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       ΠΡΟΣ: 
- την Υπουργό Εθν. Παιδείας και  

Θρησκευµάτων 
κ. Μ. Γιαννάκου 

-           τον Υφυπουργό Παιδείας 
κ. Γ. Καλό  
ΚΟΙΝ:  

- ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΠΕ & ∆Ε 

 
ΘΕΜΑ:Απολύσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ19 
 
Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ, 
 

Με έκπληξη πληροφορηθήκαµε ότι το Υπουργείο Παιδείας προωθεί για υπογραφή Υπουργική 
Απόφαση µε την οποία θα ανακαλείται η πράξη διορισµού 6 καθηγητών πληροφορικής ΠΕ19, οι 
οποίοι διορίστηκαν το 1998, και κατά συνέπεια µεθοδεύεται µε αυτό τον τρόπο η απόλυσή τους 
µετά από σχεδόν 7 χρόνια υπηρεσίας στη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Να σηµειώσουµε δε 
ότι οι παραπάνω συνάδελφοι έχουν ήδη µονιµοποιηθεί και εξελιχθεί µέχρι το βαθµό Α.  

Η αιτία που επικαλούνται οι υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, ότι δηλ. οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν 
διέθεταν παιδαγωγικό πτυχίο, έχει αναιρεθεί επί της ουσίας από τις ίδιες τις νοµοθετικές ρυθµίσεις 
που ισχύουν ήδη (ν. 2834/2000, 3194/2003), οι οποίες επιτρέπουν το διορισµό εκπαιδευτικών 
ΠΕ19 και χωρίς παιδαγωγικό πτυχίο. 

Ύστερα από τα παραπάνω ζητάµε: 

1. να µην απολυθεί κανείς εκπαιδευτικός πληροφορικής και να δοθεί µια άµεση και δίκαιη 
λύση ώστε να παύσει κάθε αµφισβήτηση της θέσης που κατέχουν. Το Υπουργείο Παιδείας 
θα πρέπει να αναγνωρίσει (µε νοµοθετική ρύθµιση ανάλογη µε αυτήν που πρόσφατα 
ψηφίστηκε για τους οικονοµολόγους και κοινωνιολόγους που είχαν απολυθεί τον Αύγουστο 
του 2004) ότι νοµίµως κατέχουν τις θέσεις τους από την ηµεροµηνία διορισµού τους στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και να κλείσει οριστικά το θέµα. 

2. το ΥΠΕΠΘ να παραιτηθεί από κάθε άλλο ένδικο µέσο όσον αφορά σε παρόµοιες 
περιπτώσεις εκπαιδευτικών ΠΕ19, ώστε να µην απειληθεί µε απόλυση κανείς εκπαιδευτικός 
στο µέλλον. 

 
Τέλος, δηλώνουµε ότι, αν δεν υπάρξει θετική απάντηση από την πλευρά σας, όχι µόνο θα 

επιµείνουµε στη διαρκή ανάδειξη του ζητήµατος αλλά θα αντιδράσουµε δυναµικά. 
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