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κ. Π. Ευθυµίου 
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κ. Ν. Γκεσούλη 

-                      τον Γ. Γραµµατέα του  
ΥΠΕΠΘ  
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                                                                                    ΚΟΙΝ: ∆.Σ. των ΕΛΜΕ 

  
  
ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική παραµονή επί 3ετία στα δυσπρόσιτα 
  
  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ συζήτησε τα αιτήµατα που υποβάλλουν οι συνάδελφοί µας που
διορίστηκαν µε τη διαδικασία των δυσπροσίτων και κατέληξε στις παρακάτω διαπιστώσεις:  

Το άρθρο 41 του Ν. 1143/81 αναφέρει ότι: «για την πλήρωση των κενών θέσεων διδακτικού 
προσωπικού σε σχολεία που λειτουργούν σε δυσπρόσιτες και συγκοινωνιακά αποµονωµένες
περιοχές της χώρας, µπορούν να διορίζονται εκπαιδευτικοί κατά απόλυτη προτεραιότητα και κατά
παρέκκλιση της σειράς εγγραφής τους στο βιβλίο διοριστέων. 

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί πρέπει να υπηρετήσουν σε αυτά τα σχολεία για τρία τουλάχιστον
χρόνια, ενώ απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η απόσπαση, µετάθεση ή µετάταξή τους κατά το 
παραπάνω χρονικό διάστηµα». 

Από τότε όµως η κατάσταση στα σχολεία έχει αλλάξει πολύ. Το 1981, η υποχρεωτική υπηρεσία 
κάθε εκπαιδευτικού στην περιοχή πρώτου διορισµού ήταν 2 χρόνια, και ο διορισµός αυτός γινόταν 
αποκλειστικά µέσω της επετηρίδας. Ο νοµοθέτης για να δώσει κίνητρο στους εκπαιδευτικούς να
στελεχώσουν τα δυσπρόσιτα σχολεία, τους έδινε την δυνατότητα να διορίζονται αρκετά νωρίτερα
από την σειρά τους στην επετηρίδα, µε µόνη υποχρέωση να υπηρετήσουν ένα χρόνο επιπλέον από 
ότι στα υπόλοιπα σχολεία, δηλαδή 3 χρόνια. 

Στην πορεία όµως, όλων αυτών των χρόνων, το ΥΠΕΠΘ, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και 
την ιδιαιτερότητα του επαγγέλµατος και την ταλαιπωρία των εκπαιδευτικών και των οικογενειών
τους, µείωσε σε ένα, αντί για δύο χρόνια, την διάρκεια υποχρεωτικής παραµονής του εκπαιδευτικού
στην περιοχή πρώτου διορισµού, χωρίς όµως να κάνει κάτι ανάλογο και µε τον χρόνο υπηρεσίας στα
δυσπρόσιτα σχολεία 

Έτσι, σήµερα πάρα πολλοί συνάδελφοι και οι οικογένειές τους, ταλαιπωρούνται, ψυχικά και 
οικονοµικά, ζουν χωριστά για τρία ολόκληρα χρόνια, χωρίς να έχουν το δικαίωµα ούτε καν για 
απόσπαση και για κανένα λόγο. 

Το αίσθηµα της αδικίας µεγαλώνει ακόµη περισσότερο όταν σε πολλά δυσπρόσιτα σχολεία όχι
µόνο δεν υπήρξαν ελλείψεις εκπαιδευτικών, αλλά αντίθετα έγιναν επιπλέον προσλήψεις 
εκπαιδευτικών, δυσπρόσιτων και µη, ακόµα και των ίδιων ειδικοτήτων, όπου οι τελευταίοι, ως 
υπεράριθµοι αποσπάστηκαν κατευθείαν στον τόπο επιλογής τους, χωρίς να υπηρετήσουν ούτε καν 
τον ένα χρόνο υποχρεωτικής παραµονής στην περιοχή πρώτου διορισµού. 

Παράλληλα, το ΥΠΕΠΘ, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (2034/2002) 
τροποποίησε την ηµεροµηνία διορισµού στα δυσπρόσιτα σχολεία, αρκετών συναδέλφων, οι οποίοι 
πλέον εµφανίζονται να υπηρετούν στα σχολεία από 1/9/2001 και όχι 29/8/2002. Έτσι τους δόθηκε το 
δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση για µετάθεση ήδη από φέτος, υπηρετώντας τελικά δύο αντί για τρία 
χρόνια. 

Όλη αυτή η κατάσταση όµως, έχει οδηγήσει στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα από αυτό που 
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επιδιώκει το ΥΠΕΠΘ αλλά και η εκπαιδευτική κοινότητα, δηλαδή το ήρεµο και δηµιουργικό 
εκπαιδευτικό κλίµα. 

Οι συνάδελφοι που διορίστηκαν µε τη διαδικασία των δυσπροσίτων άφησαν πίσω οικογένειες, 
υποχρεώσεις, σπουδές (µεταπτυχιακά, διδακτορικά) που µάλλον δεν θα ολοκληρώσουν ποτέ, γιατί 
τα τρία χρόνια είναι ένα απαγορευτικό χρονικό διάστηµα. 

Για όλους αυτούς τους λόγους το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ επιµένει στη µείωση κατά ένα χρόνο της 
υποχρεωτικής παραµονής και στα δυσπρόσιτα σχολεία, δίνοντας έτσι το δικαίωµα µετάθεσης 
σε όλους τους συναδέλφους που ήδη αυτή την περίοδο διανύουν την δεύτερη σχολική χρονιά σε
δυσπρόσιτο σχολείο (δηλαδή διορίστηκαν κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2002-2003).

Αυτό θα βάλει τέλος στις διακρίσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών και θα συµβάλει στην 
καλύτερη άσκηση του έργου τους, προς όφελος κατ' αρχήν των παιδιών και των τοπικών 
κοινωνιών, αλλά και της ίδιας της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Τέλος, κρίνουµε αναγκαίο να καταργηθεί άµεσα ο θεσµός των δυσπροσίτων, µιας και οι 
λόγοι που επέβαλλαν την επανενεργοποίηση αυτού του θεσµού (απροθυµία εκπαιδευτικών να 
διοριστούν σε αυτά τα σχολεία) κατ' ουσία δεν υφίστανται πλέον. 
  
  
  
  
  
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γ. Γραµµατέας 

  
  
  
  

Αντ. Αντωνάκος                                                    Γρ. Καλοµοίρης 
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