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ΠΡΟΣ: 
την Υπουργό Παιδείας 

       κ. Ά. Διαμαντοπούλου 
       την Υφυπουργό Παιδείας 

κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου 
 τον Υφυπουργό Οικονομικών  

κ. Φίλ. Σαχινίδη 
 
ΘΕΜΑ: Σχετικά με το επίδομα θέσης ευθύνης των Διευθυντών ΕΠΑΣ  
 
Κυρία Υπουργέ, 
Κυρία και Κύριε Υφυπουργέ, 
  

Με νέο έγγραφό του το ΓΛΚ (2/84180/0022/2010/4-5-11) επιμένει σε μια 
αστήρικτη ερμηνεία του νόμου 3205/03, 7 χρόνια μετά (!) την ψήφισή του και 4 
χρόνια (!) μετά την ίδρυση των ΕΠΑΣ, σχετικά με το επίδομα των Διευθυντών των 
ΕΠΑΣ.  

Συγκεκριμένα, το ΓΛΚ θεωρεί ότι οι ΕΠΑΣ είναι ισότιμες των παλαιών ΤΕΣ και 
οι Διευθυντές τους πρέπει να λαμβάνουν το προβλεπόμενο επίδομα αυτών και όχι 
των Διευθυντών των ΕΠΑΛ όπως γίνονταν από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα. Είναι 
γνωστό, πως από την ισχύουσα νομοθεσία οι ΕΠΑΣ δίνουν ισότιμα επαγγελματικά 
πτυχία με τα ΕΠΑΛ (επίπεδο 3, ν.3475/06, άρθρ. 12), ενώ οι ΤΕΣ ήταν κατώτερες 
(πτυχία επιπέδου 2).  

Και δεν φτάνει αυτό, αλλά το ΓΛΚ επιμένει να ζητά από τους Διευθυντές των 
ΕΠΑΣ να επιστρέψουν χρήματα από το 2008 μέχρι σήμερα, τη στιγμή που είναι 
γνωστό τα ποσά αυτά δόθηκαν σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Θεωρούμε 
απαράδεκτο το ΓΛΚ να γνωμοδοτεί ουσιαστικά για την ισοτιμία των σχολείων και 
των εκπαιδευτικών βαθμίδων! 
Ζητάμε: 

1. Να ανακληθούν τα έγγραφα – ερμηνείες του ΓΛΚ. 
2. Να παρέμβει με ουσιαστικό τρόπο το Υπουργείο Παιδείας προς το Υπ. 

Οικονομικών για να δοθεί η σωστή ερμηνεία της ισοτιμίας των σχολείων. 
3. Να μην γίνει καμία περικοπή στο επίδομα των Διευθυντών ΕΠΑΣ και 
4. Σε κάθε περίπτωση να μην γίνει καμιά αναδρομική αναζήτηση των 

χρημάτων από τους διευθυντές των ΕΠΑΣ. Να ανασταλεί άμεσα κάθε τέτοια 
διαδικασία. 
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