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ΓΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ 
 

 Κυρία Υπουργέ,  
 Κύριε Υφυπουργέ, 

 Κύριε Γεν. Γραµµατέα, 
 

Η πολιτική των περικοπών των δαπανών για την παιδεία χτυπάει για µια ακόµα φορά 
την πόρτα µας! Με πρόσφατο έγγραφο της η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
(∆∆Ε) Ν. Κυκλάδων δηλώνει την αδυναµία της να καταβάλει τα οδοιπορικά έξοδα των 
αρχηγών και των συνοδών των σχολικών εκπαιδευτικών εκδροµών και στην ουσία καλεί 
τους εκπαιδευτικούς να πραγµατοποιήσουν τις εκδροµές γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι 
δεν θα τους καταβληθούν οι προβλεπόµενες αποζηµιώσεις.  

Πιο συγκεκριµένα η ∆∆Ε, αφού αναφέρεται σε µια σειρά από άλλες υπηρεσιακές 
ανάγκες, οι οποίες απαιτούν καταβολή οδοιπορικών εξόδων και δεσµεύουν τις σχετικές 
πιστώσεις, δηλώνει ότι, κατόπιν υπολογισµού, αδυνατεί να αποζηµιώσει τους συνοδούς των 
εκδροµών λόγω έλλειψης πίστωσης. Το πρωτότυπο είναι ότι, ενώ δεν υπάρχουν χρήµατα να 
αποζηµιωθούν οι συνοδοί, οι εκδροµές εγκρίνονται κανονικά. ∆ηλαδή µε άλλα λόγια οι 
εκπαιδευτικοί καλούνται να συνοδεύσουν τους µαθητές και να παραιτηθούν από την 
«αξίωση» να αποζηµιωθούν για εργασία που προσφέρουν!  

Το φαινόµενο δεν είναι καινούργιο και αυτό κάνει το γεγονός πιο ανησυχητικό. Και 
πέρυσι η ∆∆Ε είχε δηλώσει την ίδια αδυναµία και είχε στείλει ανάλογο έγγραφο στα 
σχολεία µε συνέπεια να µην αποζηµιωθούν οι συνοδοί εκπαιδευτικοί της περυσινής 
σχολικής χρονιάς. Βλέπουµε δηλαδή ότι στις Κυκλάδες τείνει να θεωρείται δεδοµένο ότι οι 
καθηγητές θα συνοδεύσουν εκδροµές χωρίς να πληρωθούν. ∆εν είναι τυχαίο ότι ένα µεγάλο 



κοµµάτι των αποζηµιώσεων των συνοδών του 2005 (24000€ περίπου) δεν έχει καταβληθεί 
ακόµα, ενώ οφείλονται και οδοιπορικά από το 2004 (4700€ περίπου). 
 
Κυρία Υπουργέ,  
 

Τα προβλήµατα που εµφανίζονται στις Κυκλάδες και σε άλλες ακόµη περιοχές της 
χώρας (βλέπε πρόσφατο υπόµνηµα του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ), έχουν τη ρίζα τους στην πολιτική 
καθήλωσης των εκπαιδευτικών δαπανών.  
Είναι ενδεικτικό ότι η πίστωση οδοιπορικών εξόδων για το δύσκολο νησιωτικό νοµό των 
Κυκλάδων ουσιαστικά µειώνεται. Από 66000€ για το 2003 έφθασε τις 55000€ για το 2006 
και τις 56000€ για το 2007 (όταν µόνο τα ναύλα των πλοίων έχουν αυξηθεί έως και 40%) 
και ενώ, για να καλυφθούν οι ανάγκες του νοµού σε οδοιπορικά για το 2007, η ∆∆Ε είχε 
ζητήσει από τον κρατικό προϋπολογισµό180000€. Τα όσα συµβαίνουν δεν είναι παρά µια 
ακόµα συνέπεια της πολιτικής της λιτότητας και της υποχρηµατοδότησης της εκπαίδευσης, 
µιας πολιτικής που γίνεται αισθητή σε µια σειρά από πτυχές της λειτουργίας της 
εκπαίδευσης, από την καθήλωση των µισθών των εκπαιδευτικών µέχρι τις πολύχρονες 
καθυστερήσεις µε τις οποίες πληρώνονται οι πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχονται από τους 
εκπαιδευτικούς. Ενδεικτικά να αναφέρουµε ότι δεν έχουν πληρωθεί ακόµα το µισθό τους 27 
αναπληρωτές καθηγητές που προσλήφθηκαν από τις 24-11-2006 και µετά. Επίσης δεν έχουν 
πληρωθεί για την περυσινή σχολική χρονιά υπερωρίες ύψους 85000€ περίπου και 
αποζηµιώσεις επιτροπών ύψους 33000€ περίπου.  

Ευθύνες έχει όµως και η ∆∆Ε Κυκλάδων καθώς αυτόµατα σπεύδει να 
αυτοσχεδιάσει για να υλοποιήσει την πολιτική των περικοπών του ΥΠΕΠΘ, φτάνοντας στο 
σηµείο ουσιαστικά να παρανοµεί,  αφού στις κείµενες διατάξεις (τόσο στο νόµο 1566/85, 
όσο και στο νόµο 2685/1999) αναφέρεται ρητά ότι οι εκδροµές αποτελούν διατεταγµένη 
υπηρεσία για την οποία εγγράφεται σχετική πίστωση στους νοµαρχιακούς προϋπολογισµούς 
της υπηρεσίας και αφετέρου ότι προϋπόθεση για απόφαση ή εντολή µετακίνησης είναι η 
ύπαρξη σχετικής πίστωσης στους προϋπολογισµούς. Η ∆∆Ε δηλαδή οφείλει, εφόσον 
εγκρίνει τη µετακίνηση, να προβλέπει στην απόφασή της την κάλυψη της αποζηµίωσης 
των οδοιπορικών εξόδων. ∆εν µπορεί όµως σε καµιά περίπτωση να αποφασίζει η ίδια 
για τη µη καταβολή αποζηµιώσεων, εφόσον αυτές προβλέπονται από το νόµο. 

Βέβαια η ∆∆Ε µπορεί να ισχυριστεί ότι απλώς εγκρίνει και δεν διατάζει τη 
µετακίνηση. Όµως, όπως καταλαβαίνει ο καθένας µας, το ζήτηµα είναι η ουσία του θέµατος 
και όχι το όποιο παιχνίδι µε τις λέξεις ή µε τις νοµικές διατυπώσεις. Και η ουσία είναι η 
εξής: µε το έγγραφο της η ∆∆Ε ζητάει από τους εκπαιδευτικούς να εργαστούν δωρεάν. Οι 
εκδροµές όµως δεν είναι διασκέδαση για τους εκπαιδευτικούς, αλλά 24ωρη εργασία η οποία 
εµπεριέχει τεράστια ευθύνη, και πραγµατοποιούνται επειδή το ίδιο το ΥΠΕΠΘ, αλλά και η 
συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου αναγνωρίζει την παιδαγωγική αναγκαιότητά τους. Είναι 
απαράδεκτο για µια ακόµα φορά να επαφίεται στην καλή διάθεση και στον εθελοντισµό των 
εκπαιδευτικών µια ακόµα παιδαγωγική δραστηριότητα του σχολείου και να ζητείται από 
αυτούς να παραιτηθούν επί της ουσίας από δεδουλευµένα. Σ’ αυτά πλαίσια η ∆∆Ε οφείλει 
να εκδώσει εντολές µετακίνησης στις οποίες θα προβλέπεται η αποζηµίωση των 
εκπαιδευτικών, όπως επιβάλλει το ισχύον πλαίσιο, ή να αναλάβει τις ευθύνες της για τη 
µη πραγµατοποίηση των εκδροµών. 
 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει τις παραπάνω µεθοδεύσεις.  
 
 
 
 



Κυρία Υπουργέ,  
 

Επιτέλους, πρέπει να δώστε άµεσες λύσεις στο χρονίζον αυτό πρόβληµα των 
εκπαιδευτικών των Κυκλάδων. Γι’ αυτό ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
 

• Να πάρει θέση το ΥΠΕΠΘ και να ξεκαθαρίσει το ζήτηµα άµεσα.  
• Να χορηγήσει το ΥΠΕΠΘ συµπληρωµατική πίστωση, όχι µόνο για τις αποζηµιώσεις 
των οδοιπορικών εξόδων, αλλά και για όλες τις πρόσθετες υπηρεσίες πάσης φύσεως, 
προκειµένου να καλυφθούν στο σύνολο τους οι ανάγκες της Εκπαίδευσης στο νοµό 
Κυκλάδων και σε όλους τους νοµούς της χώρας όπου υπάρχουν αντίστοιχα 
προβλήµατα. 

• Να καταβληθούν άµεσα όλες οι οφειλόµενες αποζηµιώσεις προς τους εκπαιδευτικούς. 
• Να προβλέπεται από την υπηρεσία, σε κάθε έγκριση µετακίνησης, η αποζηµίωση των 
εκπαιδευτικών, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


