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ΘΕΜΑ: Μετακίνηση γραµµατέων από σχολικές µονάδες  (Γυµνάσια) σε άλλες διοικητικές  
               θέσεις.  
 

 
 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Ύστερα από σχετική Υπουργική Απόφαση για κατανοµή–ανακατανοµή διοικητικών 

υπαλλήλων του ΥΠΕΠΘ, σε ορισµένες Περιφέρειες της χώρας τα ΠΥΣ∆ΙΠ δεν προχώρησαν 
σε ανακατανοµή µόνο του διοικητικού προσωπικού των ∆ιευθύνσεων και Γραφείων 
εκπαίδευσης αλλά µετακίνησαν και τους γραµµατείς σχολικών µονάδων. Η …εµπνευσµένη 
αυτή ανακατανοµή είχε ως αποτέλεσµα να αυξηθούν ακόµα περισσότερο τα ήδη πολλά 
οργανικά κενά γραµµατέων που υπήρχαν στα σχολεία!   

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, όπου 
µετακινήθηκαν 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 κ. 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 της ΟΛΜΕ.  

  
Κύριε Υπουργέ της Παιδείας, 
 



Έχουµε ως ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απευθυνθεί επανειληµµένα σε εσάς, διεκδικώντας την 
κάλυψη των κενών διοικητικού προσωπικού (κεντρικής υπηρεσίας ΥΠΕΠΘ, περιφερειακών 
υπηρεσιών, σχολείων κ.λ.π) µε µόνιµους διορισµούς διοικητικών υπαλλήλων.   

 
Ύστερα και από τις παραπάνω εξελίξεις, επανερχόµαστε  στο ζήτηµα και απαιτούµε: 
α) να µεριµνήσετε για την πρόσληψη του αναγκαίου διοικητικού προσωπικού, ώστε να 

καλυφθούν όλα τα  οργανικά κενά γραµµατέων των σχολείων, τα οποία συνεχώς διευρύνονται. 
β) να αποστείλετε 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, σε κάθε περίπτωση, όσες και όσοι παρά τη θέλησή τους 
αποµακρύνθηκαν από την οργανική θέση τους.   
 
 

 


