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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ Ά∆ΕΙΕΣ  

 
 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ διαµαρτύρεται για την τακτική που ακολουθεί το 

Υπουργείο Παιδείας το τελευταίο διάστηµα σε σχέση µε την έγκριση εκπαιδευτικών 
αδειών. Σε µια περίοδο που οι πάντες επικαλούνται την ανάγκη της µορφωτικής ανα-
βάθµισης των εκπαιδευτικών, το Υπουργείο Παιδείας δεν διαθέτει τις αναγκαίες 
πιστώσεις προκειµένου να εγκριθούν αιτήσεις αδειών που πληρούν όλες τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις. Με αυτή την τακτική πολλοί εκπαιδευτικοί που έχουν 
ήδη έχουν γίνει δεκτοί στα Τριτοβάθµια Ιδρύµατα στερούνται τη δυνατότητα να 
πραγµατοποιήσουν µεταπτυχιακές σπουδές. Αυτή η καινοφανής πρακτική είναι 
ιδιαίτερα επιζήµια για τη δηµόσια εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς. 
Από τα ΑΠΥΣ∆Ε της χώρας προβάλλεται ως λόγος για τη µη  έγκριση των 
εκπαιδευτικών αδειών η έλλειψη πιστώσεων, όµως θεωρώ ότι το όφελος που 
προκύπτει από την επιστηµονική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού δυναµικού αποτελεί 
την καλύτερη επένδυση για το µέλλον της χώρας.  

Ασφαλώς, είναι γνωστό ότι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών έχει σήµερα πιο 
µεγάλη σηµασία σε σύγκριση µε το παρελθόν, γιατί οι εξελίξεις σε όλους τους τοµείς 
της επιστήµης και της τεχνολογίας και η ανανέωση των γνώσεων ακολουθούν επιτα-
χυνόµενους ρυθµούς. Η πρόσκτηση νέων γνώσεων και η ανάπτυξη νέων παιδαγωγι-
κών και διδακτικών µεθόδων και πρακτικών, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις, προβάλλουν σήµερα ως επιτακτική ανάγκη.  

 Η ανανέωση του επιστηµονικού και παιδαγωγικού εξοπλισµού των εκπαιδευ-
τικών εµφανίζεται πιο επιβεβληµένη, καθώς στις περισσότερες πανεπιστηµιακές σχο-
λές εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών η κατάρτιση στις επιστήµες της αγωγής δεν είναι 
υποχρεωτική ή είναι ελλιπής, µε ευθύνη κυρίως της Πολιτείας. Το αποτέλεσµα είναι 
πολλοί εκπαιδευτικοί να ξεκινούν το διδακτικό τους έργο χωρίς να έχουν 
προετοιµαστεί µε τον καλύτερο τρόπο.  

Εξάλλου, η κατάργηση, ουσιαστικά, της µακράς διάρκειας επιµόρφωσης και η 
υποκατάστασή της από ανοργάνωτα µικρής διάρκειας σεµινάρια αµφίβολης αποτελε-
σµατικότητας, χωρίς συνοχή, ειρµό και σχεδιασµό, υπήρξε ένα από τα πιο αρνητικά 
στοιχεία της εκπαιδευτικής πολιτικής των τελευταίων χρόνων, που καθιστά ακόµη 
πιο αναγκαία την έγκριση αδειών για µεταπτυχιακές σπουδές.  

Έχει καταγγελθεί από πολλές ΕΛΜΕ (Κεφαλονιάς, Α΄ Αχαϊας κ.λπ.) ότι οι 
πιστώσεις που διατέθηκαν σε αυτές τις περιφέρειες (Ιονίων, ∆υτ. Ελλάδας κ.λπ.) ήταν 
πολύ λίγες και σε καµιά περίπτωση δεν επαρκούσαν για το σύνολο των συναδέλφων 
που εκπληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόµου. 
 Το ΑΠΥΣ∆Ε Αττικής απέρριψε πρόσφατα αιτήσεις συναδέλφων για 
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας 8 µηνών  µε την αιτιολογία ότι το µεταπτυχιακό δεν 
θεωρείται µετεκπαίδευση µικρότερη του ενός έτους. 
Όµως είναι γεγονός ότι η εγκύκλιος 49103/∆2/18-5-2005 του Υπουργείου Παιδείας 
και το άρθρο 58 του Ν. 2683/99 µε σαφή  τρόπο µεταξύ των άλλων ορίζουν: « Οι 
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εκπαιδευτικοί εάν έχουν υπερβεί το 50ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 55ο έτος, 
δικαιούνται εκπαιδευτικής άδειας µικρότερης του έτους».Οι συνάδελφοι των οποίων 
απερρίφθησαν οι αιτήσεις δεν έχουν υπερβεί το 55ο έτος. 
Από τα παραπάνω προκύπτει µε απόλυτη σαφήνεια ότι η περίπτωση αυτών των 
συναδέλφων εµπίπτει στις διατάξεις της εγκυκλίου  49103/∆2/18-5-2005 και του 
άρθρου 58 του ν.2683/99 και ότι η σχετική απόφαση του ΑΠΥΣ∆Ε Αττικής δεν είναι 
σύννοµη. 

Θεωρούµε ότι αποτελεί ηθική και εκπαιδευτική υποχρέωση της 
Πολιτείας να στηρίζει µε όλα τα µέσα τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα όσους 
µετά από πολλά χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας αποφάσισαν να δώσουν 
εξετάσεις και να παρακολουθήσουν µεταπτυχιακό πρόγραµµα συναφές µε το 
διδακτικό τους αντικείµενο. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί για µια ακόµη φορά την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να 
διαθέσει τις αναγκαίες πιστώσεις έτσι ώστε και όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν 
τις προϋποθέσεις του νόµου να παίρνουν εκπαιδευτική άδεια. 

Τέλος, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ζητεί να καταργηθεί η διάταξη που θέτει όριο 
ηλικίας για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στους εκπαιδευτικούς, γιατί η 
συνεχής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί συστατικό στοιχείο της 
διδακτικής διαδικασίας και συµβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθµιση του 
∆ηµόσιου σχολείου.  
 
 

 


