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ΘΕΜΑ:   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 2010  
 
Με την 96218/Δ2  / 2-8-10 εγκύκλιο προκηρύχθηκαν οι θέσεις για διορισμό στους διάφο-

ρους κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με έκπληξή 
μας διαπιστώσαμε: 

- τον μικρό αριθμό θέσεων που αντιστοιχούν στους κλάδους των τεχνικών ειδικοτήτων, 
συγκριτικά με τις άλλες ειδικότητες γενικής παιδείας 

- τον μικρό αριθμό θέσεων που προκηρύχτηκαν για τις παραπάνω ειδικότητες, σε σχέ-
ση με τα αντίστοιχα οργανικά κενά που φαίνεται ότι υπάρχουν από τις περιοχές το-
ποθέτησης που δίνονται προς επιλογή. 

- την άνιση κατανομή των θέσεων (σε αναλογία σχεδόν 50 – 50) για τις ίδιες ειδικότητες 
των κλάδων ΠΕ12  -  ΠΕ17, εις βάρος του τελευταίου, ο οποίος είναι πολυπληθέστε-
ρος. Η παραπάνω κατανομή έρχεται σε αντίθεση και με τον αριθμό των θέσεων που  
είχαν προκηρυχτεί  στον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. 

 
Με τη δημοσίευση της εγκυκλίου γίναμε αποδέκτες πλήθους τηλεφωνημάτων και επιστο-

λών διαμαρτυρίας από όλα τα περιφερειακά τμήματα της ένωσης για την παραπάνω αδικία 
που για μια ακόμη φορά γίνεται εις βάρος των μελών μας. Δυστυχώς με την παραπάνω κα-
τανομή δεν φαίνεται στην πράξη η πρόθεση του υπουργείου για ενίσχυση της επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης αλλά ούτε και η στήριξη των αποφοίτων της μοναδικής σχολής που ως 
σκοπό λειτουργίας της έχει την παραγωγή εκπαιδευτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση. 
 

Για τους παραπάνω λόγους και χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι σε κάποιες περιοχές της 
χώρας υπάρχουν υπεραριθμίες, που οφείλονται σε προηγούμενους κακούς σχεδιασμούς, 
σας καλούμε να επανεξετάσετε το ζήτημα και να καλυφθούν όλα τα κενά με συμπληρωματι-
κούς διορισμούς. 

Για το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε. 
 
                  

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                
             

                       
 
     

       Γ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ                                                              Ν. ΒΑΣΑΓΙΩΡΓΗΣ 

 

ΠΡΟΣ:  
- Yπουργό  Παιδείας δια βίου Μάθησης και         

Θρησκευμάτων κ. Διαμαντοπούλου Α. 
- Υφυπουργό Παιδείας δια βίου Μάθησης και  

Θρησκευμάτων κ. Χριστοφιλοπούλου Ε. 
- Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
ΚΟΙΝ: 
    -       Δ.Ε. ΑΣΠΑΙΤΕ 
 


