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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΡΟΣ: 

- την Υπουργό Εθν. Παιδείας  
και Θρησκευµάτων  κ. Μ. Γιαννάκου 

-          τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Γ. Καλό  
         -          τα κόµµατα της Βουλής 
 

ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ  «ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

 
 

Στο υπό ψήφιση ν/σχ  του ΥΠΕΠΘ «∆ηµιουργία φορέα ολοκληρωµένου 
προγράµµατος διά βίου µάθησης κ.λπ.» περιέχονται δύο απαράδεκτες κατά τη γνώµη µας, 
διατάξεις, τις οποίες προώθησε το ΥΠΕΠΘ. 

Α) Με το άρθρο 27 παρ 4 β, γ του ν/σχ αλλάζει η διάταξη του νόµου 3467/06 αρ.7 
παρ. 2, η οποία αποκλείει τη συµµετοχή των ΤΕ-1 εργαστηριακών καθηγητών της ΤΕΕ 
στη διαδικασία  επιλογής διευθυντών. Με τη διάταξη  αυτή επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι 
για διευθυντές ΣΕΚ (και µόνο) όσοι εκπαιδευτικοί ΤΕ-1 έχουν 27 χρόνια υπηρεσίας! Η 
αλλαγή όµως αυτή είναι σε αντίθετη  κατεύθυνση από την πρόταση της ΟΛΜΕ, όπως αυτή 
κατατέθηκε µε υπόµνηµά µας στις 16/5/2006 και πρότεινε: «Όλοι οι κλάδοι 
εκπαιδευτικών να έχουν δικαίωµα ισότιµης συµµετοχής στην επιλογή ∆ιευθυντών 
Σχολικών Μονάδων όπου διδάσκουν (άρα και οι ΤΕ1)».  

Θεωρούµε απαράδεκτη τη διάταξη αυτή, ζητάµε να αποσυρθεί έστω και την 
τελευταία στιγµή και να αντικατασταθεί µε την πρόταση της οµοσπονδίας µας. 

Β) Με το άρθρο 29 του ν/σχ αυτού προβλέπεται ότι η προϋπηρεσία των ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία, όταν καλούνται ως αναπληρωτές στα δηµόσια 
σχολεία, µπορεί για µια φορά µε δήλωσή τους να µετρήσει ως δηµόσια προϋπηρεσία και 
να υπολογιστεί στον πίνακα των αναπληρωτών, ενώ οι εκπαιδευτικοί αυτοί παραµένουν 
στο ιδιωτικό σχολείο στο οποίο εργάζονται! 

Θεωρούµε τη ρύθµιση αυτή απαράδεκτη, γιατί ουσιαστικά εξοµοιώνει την 
προϋπηρεσία στο δηµόσιο τοµέα µε αυτή του ιδιωτικού και εισάγει άνισους όρους στο 
µόνιµο διορισµό των εκπαιδευτικών, αφού είναι γνωστό πως ο πίνακας  της 
προϋπηρεσίας των αναπληρωτών είναι ο δεύτερος τρόπος µόνιµου διορισµού  των 
εκπαιδευτικών. 

 Ζητάµε την απόσυρση της παραπάνω διάταξης. 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ∆Σ 
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κ.α.α. ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
ΑΚΡΙΤΑΣ ΘΩΜΑΣ                                                        ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓ. 
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