαίσιο πειραµατισµών, και κάτω από το βάρος των πιέσεων των φορέων της οµογένειας για 
πρόσληψη οµογενών εκπαιδευτικών στα σχολεία του εξωτερικού το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε 
το Μάϊο του 2002 σχετική εγκύκλιο,η οποία αντιµετωπίστηκε από το σύνολο της εκπαιδευτικής
κοινότητας µε εύλογη επιφύλαξη και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για την προχειρότητα µε την
οποία εκπονήθηκε και για τα προβλήµατα που επρόκειτo να προκαλέσει.
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Πολλοί οµογενείς είδαν στην πλήρη ασαφειών εγκύκλιο την επίλυση των εργασιακών τους
προβλήµατων, παραβλέποντας ότι στην ουσία η διετής πρόσληψη στα ελληνικά σχολεία, µε 
αυξοµειούµενο ωράριο ανάλογα µε τις διαθέσιµες ώρες κατά σχολείο και ειδικότητα, σε καµιά 
περίπτωση δεν τους διασφαλίζει στο µέλλον, εφόσον µετά τα δύο χρόνια ο ίδιος εκπαιδευτικός
πρέπει να υποβάλει αίτηση επαναπρόσληψης. 

Κι ενώ η Κυβέρνηση κατήργησε την επετηρίδα στην Ελλάδα, για να εκσυγχρονίσει, όπως 
ισχυρίζεται, τις διαδικασίες πρόσληψης των εκπαιδευτικών, έρχεται να προσθέσει µια ακόµη οµάδα 
εκπαιδευτικών ανέργων ή υποαπασχολουµένων για πολλά χρόνια, στηριζόµενη σε παλιότερες 
ρυθµίσεις που είχε προωθήσει µε τον Ν. 2413/95. Κι αυτό τη στιγµή που και τα ίδια τα σχολεία του 
εξωτερικού έχουν “ηµεροµηνία λήξης”, σύµφωνα πάντα µε δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης
( χωρίς η ίδια να διευκρινίζει µε τι πρόκειται να τα αντικαταστήσει και ποια θα είναι η συµµετοχή 
της Ελληνικής Πολιτείας σ’αυτά, ικανοποιώντας έτσι τους πάντες µε υποσχέσεις και εξαγγελίες για
το απώτερο µέλλον). 

Οσα διαδραµατίστηκαν στη συνέχεια, επιβεβαίωσαν µε το χειρότερο τρόπο τις ανησυχίες όλων µας
και ενέτειναν τις επιφυλάξεις για τη σκοπιµότητα του εγχειρήµατος. Οι ασάφειες της εγκυκλίου, 
κυρίως, ως προς τον προσδιορισµό των όρων “οµογενής” ή “µόνιµος κάτοικος εξωτερικού” και ως 
προς την πιστοποίηση της γλωσσοµάθειας των υποψηφίων, καθώς και σε πολλά άλλα σηµεία, 
δηµιούργησαν προβλήµατα κατά τη διαδικασία εφαρµογής της και προκάλεσαν θύελλα
διαµαρτυριών και ενστάσεων εκ µέρους των οµογενών συναδέλφων µας. 

Το γεγονός ότι διατέθηκαν θέσεις για πρόσληψη οµογενών στέρησε το δικαίωµα απόσπασης σε
πολλούς έµπειρους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είχαν συµµετάσχει µε επιτυχία στις προβλεπόµενες 
εξετάσεις. 

Κατόπιν όλων αυτών, και επειδή θεωρούµε το χώρο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ιδιαίτερα
ευάλωτο αλλά και εξαιρετικής σηµασίας για το σύνολο του Ελληνισµού, οµογενειακού και µη, 
αλλά και επειδή η επίλυση των οξυµένων προβληµάτων που ήδη αντιµετωπίζει δεν επιδέχεται
επιπρόσθετους ακροβατισµούς, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την έντονη διαµαρτυρία του για 
τις παραπάνω διαβλητές, κατά το µάλλον ή ήττον, διαδικασίες και απαιτεί: 

1. Η πρόσληψη αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών να γίνεται µε τις ίδιες 
αδιάβλητες διαδικασίες µε τις οποίες προσλαµβάνονται στη Ελλάδα οι 
αναπληρωτές και οι ωροµίσθιοι. 

2. Οι εν λόγω προσλήψεις να γίνονται µόνο για τα κενά (αναρρωτικές άδειες µακράς 
διάρκειας , άδειες κύησης και τοκετού κλπ) που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια 
του διδακτικού έτους και µε τη λήξη του να λύονται οι σχετικές συµβάσεις. 

  

  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραµµατέας 
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Νίκος Τσούλιας Κώστας Μπόικος 
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