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ΠΡΟΣ: 
-       τα ΜΜΕ  
-        τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ 

  
ΘΕΜΑ: Εκτιµήσεις  του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ για το νέο νόµο «Εθνική Βιβλιοθήκη  
               της Ελλάδας, ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»  
  
            Ψηφίστηκε πριν λίγες ηµέρες ένας νέος νόµος για την «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, 
∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». Νόµος –σκούπα κατά την προσφιλή τακτική και του 
ΥΠΕΠΘ που ρυθµίζει αρκετά ζητήµατα που αφορούν τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ο Υπουργός 
Παιδείας, ξεπερνώντας  ακόµα και αυτά τα τυπικά - προσχηµατικά χαρακτηριστικά του «διαλόγου» 
µε τους φορείς, δε ζήτησε στοιχειωδώς την άποψη της Οµοσπονδίας µας, παρά το ότι αρκετές 
διατάξεις του νόµου αυτού αφορούν τους καθηγητές. Έτσι, για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ πολλά από τα 
ζητήµατα που ρυθµίστηκαν µονοµερώς από το ΥΠΕΠΘ , παραµένουν ανοικτά. 
  
1. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  

Στο νόµο αυτό τις τελευταίες ηµέρες στη βουλή προστέθηκε και µια τροπολογία και αφορά  τους 
αναπληρωτές, Το ∆Σ της ΟΛΜΕ επιµένει και µετά την ψήφιση του νόµου στις παρακάτω
διεκδικήσεις: 

Να προωθηθεί ρύθµιση που να προβλέπει τον άµεσο διορισµό όλων των «16µηνιτών» 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών (άρθρο 138 του νόµου 2725/99) και τη σταδιακή απορρόφηση 
των υπόλοιπων µε βάση την προϋπηρεσία τους.  
Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούµε αναγκαίο να πραγµατοποιηθούν 8.000 διορισµοί για την έγκαιρη 
και πλήρη κάλυψη των κενών όλων των σχολείων.  
Απαιτούµε πλήρη εργασιακά, µισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα για 
τους αναπληρωτές συναδέλφους και για όλους τους µήνες του χρόνου. Η προϋπηρεσία τους 
να λαµβάνεται υπόψη για όλα τα θέµατα (µισθολογικά κλιµάκια, άδειες, υγειονοµική 
περίθαλψη, ωράριο κ.λπ.).  
Να καταργηθεί η ρύθµιση που προβλέπει διπλή µοριοδότηση για τους αναπληρωτές που 
υπηρετούν σε δυσπρόσιτες περιοχές.  
∆ιαγραφή από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών: Στο άρθρο 13 παρ. 45α του νόµου προβλέπεται 
ότι αναπληρωτής που προσλαµβάνεται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και δεν 
παρουσιάζεται να αναλάβει υπηρεσία διαγράφεται  από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών για 
το σχολικό έτος που διανύεται και για τα δύο επόµενα. Πιστεύουµε ότι η ποινή είναι 
υπερβολική, µε δεδοµένο ότι η χρονική απόσταση µεταξύ της δήλωσης προτιµήσεων για 
πρόσληψη (Μάιος) και πρόσληψης (Σεπτέµβριος και, σε πολλές περιπτώσεις, προς το τέλος 
του σχολικού έτους) είναι µεγάλη και πολλά έκτακτα µπορούν να συµβούν σε αυτό το 
διάστηµα στον/στην υποψήφιο/-α και να αδυνατεί να παρουσιαστεί και να αναλάβει υπηρεσία. 
Πρέπει λοιπόν το σηµείο αυτό να τροποποιηθεί και η διαγραφή να ισχύει µόνο για το σχολικό 
έτος κατά το οποίο αδυνατεί να αναλάβει υπηρεσία.  

  
  
2.  Επιτροπές εξετάσεων ιδιωτικών λυκείων 

∆ίνεται η δυνατότητα στα ιδιωτικά σχολεία να πραγµατοποιούν τις ενδοσχολικές
απολυτήριες εξετάσεις Λυκείου καταργώντας τις µικτές επιτροπές που δηµιουργούνταν µαζί µε 
καθηγητές από δηµόσια σχολεία.  Πρόκειται για ένα ακόµα βήµα ενίσχυσης και στήριξης της
ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ο θεσµός των µικτών επιτροπών αποσκοπούσε στη διασφάλιση της
αξιοπιστίας και του αδιάβλητου των εξετάσεων στα ιδιωτικά σχολεία, καθώς δεν επέτρεπε 
αυθαίρετες και µεροληπτικές παρεµβάσεις στις εξεταστικές διαδικασίες, που είναι εύκολο να 
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γίνονται λόγω των πιέσεων που µπορούν να ασκούνται στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών
σχολείων από την πλευρά της εργοδοσίας. Ζητούµε να καταργηθεί η παράγραφος αυτή και να
ισχύουν οι µικτές επιτροπές δηµόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών και στις ενδοσχολικές
απολυτήριες εξετάσεις των λυκείων. 
  
3. Προθεσµία ενστάσεων στις κρίσεις διευθυντών σχολείων 

Στο άρθρο 13 παρ. 5: «Η προθεσµία των δέκα ηµερών που προβλέπεται από την παρ. 6 του 
άρθρου 20 του Π.∆. 25/2002 (ΦΕΚ 20 Α΄) για την υποβολή ενστάσεων κατά των αξιολογικών 
πινάκων διευθυντών σχολικών µονάδων και ΣΕΚ, ορίζεται σε 5νθήµερη από την έναρξη ισχύος 
αυτού του Π.∆.». Πιστεύουµε ότι πρέπει να καταργηθεί η σχετική διάταξη, γιατί περιορίζει τη 
δυνατότητα µελέτης και υποβολής ενστάσεων εκ µέρους των ενδιαφεροµένων σε εξαιρετικά
µικρό χρονικό διάστηµα.  

  
4. Αυξήσεις µισθών … των περιφερειακών διευθυντών 

Στο άρθρο 13 παρ. 8 «Στους Περιφερειακούς ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης καταβάλλονται οι 
αποδοχές Συµβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στις αποδοχές αυτές περιλαµβάνονται όλα τα 
επιδόµατα που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 2530/1997. Το επίδοµα θέσης, 
που προβλέπεται από την περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2986/2002, εξακολουθεί να 
καταβάλλεται».  

Με τη διάταξη αυτή, δίνονται µεγάλες αυξήσεις µισθών στους "περιφερειάρχες" γεγονός 
που αποτελεί πρόκληση απέναντι στους µαχόµενους εκπαιδευτικούς της τάξης, για τους 
οποίους επιφυλάσσεται η εισοδηµατική πολιτική του 2,5%. 

  
5. ∆ικαίωµα παραιτήσεων εκπαιδευτικών για σύνταξη 

Στο άρθρο 13 παρ. 20 εδάφ. α: «Παραιτήσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, όταν υποβάλλονται στη διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον γίνονται αποδεκτές, 
παράγουν έννοµα αποτελέσµατα από την επόµενη της λήξης του διδακτικού έτους». Επαναφέρεται 
µια διάταξη η οποία, όταν είχε θεσµοθετηθεί πάλι, συνάντησε την αντίδραση του κλάδου µας και η 
ίδια η κυβέρνηση µετά από ένα διάστηµα την κατήργησε. Ζητούµε να καταργηθεί, γιατί 
περιορίζει το δικαίωµα των εκπαιδευτικών ως εργαζοµένων να αποχωρούν από την υπηρεσία, 
όταν το επιθυµούν. 

  
6. ∆απάνες στους µαθητικούς αγώνες και άλλες εκ των υστέρων νοµιµοποιήσεις  
    οικονοµικών εξόδων 
    Στο νόµο αυτό υπάρχουν περιπτώσεις όπου νοµιµοποιούνται εκ των υστέρων οικονοµικά έξοδα, 
γεγονός που µας δηµιουργεί σοβαρά ερωτηµατικά για την νοµιµότητα των ενεργειών της διοίκησης
το προηγούµενο διάστηµα. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 

α. Στο άρθρ. 13 παρ. 43 εδάφ. α «Στην περίπτωση κατά την οποία οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί 
Καλλιτεχνικοί Αγώνες συνδιοργανώνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
και φορείς του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα, είναι δυνατή η µεταφορά των πιστώσεων από τον 
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στον προϋπολογισµό του
συνδιοργανωτή φορέα, ο οποίος αναλαµβάνει την οικονοµική διαχείριση των αγώνων. Οι 
δαπάνες των Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις του συνδιοργανωτή φορέα, ο οποίος αναλαµβάνει την οικονοµική 
διαχείριση.»  

Να τροποποιηθεί το άρθρο αυτό και να µη δίνεται η δυνατότητα σε ιδιωτικό φορέα να 
αναλαµβάνει την οικονοµική διαχείριση των αγώνων και µάλιστα σύµφωνα µε τις δικές του
διαδικασίες. 

Επίσης απορία µας δηµιουργεί το εδάφιο β της ίδιας παραγράφου, µε το οποίο 
«Νοµιµοποιούνται όλες οι δαπάνες, οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2000-
2001 και 2001-2002 για τη διοργάνωση των Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων». 
Ζητούµε να δοθούν επαρκείς διευκρινήσεις και στοιχεία. Η ΟΛΜΕ ως συνδιοργανωτής των αγώνων 
έχει κάθε νόµιµο δικαίωµα να ζητεί τη διαφάνεια στις δαπάνες. Η παραµονή µας ως 
συνδιοργανωτή φορέα θα εξαρτηθεί από τη στάση του ΥΠΕΠΘ. 

β. Στο άρθρ. 13 παρ. 33 αναφέρεται ότι: «α) Οι σχολικές επιτροπές των µονάδων 
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ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού είναι ΝΠ∆∆ και διαχειριστικοί φορείς και 
επιχορηγούνται από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισµού για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών των δικών τους και των σχολικών µονάδων, την καταβολή της µισθοδοσίας και των 
εργοδοτικών εισφορών του εκπαιδευτικού και του λοιπού προσωπικού που προσλαµβάνεται µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και την καταβολή των δαπανών µετακίνησής του σε άλλη
σχολική µονάδα για την προσφορά διδακτικού έργου……β) Η καταβολή χρηµατικών ποσών που 
έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ για µισθοδοσία ή µετακίνηση θεωρείται 
νόµιµη».  

  
7.  Ιδιωτικοποίηση µέσω ΟΕΕΚ 

Με τις διατάξεις : 
α) του άρθρ. 14 παρ.6 εδάφ. α «Η περίπτωση ιη΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2009/1992 

αντικαθίσταται ως εξής: «ιη) Η πραγµατοποίηση κατόπιν εντολής τρίτων και έναντι αµοιβής
ερευνών, µελετών, εκδόσεων, σεµιναρίων, προγραµµάτων επιµόρφωσης ή εξειδίκευσης και
λοιπών δραστηριοτήτων, σχετικών µε το αντικείµενό του, καθώς και η προσφορά υπηρεσιών και η 
παραχώρηση έναντι αµοιβής σε τρίτους, χώρων και εργαστηρίων για τις παραπάνω 
δραστηριότητες». 

και β) του άρθρου 14 παρ. 6, εδάφ. δ «Η παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 2009/1992 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: 

«5. α) Για τη στέγαση των Ι.Ε.Κ. χρησιµοποιούνται κτίρια σχολικών µονάδων 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου
υπουργού ρυθµίζονται όλα τα σχετικά µε την εφαρµογή αυτής της παραγράφου θέµατα. Με όµοια 
απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για παραχώρηση εκ 
µέρους του Ο.Ε.Ε.Κ. σε τρίτους, χώρων και εξοπλισµών, που χρησιµοποιεί σε κτίρια σχολικών 
µονάδων, ή κτίρια που του διαθέτουν άλλοι φορείς, για δραστηριότητες των τρίτων σχετικές 
µε τη διεξαγωγή σεµιναρίων και προγραµµάτων επιµόρφωσης ή εξειδίκευσης».  

∆ίνεται η δυνατότητα σε διάφορους φορείς (και ιδιωτικούς) να χρησιµοποιούν τις 
εγκαταστάσεις των δηµόσιων σχολικών κτιρίων, µέσω της παραχώρησής τους στον ΟΕΕΚ, 
και µάλιστα κατά παράβαση της νοµοθεσίας (ν. 1566/85), που προβλέπει απόφαση ∆ηµοτικών 
και Νοµαρχιακών Επιτροπών Παιδείας, στις οποίες συµµετέχουν όλοι οι φορείς της
εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο ΟΕΕΚ µάλιστα θα µπορεί να αµείβεται για την παραχώρηση
χώρων που δεν του ανήκουν!!! Ζητάµε να ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ αυτή η χαριστική και επικίνδυνη
διάταξη.  

  
8.  Χαριστικές διατάξεις για αποσπάσεις στον ΟΕΕΚ 

Στο  άρθρο 14 παρ.6 εδάφ. στ: «Η παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 2009/1992 αντικαθίσταται ως 
εξής: «5. β) Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στην ΚΥ του Ο.Ε.Ε.Κ. εφαρµόζεται η 
πρώτη περίοδος της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002.  

γ) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την έναρξη του σχολικού έτους 2002-
2003. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών». 

Να καταργηθεί η διάταξη αυτή, που δίνει χαριστικά τα µόρια της περιοχής της οργανικής 
θέσης, ενώ ο εκπαιδευτικός  είναι αποσπασµένος στον Ο.Ε.Ε.Κ. Να καταργηθεί και η 
αντίστοιχη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002, µε την οποία αποσπώνται 
εκπαιδευτικοί στις διοικητικές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, λαµβάνοντας τα µόρια της οργανικής 
τους θέσης.  Ζητάµε όλοι οι εκπαιδευτικοί να λαµβάνουν τα µόρια της περιοχής στην οποία
υπηρετούν και όχι αυτά της περιοχής της οργανικής τους θέσης, εφόσον δεν υπηρετούν σ’ 
αυτή.  

Ο υπουργός Παιδείας όχι µόνο δεν έλαβε υπόψη του την ΟΛΜΕ που ζητούσε να καταργηθεί η 
διάταξη αυτή, αλλά αφαίρεσε στο τελικό κείµενο το «Κ.Υ.» και έµεινε το «αποσπώνται στον 
Ο.Ε.Ε.Κ.», πράγµα που σηµαίνει ότι επεκτείνει ακόµα περισσότερο την χαριστική διάταξη και στα
ΙΕΚ. 
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Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γ. Γραµµατέας 
  
  
  

Νίκος Τσούλιας                                                         Κώστας Μπόικος 
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