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       ΠΡΟΣ: 

- τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και  
Θρησκευµάτων 
κ. Ευρ. Στυλιανίδη 

- τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας  
και Θρησκευµάτων 
κ. Ανδρ. Λυκουρέντζο 

      - τον Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ 
       κ. ∆. Πλατή 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ ΠΕ18-41 ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 
 Κύριε Υπουργέ, 
 Κύριε Υφυπουργέ,  
 Κύριε Γεν. Γραµµατέα,  

Σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 70064/∆2/13.7.05 εγκύκλιο µε θέµα  «Πρόσκληση 
υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους Πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και 
ωροµισθίων εκπαιδευτικών και δηλώσεων για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των 
δηµοσίων σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και των 
Ολοήµερων ∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων κατά το σχολικό έτος 2005 - 
06» και την αρ. πρωτ. 76018/∆2/28.7.2005 συµπληρωµατική εγκύκλιο, καθώς επίσης 
κα την αρ. Φ.361.1/398α/55124/∆1/09.06.2006 συµπληρωµατική εγκύκλιο 
αναπληρωτών του 2006 στην ειδικότητα ΠΕ18.41 ∆ραµατικής Τέχνης γίνονται 
δεκτοί οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ∆ραµατικής Τέχνης ή πτυχίου 
Σχολών ∆ραµατικής Τέχνης της ηµεδαπής αναγνωρισµένο από το Ι.Τ.Ε. ως 
ισότιµου µε Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και ισότιµου µε Ανώτερη Βαθµίδα Εκπαίδευσης 
αναγνωρισµένου από το Ι.Τ.Ε. και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ18.41. 

  Τη φετινή χρονιά όµως  το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και χωρίς καµία 
απολύτως αιτιoλόγηση προχώρησε στη διαγραφή συναδέλφων του κλάδου ΠΕ 
18.41 ∆ραµατικής Τέχνης από τους πίνακες Αναπληρωτών - Ωροµισθίων µε την 
αιτιολογία ότι δεν φέρουν ισοτιµία του Ι.Τ.Ε. µε τα Τ.Ε.Ι. αλλά µε την Ανώτερη 
Βαθµίδα Εκπαίδευσης παρά το γεγονός ότι αρκετοί εξ’ αυτών είναι κάτοχοι 
Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής Επάρκειας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  και έχουν µόρια 
προϋπηρεσίας. 

Η ΟΛΜΕ δεν διαπραγµατεύεται το δικαίωµα στην εργασία των συναδέλφων 
εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ18.41 ∆ραµατικής Τέχνης που όλα αυτά τα χρόνια 
εργάσθηκαν και πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στα δηµόσια σχολεία µε 
τις απαράδεκτες  συνθήκες εργασίας της ωροµίσθιας απασχόλησης και απαιτεί την 
επανένταξη όλων των συναδέλφων µε προϋπηρεσία στον πίνακα Αναπληρωτών - 
Ωροµισθίων και την άµεση πρόσληψη τους.  

 

 
 


