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ΘΕΜΑ: Μόνιμοι διορισμοί – Προσλήψεις αναπληρωτών 
 
 
Κυρία Υπουργέ, 
 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εκτιμά ότι λόγω των προωθούμενων αντιασφαλιστικών 
διατάξεων που προωθεί η κυβέρνηση θα έχουμε κύμα φυγής εκπαιδευτικών από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
 Με αφορμή αυτή την εξέλιξη το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ επανέρχεται και καταθέτει 
εκ νέου την πάγια θέση του ως εξής:  

 
• Προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών για όλα τα κενά. 
• Προσλήψεις αναπληρωτών πρέπει να γίνονται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις για πραγματική αναπλήρωση, όπως άλλωστε προβλέπει και 
ο ν. 1566/85. 

• Ολα τα κενά για πρόσληψη αναπληρωτών να δίνονται στην αρχή της 
χρονιάς και οι προσλήψεις τους, κατά το δυνατόν, να γίνονται σε μία 
φάση. 

 
Με δεδομένο το νομοθετικό πλαίσιο που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή, η 

Ομοσπονδία μας θεωρεί απαραίτητο να δημιουργηθούν δύο (2) πίνακες 
διορισμού (αναπληρωτές, αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου). Η πρόσληψη ενός 
συναδέλφου με το καθεστώς του αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου δεν πρέπει να 
συνεπάγεται και διαγραφή του από τον πίνακα αναπληρωτή πλήρους απασχόλησης, 
όταν μάλιστα προκύπτει κενό να έχει τη δυνατότητα να μεταπηδήσει στην καλύτερη 
γι’ αυτόν εργασιακή σχέση. Η συμπληρωματική εγκύκλιος που δίνει τη σχετική 
δυνατότητα, μόνον όμως στην περιοχή στην οποία έχει, ήδη, προσληφθεί ως 
αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου, θεωρείται ανεπαρκής.  
 Επειδή ο αναπληρωτής είναι συμβασιούχος ορισμένου χρόνου, θεωρούμε 
αδιανόητο ένας αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου με ανάθεση πέντε (5) ωρών να 
παραβρίσκεται στο σχολείο όλες τις εργάσιμες μέρες και να αναλαμβάνει όλες τις 
πρόσθετες εργασίες που αναλαμβάνει ο αναπληρωτής πλήρους απασχόλησης και 
φυσικά ο μόνιμος συνάδελφος. Επ’ αυτού παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τις 
σχετικές σας θέσεις.  
 Είναι λοιπόν προφανές ότι, όσον αφορά τη νέα εργασιακή σχέση του 
αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου – και συνεπώς και μειωμένων αμοιβών – εκτός από 
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τις φαινομενικά προβλεπόμενες βελτιώσεις στο εργασιακό καθεστώς σε σχέση με 
αυτό του ωρομισθίου, είναι δυνατόν να έχουμε δυσμενέστερες εργασιακές μεταβολές 
ακόμη και από αυτές του ωρομισθίου.  
 Επίσης, θεωρούμε δεδομένο ότι οι Δ/νσεις θα αθροίσουν τα κενά σε ώρες 
ιδίας ειδικότητας, που αφορούν γειτονικά σχολεία, ώστε να προσληφθούν 
αναπληρωτές πλήρους απασχόλησης και όχι μειουμένου ωραρίου.  
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