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ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική παραµονή επί 3ετία στα δυσπρόσιτα σχολεία 
  

Κύριοι Υπουργοί, 
Κύριε Γενικέ Γραµµατέα, 

  
            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 ΥΠΕΠΘ µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (2034/2002) µε την υπ' 
αριθµ. ∆2/21511/13-3-2003 απόφασή του τροποποίησε την ηµεροµηνία διορισµού σε δυσπρόσιτα
σχολεία ορισµένων εκπαιδευτικών που διορίστηκαν στις 29/8/2002. Έτσι, οι συνάδελφοι αυτοί αντί 
να έχουν ως πραγµατική ηµεροµηνία διορισµού την παραπάνω εµφανίζονται να έχουν ηµεροµηνία
διορισµού την 1/9/2001. 
            Συνέπεια της απόφασης αυτής είναι ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί, υπηρετώντας ουσιαστικά σε 
δυσπρόσιτα σχολεία για δύο χρόνια, θα έχουν το 2003 δικαίωµα αίτησης µετάθεσης και 
ενδεχοµένως τα µόρια δυσπρόσιτου σχολείου από υπηρεσία τριών ετών. 
            Αυτό αποτελεί κατάφωρη αδικία για όλους εκείνους τους εκπαιδευτικούς που, για να 
αποκτήσουν τη συγκεκριµένη προϋπηρεσία, αλλά και τα αντίστοιχα µόρια, υπηρετούν στα 
δυσπρόσιτα από το 2001 και για τρία χρόνια και όχι για δύο. Η αδικία αυτή γίνεται ακόµη 
µεγαλύτερη και από το γεγονός, ότι αν και οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς αυτούς είχαν
κατά το 2001 µεγαλύτερη προϋπηρεσία σε δηµόσια σχολεία ως αναπληρωτές και µε δεδοµένα α) 
την κατάργηση της επετηρίδας και β) τη µη οριστική ρύθµιση για τους αναπληρωτές µε 16µηνη 
προϋπηρεσία τη χρονιά εκείνη εξαναγκάστηκαν σε αποδοχή διορισµού στα δυσπρόσιτα σχολεία. 
Τώρα έχουµε εκπαιδευτικούς µε µικρότερη προϋπηρεσία, που δεν ήταν στον πίνακα διοριστέων του 
ΑΣΕΠ, να διορίζονται σε δυσπρόσιτα σχολεία, να υπηρετούν σε αυτά πραγµατικά 2 χρονιές και να 
εµφανίζονται σα να υπηρετούν 3 χρόνια. Επίσης, υπάρχει και η περίπτωση των πολύτεκνων 
συναδέλφων, που διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και οι οποίοι κατοχυρώνουν µε απόφαση
του ΥΠΕΠΘ το δικαίωµα µετάθεσης από το πρώτο κιόλας έτος υπηρεσίας τους, έστω και αν είχαν 
ήδη το ευεργέτηµα να προηγούνται στην επετηρίδα κατά τους διορισµούς του 2001. 
            Παρατηρείται, επίσης, το φαινόµενο νεοδιόριστοι καθηγητές σε δυσπρόσιτα ή µη σχολεία το 
2002, να αποσπώνται από τις πρώτες µέρες της υπηρεσίας τους ως υπεράριθµοι για τις ανάγκες της
υπηρεσίας, και από την άλλη πλευρά, ορισµένοι εκπαιδευτικοί (οι διορισθέντες το 2001 σε 
δυσπρόσιτα σχολεία) να υποχρεώνονται να υπηρετήσουν για 3 ολόκληρα χρόνια στα σχολεία αυτά 
για να θεµελιώσουν δικαίωµα µετάθεσης. 
            Επίσης, σας υπενθυµίζουµε ότι, όταν καθιερώθηκε η διαδικασία διορισµών σε δυσπρόσιτα
(Νόµος 1143/81), προβλεπόταν υποχρεωτική υπηρεσία 2 ετών στην περιοχή πρώτου διορισµού 
(κανονικού), για να θεµελιωθεί δικαίωµα αίτησης για µετάθεση. Και για τους διοριζόµενους σε 
δυσπρόσιτα προβλέφθηκε υποχρεωτική παραµονή ενός επιπλέον χρόνου (συνολικά 3 χρόνια). Τώρα 
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όµως προβλέπεται δικαίωµα αίτησης για µετάθεση µετά από ένα χρόνο υπηρεσίας στην περιοχή
πρώτου διορισµού. 
            Με βάση όλα τα παραπάνω, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ζητεί να δοθεί το δικαίωµα υποβολής
αίτησης για απόσπαση στους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν το Σεπτέµβρη του 2001 στα 
δυσπρόσιτα. 
            Επίσης, να κατοχυρωθεί το δικαίωµα υποβολής αίτησης για µετάθεση στους παραπάνω
εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2003 - 04. 
            Τέλος, κρίνουµε αναγκαίο να καταργηθεί 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 

  
  
  
  

Αντώνης Αντωνάκος                                                      Γρηγόρης Καλοµοίρης 
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