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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 

 Κυρία Υπουργέ,  
 Κύριε Υφυπουργέ, 
 Κύριε Γεν. Γραµµατέα, 
 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ επανέρχεται µε το παρόν υπόµνηµα σε θέµατα που σας έχει θέσει 
στο διάστηµα του τελευταίου 30µήνου και για τα οποία δεν έχετε απαντήσει. Όλα τα 
παρακάτω θέµατα είναι σηµαντικά για τον κλάδο µας και είναι προφανές ότι οφείλει η 
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να προχωρήσει στις αναγκαίες λύσεις.  
 Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι αρνείστε µέχρι τώρα να απαντήσετε σε αυτά τα 
προβλήµατα δεν συνάδει προς τις διαβεβαιώσεις που δώσατε δηµόσια ότι όλα τα θεσµικά 
αιτήµατα των εκπαιδευτικών οµοσπονδιών τα έχετε ικανοποιήσει.  
 Σας υπενθυµίζουµε  τα προβλήµατα που σας έχουµε θέσει και τις λύσεις που 
διεκδικούµε. Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ κρίνει σκόπιµο να πραγµατοποιηθεί συνάντηση µαζί σας  
προκειµένου  να µας ενηµερώσετε  για τις απαντήσεις σας και να συζητήσουµε επ’ αυτών. 
 
1. Σχετικά µε τους τοµείς και τις ειδικότητες στα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ 

Με Υπουργική Απόφαση της 09/08/2006 είναι γνωστό ότι µειώνονται από 13 σε 9 οι 
τοµείς στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ σε σχέση µε τα ΤΕΕ και από 42 σε 17 οι ειδικότητες που θα 
προσφέρονται στους µαθητές της Γ΄ τάξης του ΕΠΑΛ σε σχέση µε ό,τι συνέβαινε στο Β΄ 
κύκλο των ΤΕΕ. Η αναθεώρηση και ο επανακαθορισµός τοµέων και ειδικοτήτων 
πραγµατοποιήθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί καµία τεκµηριωµένη και ουσιαστική µελέτη. 
Και, το κυριότερο, χωρίς να προσδιορίζονται µε σαφήνεια τα κριτήρια αυτών των επιλογών. 
Από την άποψη αυτή είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει 
εισηγηθεί διαφορετική κατανοµή προτείνοντας 13 τοµείς στη Β΄ τάξη και 23 ειδικότητες στη 
Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ. Το σηµαντικότερο, όµως, που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο τελικός 
σχεδιασµός τοµέων και ειδικοτήτων βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία ακόµη και µε την 
ίδια την Εισηγητική Έκθεση του νόµου 3475/06. Συγκεκριµένα, στην Εισηγητική Έκθεση 
αναφέρεται ότι «οι Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ) απευθύνονται σε µαθητές οι οποίοι 
επιθυµούν να φοιτήσουν σε ειδικότητες που δεν απαιτούν ισχυρή θεωρητική υποστήριξη, 
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αλλά επικεντρώνονται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση, ώστε οι απόφοιτοί τους να 
εντάσσονται άµεσα στην αγορά εργασίας ως ειδικευµένοι τεχνίτες».  

Στην προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση της 09/08/2006, παρ’ όλα αυτά, 
καταργούνται από τα ΕΠΑΛ και εποµένως µεταφέρονται στις ΕΠΑΣ ειδικότητες που 
απαιτούν εξ ορισµού υψηλό επίπεδο γενικής παιδείας και θεωρητικών γνώσεων, όπως είναι 
οι ειδικότητες των τοµέων Υγείας και Πρόνοιας, π.χ. της Νοσηλευτικής, της 
Φυσικοθεραπείας κ.λπ., των εφαρµοσµένων τεχνών, των χηµικών εργαστηριακών 
εφαρµογών κ.ά. Το κυριότερο, όµως, είναι ότι έτσι επιχειρείται η βίαιη εξώθηση των 
µαθητών από την εκπαίδευση στην πρόωρη και ατελή κατάρτιση. Προφανώς µε τον τρόπο 
αυτόν υποβαθµίζεται η θέση των παραπάνω ειδικοτήτων στη δοµή του δηµόσιου 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Είναι σαφές πως, µε την κατάργηση αυτών των ειδικοτήτων από 
το ΕΠΑΛ, το Υπουργείο Παιδείας δίνει µε «απευθείας ανάθεση» ένα µέρος του µαθητικού 
πληθυσµού βορά στους ιδιώτες, για να εκτοξεύσουν τα κέρδη τους από τις αθρόες εγγραφές 
µαθητών σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, τα οποία διατηρούν αυτούς τους δηµοφιλείς 
τοµείς και ειδικότητες «Υγείας» και «Τέχνης» στο πρόγραµµα σπουδών τους.  

Το Υπουργείο Παιδείας αδιαφόρησε επιδεικτικά για τις προτάσεις του οργανωµένου 
κλάδου σχετικά µε την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και προχώρησε στην ψήφιση 
του περιβόητου πλέον νόµου 3475/2006 παρά και ενάντια στην εκφρασµένη ριζική αντίθεση 
του κινήµατός µας. Ο κλάδος µας ήδη από τον Ιούνιο του 2006 απαίτησε µε αποφάσεις Γ.Σ. 
την άµεση κατάργηση του νόµου 3475/06 και την αποδοχή του γενικού πλαισίου των 
προτάσεων µας για την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Το πλαίσιο αυτό 
συµπυκνώνεται στη δηµιουργία µιας µοναδικής δοµής Επαγγελµατικής και Τεχνικής 
Εκπαίδευσης λυκειακού επιπέδου µετά το Γυµνάσιο, σχεδιασµένης στο πλαίσιο της 
12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στην προοπτική του ενιαίου 12χρονου σχολείου 
για όλα τα παιδιά µέχρι τα 18 τους χρόνια. Κύρια πλευρά της πρότασής αυτής υπήρξε η 
ριζική αντίθεση του κλάδου στην πρόωρη εξειδίκευση και κατάρτιση πριν την ολοκλήρωση 
της λυκειακής βαθµίδας. Γι’ αυτό και ζητήσαµε τουλάχιστον να µην ιδρυθούν οι ΕΠΑΣ και 
παράλληλα να καταργηθούν οι αντίστοιχες (ιδιωτικές και δηµόσιες) σχολές που 
εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία.    

Είναι φανερό ότι η απαίτησή µας για κατάργηση του νόµου 3475/06 εκφράζει τη 
ριζική µας αντίθεση στις αλλαγές στην Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση που προωθεί το 
ΥΠΕΠΘ και προσδιορίζει ότι στην πραγµατικότητα η νέα αυτή δοµή δεν επιδέχεται καµία 
ουσιαστική βελτίωση. Παρ’ όλα αυτά, δεν µπορεί παρά να επιχειρούµε διαρκείς 
παρεµβάσεις, για να υπερασπίσουµε ζωτικά µορφωτικά και εργασιακά δικαιώµατα µαθητών 
και εκπαιδευτικών, όπως έγινε άλλωστε µε την απαίτησή µας να µην καταργηθούν τα 61 
σχολεία της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης καθώς και µε το συνεχή αγώνα µας για 
την εργασιακή κατοχύρωση των συναδέλφων που υπηρετούν στην Τεχνική Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση. Εποµένως, δεν µπορεί παρά να αντιδράσουµε στην ένταξη ειδικοτήτων από τα 
ΕΠΑΛ στις ΕΠΑΣ, που απαιτούν προφανώς γενικότερη θεωρητική υποδοµή και 
αντιστοιχούν σε σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. ∆ιαφορετικά, συνεργούµε στον 
περιορισµό των µορφωτικών, εργασιακών και επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µαθητών 
µας, συνεργούµε στη διεύρυνση του δικτύου πρόωρης κατάρτισης καθώς επίσης και στην 
εργασιακή ανασφάλεια των συναδέλφων µας.  

Με βάση όλα τα παραπάνω απαιτούµε από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει: 
 

 στην κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης για τους τοµείς και τις 
ειδικότητες του ΕΠΑΛ και στην υπογραφή νέας, στην οποία να 
συµπεριλαµβάνονται τουλάχιστον οι ειδικότητες εκείνες για τις οποίες 
υπάρχουν αντίστοιχες σχολές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και  
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 στη δηµιουργία Μεταλυκειακού Έτους Ειδίκευσης µε παράλληλη 
κατάργηση του δικτύου των ΙΕΚ-ΚΕΚ και λοιπών δοµών κατάρτισης που 
προωθούν την κατακερµατισµένη γνώση και απασχολησιµότητα. Το 
προτεινόµενο Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης θα αξιοποιεί την υποδοµή και 
το εκπαιδευτικό προσωπικό της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
θα µπορεί να περιλαµβάνει το σύνολο των ειδικοτήτων που παρέχονται 
σήµερα, αλλά και όποια άλλη κριθεί αναγκαίο να δηµιουργηθεί.  

    
2. Τοποθετήσεις πολυτέκνων 

Το θέµα των πολύτεκνων οικογενειών και ειδικότερα των πολύτεκνων εκπαιδευτικών 
είναι ιδιαίτερης σηµασίας, αν συνδυαστεί µάλιστα µε το οξύ  δηµογραφικό πρόβληµα. 
Πρωτίστως, όµως, είναι θέµα γενναίων οικονοµικών και κοινωνικών κινήτρων και παροχών, 
που οφείλει  να σχεδιάσει και να προωθήσει η Πολιτεία. Είναι εσφαλµένη η αντιµετώπιση 
τέτοιων ζητηµάτων µε διοικητικές ρυθµίσεις που θίγουν εργασιακά δικαιώµατα άλλων 
συναδέλφων. Το τελευταίο διάστηµα εµφανίστηκαν σοβαρά προβλήµατα, όπως:  

- συνάδελφοι που υπηρετούν επί χρόνια στην περιφέρεια για να 
συγκεντρώσουν τα απαιτούµενα  µόρια όταν θελήσουν να έλθουν στο κέντρο αδυνατούν, 
γιατί τυχόν οργανικά κενά καλύπτονται από νεοδιόριστους ή µετατιθέµενους πολύτεκνους 
εκπαιδευτικούς,  καθώς αυτοί οι συνάδελφοι τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. 

- συνάδελφοι µε προσωρινή τοποθέτηση σε κάποια σχολεία δεν έχουν καµία 
ελπίδα να πάρουν οργανική θέση, αφού για την κατάληψή της θα προηγηθούν τυχόν 
πολύτεκνοι. Συνέπεια αυτού είναι εκπαιδευτικοί µε πολυετή προσωρινή τοποθέτηση σε 
κάποιο σχολείο να έχουν καταστεί ή να κινδυνεύουν να καταστούν  την επόµενη σχολική 
χρονιά υπεράριθµοι, 

- συνάδελφοι µε οργανική θέση για χρόνια σε κάποιο σχολείο κινδυνεύουν να 
καταστούν υπεράριθµοι, αν τυχόν τοποθετηθεί στο σχολείο τους άλλος συνάδελφος 
πολύτεκνος (καθώς ο τελευταίος εξαιρείται από υπεραριθµίες). Η περίπτωση αυτή αφορά 
όλους σχεδόν τους εκπαιδευτικούς.  

Για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων απαιτείται να ληφθούν υπόψη 
δύο βασικά στοιχεία:  

- η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων όλων των συναδέλφων. Η 
οργανικότητα αποτελεί κατάκτηση του κλάδου,  διασφαλίζει την ισορροπία των 
εργασιακών µας σχέσεων και έχει θετικές συνέπειες στην άσκηση του έργου µας. 

- η οικονοµική και κοινωνική στήριξη  των πολύτεκνων συναδέλφων και των 
οικογενειών τους δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να αγνοηθεί. 

Με το παραπάνω σκεπτικό προτείνουµε: 
 Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί  να προηγούνται στους διορισµούς. Εντός της 
περιοχής µετάθεσης, όταν δίνονται οργανικές θέσεις, δεν πρέπει να προηγούνται  
έναντι όλων των συναδέλφων της αντίστοιχης ειδικότητας. 

 Η ρύθµιση της υπεραριθµίας να εφαρµόζεται  µε τον ίδιο τρόπο για όλους  τους 
συναδέλφους (και τους πολύτεκνους). Για το σκοπό αυτό απαιτείται και 
τροποποίηση της σχετικής διάταξης που αφορά την ειδική κατηγορία 
πολυτέκνων, του Π.∆. 50/96. 

 Οι διευκολύνσεις των πολύτεκνων συναδέλφων ως προς τις εξωδιδακτικές 
υποχρεώσεις δεν µπορεί να γίνονται σε βάρος των υπόλοιπων συναδέλφων και σε 
βάρος της ίδιας της λειτουργίας της σχολικής µονάδας. 

 Θεωρούµε, επίσης, απόλυτα αναγκαία την ενίσχυση των πολύτεκνων 
συναδέλφων µε όλα εκείνα τα ουσιαστικά µέτρα που θα αποδεικνύουν στην 
πράξη τη δέουσα ευαισθησία της πολιτείας απέναντί τους (µείωση διδακτικού  
ωραρίου κ.λπ.).  
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3. Πρόταση τροπολογίας της ΟΛΜΕ σχετικά µε το δικαίωµα παραιτήσεων  
εκπαιδευτικών για σύνταξη  

Στο άρθρο 13 παρ. 20 εδάφ. α του Ν. 3149/03 προβλέπεται ότι: «Παραιτήσεις 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όταν υποβάλλονται στη 
διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον γίνονται αποδεκτές, παράγουν έννοµα αποτελέσµατα 
από την επόµενη της λήξης του διδακτικού έτους». Επαναφέρθηκε έτσι µε το νόµο αυτό µια 
διάταξη η οποία, όταν είχε θεσµοθετηθεί παλαιότερα, συνάντησε την αντίδραση του κλάδου 
µας και η ίδια η τότε κυβέρνηση µετά από ένα χρονικό διάστηµα την κατάργησε. Ζητάµε να 
καταργηθεί η διάταξη αυτή (Ν. 3149/03 αρ. 13 παρ. 20 εδ. α΄), που απαγορεύει τη 
συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, γιατί µε 
αυτό τον τρόπο περιορίζεται το δικαίωµα των εκπαιδευτικών ως εργαζοµένων να 
αποχωρούν από την υπηρεσία όταν το επιθυµούν.  

Είναι ένα πρόβληµα που έχουµε επανειληµµένα θέσει στην ηγεσία του Υπουργείου 
Παιδείας και έχουµε λάβει υποσχέσεις για τη ρύθµισή του. Νοµίζουµε πως ήρθε πλέον η 
ώρα να ρυθµιστεί και επανακαταθέτουµε τη δική µας πρόταση, για να συµπεριληφθεί ως 
τροπολογία στο επόµενο νοµοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ.  

Προτείνουµε την παρακάτω απλή τροπολογία – προσθήκη:  
Καταργείται η διάταξη του εδ. α΄ της παρ. 20 του άρθρ. 13 του ν. 3149/03.  
 

4.        Αύξηση των αµοιβών των Πανελλαδικών Εξετάσεων 
Παρά τη µικρή αύξηση των αµοιβών των συναδέλφων που εµπλέκονται στις 

Πανελλαδικές Εξετάσεις που έγινε σε ορισµένες από αυτές την περσινή χρονιά, αυτές 
παραµένουν σε απαράδεκτα χαµηλά επίπεδα, ενώ οι αντίστοιχες αµοιβές για τους 
εµπλεκόµενους στις εξετάσεις που διοργανώνει το ΑΣΕΠ είναι τουλάχιστον διπλάσιες.  

Ζητάµε τον άµεσο διπλασιασµό των πάσης φύσης αµοιβών για τις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις. 
 
5. Μόρια οργανικής θέσης 
 Με τις διατάξεις του  άρθρ. 14 παρ. 6  εδάφ. στ'  του ν. 3149/03 και την  παρ. 2 άρθρ. 
9 του ν. 2986/02 οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις διοικητικές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ 
και στον ΟΕΕΚ λαµβάνουν τα µόρια της οργανικής τους θέσης. Ζητάµε όλοι οι 
εκπαιδευτικοί να λαµβάνουν τα µόρια της περιοχής στην οποία υπηρετούν και όχι αυτά της 
περιοχής της οργανικής τους θέσης, εφόσον δεν υπηρετούν σ’ αυτή. Να καταργηθούν όλες οι 
σχετικές διατάξεις νόµων που προβλέπουν το αντίθετο. 

 Προτείνουµε την παρακάτω τροπολογία-προσθήκη: 
Οι διατάξεις του  άρθρ. 14 παρ. 6  εδάφ. στ'  του ν. 3149/03 και του  άρθρ. 9 παρ. 

2 του ν. 2986/02 καταργούνται. 
  
6. Όλοι οι διορισµοί αναπληρωτών ή ωροµισθίων από τους πίνακες προϋπηρεσίας 

Για να αποκτήσει το ισχύον σύστηµα διορισµών µέσω της προϋπηρεσίας (πίνακες 
αναπληρωτών) πλήρη αξιοπιστία και διαφάνεια, θα πρέπει κάθε διορισµός, από την 
επόµενη χρονιά, αναπληρωτή ή ωροµίσθιου καθηγητή/-τριας στη δηµόσια 
δευτεροβάθµια ή πρωτοβάθµια εκπαίδευση να πραγµατοποιείται από τον ενιαίο πίνακα 
αναπληρωτών (πίνακας κατάταξης µε βάση την πραγµατική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε 
δηµόσιες σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας ή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ) 
και, σε περίπτωση εξάντλησής του, από πίνακα µε βάση την ηµεροµηνία λήψης πτυχίου 
(σηµερινός πίνακας Γ΄, που πρέπει να συσταθεί για όλες τις ειδικότητες). Με βάση αυτή την 
πρότασή µας, κάθε πρόσληψη αναπληρωτή ή ωροµίσθιου που παράγει προϋπηρεσία η 
οποία αναγνωρίζεται από τον ισχύοντα νόµο 3027/02 (π.χ. Π∆Σ, ΤΑ∆, εκκλησιαστικά, 
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Σιβιτανίδειος κ.λπ.) για την κατάταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και συνεπώς και 
στο µόνιµο διορισµό θα γίνεται από τους πίνακες αυτούς. Με αυτό τον τρόπο το σύστηµα 
διορισµών θα γίνει πιο αντικειµενικό και αξιόπιστο.  

 
8 .         Κάλυψη κενών διδακτικού προσωπικού - Όχι κατάτµηση κενών µε προσλήψεις 
ωροµισθίων 

Βρισκόµαστε ήδη στον πέµπτο µήνα λειτουργίας  των σχολείων και, δυστυχώς, σε 
ορισµένες  περιπτώσεις, οι µαθητές ακόµη δεν έχουν ξεκινήσει µαθήµατα. Αιτία είναι τα 
κενά εκπαιδευτικού προσωπικού που εξακολουθούν να υπάρχουν. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε τα 26 κενά εκπαιδευτικών διάφορων ειδικοτήτων στην 
διεύθυνση ∆υτικής Αττικής, τα πλήρη 10 κενά, επίσης εκπαιδευτικών διάφορων ειδικοτήτων 
που υπάρχουν στο Ν. Κυκλάδων, τα κενά στους κλάδους των εκπαιδευτικών ΠΕ17 στις 
∆ιευθύνσεις ∆.Ε. Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσων, Ξάνθης, Εύβοιας, Γ΄ Αθήνας, Α΄ Πειραιά, Β΄ 
Πειραιά, Β΄ ∆υτικής Αττικής, Εβρου κ.α., τα κενά στον κλάδο ΠΕ18-04 αισθητικής σε 
αρκετές διευθύνσεις ∆.Ε. της χώρας, τα κενά σε κλάδους ΤΕ1 και ∆Ε1 (µόνο 26 κενά 
υπάρχουν σε ∆ιευθύνσεις της Αττικής) κ.α. 

Επίσης,  µε βάση την ενηµέρωση που έχουµε από πολλές ΕΛΜΕ και αιρετούς 
εκπροσώπους του κλάδου µας στα Υπηρεσιακά Συµβούλια, σε αρκετές περιπτώσεις έχουν 
ήδη κατακερµαστιστεί τα πλήρη  κενά αναπληρωτών και καλύπτονται µε ωροµίσθιους 
εκπαιδευτικούς (π.χ. στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, στη Β΄ και Γ΄ Αθήνας, στις Κυκλάδες, 
στα ∆ωδεκάνησα, στην Αιτωλοακαρνανία, στην Εύβοια κ.α.), κατά παράβαση της σχετικής 
νοµοθεσίας καθώς και των σχετικών δεσµεύσεων της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ. 

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση απαιτούµε από το ΥΠΕΠΘ την άµεση κάλυψη 
όλων των κενών εκπαιδευτικών µε µόνιµους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 

Απαιτούµε, επίσης, να  σταµατήσει η κατάτµηση κενών και η πρόσληψη  
ωροµισθίων  για την κάλυψη  ολόκληρων κενών.  

Απαιτούµε, τέλος, να διατεθούν  όλες  οι απαραίτητες πιστώσεις για την άµεση 
πρόσληψη εκπαιδευτικών. 
 
9.    Να µην απολυθούν 21 αναπληρωτές του κλάδου ∆Ε1  
 Αρνητική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός της απόρριψης από το ΥΠΕΠΘ των 
ενστάσεων των εκπαιδευτικών του κλάδου ∆Ε1 που εργάζονταν για πολλά χρόνια στα 
Σχολικά Εργαστήρια των ΤΕΕ και στα ΣΕΚ της ∆ευτεροβάθµιας ΤΕΕ. 

Αγνοήθηκε, παράλληλα, η πρότασή της ΟΛΜΕ, που ζητούσε:  
  
«Να γίνουν αποδεκτές όλες οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών από τους οποίους 
αφαιρέθηκε µε τις Υ.Α. 73369/∆2/19-7-2006 και 6860/∆2/7-7-06 η προϋπηρεσία που 
προσέφεραν στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση και να συνυπολογιστεί στους πίνακες του 
30µήνου του άρθρ. 6 του ν. 3255/04. 
 Συγκεκριµένα: 

α) Για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που είχαν πτυχίο µε την ειδικότητα 
ηλεκτροτεχνιτών αυτοκινήτων και εντάχθηκαν στην κατηγορία ∆Ε1-01 Ηλεκτροτεχνίτες ή 
∆Ε1-10 Τεχνίτες αυτοκινήτων,  δεν υπήρχε αντίστοιχη µε το πτυχίο τους θεσµοθετηµένη 
ειδικότητα ∆Ε και καλώς εντάχθηκαν από την υπηρεσία στις περισσότερο συναφείς 
ειδικότητες, όπως, εξάλλου και η εγκύκλιος Γ2/5402/14-10-94 του ΥΠΕΠΘ προέβλεπε. 

β) Για την περίπτωση του εκπαιδευτικού που είχε την ειδικότητα Αµαξωµάτων 
αυτοκινήτων ∆Ε1-16 και εντάχθηκε στην ειδικότητα Τεχνίτη αυτοκινήτων ∆Ε1-10, αυτό 
έγινε µε ευθύνη των υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ. Ωστόσο και οπωσδήποτε οι ειδικότητες αυτές 
είναι συναφείς και καλύπτονται από την παραπάνω εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ». 
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Η απόρριψη από το ΥΠΕΠΘ των ενστάσεων των παραπάνω συναδέλφων έχει ως 
συνέπεια όχι µόνο να µην ενταχθούν στους πίνακες του 30µήνου  συνάδελφοι και να 
µονιµοποιηθούν, όπως προέβλεπε η σχετική νοµοθεσία (ν. 3255/04), αλλά, επιπλέον, να τους 
αφαιρεθεί ολόκληρη η προϋπηρεσία τους σαν να µην παρασχέθηκε ποτέ!! Έτσι εκδιώχθηκαν  
από τον πίνακα των αναπληρωτών  µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατό πλέον να εργαστούν 
ούτε ως αναπληρωτές. ∆ηλαδή, ουσιαστικά µετά από τόσα χρόνια εργασίας στην 
εκπαίδευση οι συνάδελφοι αυτοί απολύονται! 

Επισηµαίνουµε πως οι παραπάνω εκπαιδευτικοί προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια 
τις υπηρεσίες τους στη δηµόσια εκπαίδευση και στήριζαν τα εργαστήρια των ΤΕΕ, 
συνεπώς αποτελεί ηθική και νοµική υποχρέωση του ΥΠΕΠΘ να διορθώσει άµεσα τους 
σχετικούς πίνακες αναγνωρίζοντας την εκπαιδευτική προϋπηρεσία που έχουν 
προσφέρει. Στη συγκεκριµένη περίπτωση το ΥΠΕΠΘ συµπεριφέρεται  άδικα και  
εκδικητικά,  γιατί,  αν υπάρχει υπαιτιότητα  για παραλείψεις  που θεµελιώνονται πάνω 
στη σχετική νοµοθεσία,  αυτές  οφείλονται στη διοίκηση και όχι στους ίδιους.  

Για τους παραπάνω λόγους απαιτούµε τη δικαίωση των 21 εκπαιδευτικών ∆Ε1 
µε την πλήρη ένταξή τους στο 30µηνο και τη µονιµοποίησή τους. 

 
10. Οικονοµικές εκκρεµότητες για τους καθηγητές 
 Σας είναι γνωστό πως από την περσινή χρονιά µένουν απλήρωτοι οι ωροµίσθιοι 
εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί (µόνιµοι και ωροµίσθιοι) που διδάσκουν στην Πρόσθετη 
∆ιδακτική Στήριξη, πολλοί εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν υπερωριακά, και σε ορισµένες 
περιπτώσεις εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν σε διάφορες εργασίες των πανελλαδικών 
εξετάσεων κ.λπ. Είναι απαράδεκτη αυτή η εκκρεµότητα, γιατί πέρα από την εργασιακή 
περιπλάνηση και την οικονοµική εξαθλίωση, κυρίως των ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, 
υποσκάπτει και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς θεσµούς.  

Είναι απόλυτα δικαιολογηµένη η απαίτησή µας να τακτοποιηθούν άµεσα όλες οι 
παραπάνω οικονοµικές εκκρεµότητες της πολιτείας προς τους συναδέλφους. Πιστεύουµε 
πως πλέον δεν υπάρχει καµία δικαιολογία για άλλη καθυστέρηση. Ζητάµε, τέλος, να 
ληφθούν έγκαιρα από το ΥΠΕΠΘ όλα τα µέτρα που απαιτούνται για να µην επαναληφθεί 
και αυτή τη χρονιά το απαράδεκτο αυτό φαινόµενο.  

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ξεκινάει η ενισχυτική διδασκαλία στα 
γυµνάσια και η Π∆Σ στα λύκεια αµέσως µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αφού 
συγχρόνως ληφθεί πρόνοια να διασφαλιστούν όλες οι οικονοµικές και θεσµικές 
προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία αυτών των θεσµών. Κάθε καθυστέρηση 
υπονοµεύει τους θεσµούς αυτούς και στρέφει τους µαθητές και τις οικογένειές τους σε 
άλλες «λύσεις», που συνεπάγονται, επιπλέον, δυσβάστακτη οικονοµική επιβάρυνση 
ιδιαίτερα για τις ασθενέστερες οικογένειες.  
 
11. Υπολογισµός της δηµόσιας προϋπηρεσίας για τη µείωση του διδακτικού 
ωραρίου  
Για τον προσδιορισµό του ωραρίου των εκπαιδευτικών υπολογιζόταν µέχρι το σχολικό 
έτος 2004-5 ολόκληρη η δηµόσια προϋπηρεσία τους (εκπαιδευτική ή µη). 

Συγκεκριµένα, η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ µε υπογραφή του τότε υφυπουργού 
κ. ∆. Παπαδηµητρίου (∆2/2772/24-2-87) προέβλεπε ότι «για τον προσδιορισµό του 
εβδοµαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας, λαµβάνεται υπόψη η δηµόσια υπηρεσία που διανύθηκε 
µόνο µε το βασικό τυπικό προσόν (πτυχίο Πανεπιστηµίου) και όχι µε τα λοιπά τυπικά 
προσόντα (πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ, επαγγελµατική ή διδακτική πείρα)». 

Με  τη νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ  (24/8/2-005) και µε σχετική γνωµάτευση του 
ΝΣΚ, που έκανε δεκτή η Υπουργός Παιδείας (χωρίς όµως αυτό να προκύπτει από τη σχετική 
νοµοθεσία), αυξάνεται το ωράριο διδασκαλίας πολλών εκπαιδευτικών, γιατί δεν 
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υπολογίζεται πλέον στην προϋπηρεσία για τη µείωση του ωραρίου τους η διανυθείσα 
δηµόσια αλλά µη εκπαιδευτική υπηρεσία.  

Αυτή η εγκύκλιος ρυθµίζει δυσµενέστερα το εργασιακό καθεστώς πολλών 
εκπαιδευτικών που διέθεταν ήδη δηµόσια προϋπηρεσία. Ιδιαίτερα πλήττει συναδέλφους 
τεχνικών ειδικοτήτων που διδάσκουν στην ΤΕΕ και οι οποίοι εργάστηκαν σε θέση 
αντίστοιχη µε το βασικό τους πτυχίο σε άλλη δηµόσια θέση, πριν από το διορισµό τους ως 
εκπαιδευτικών, µεταφέροντας τη σηµαντική αλλά και απαραίτητη εργασιακή τους εµπειρία 
στον εκπαιδευτικό χώρο   

Ζητάµε να επαναφερθεί σε ισχύ η προηγούµενη ρύθµιση (∆2/2772/24-2-87), που 
αντιµετώπιζε το ζήτηµα αυτό µε δικαιότερο τρόπο. Συγκεκριµένα, ζητάµε να µειώνεται 
το ωράριο των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων µε συνυπολογισµό ολόκληρης της 
δηµόσιας προϋπηρεσίας τους ανεξάρτητα από το αν αυτή είναι εκπαιδευτική ή όχι. Σε 
κάθε περίπτωση, θεωρούµε απαράδεκτο συνάδελφοι που είχαν ήδη µικρότερο ωράριο 
να υποχρεώνονται µετά από  πολλά έτη σε επιµήκυνσή του, µε αποτέλεσµα να 
χειροτερεύει αντί να βελτιώνεται το εργασιακό τους καθεστώς. 
 
12. Πλασµατικός χρόνος προϋπηρεσίας 

Να γίνει επανακατάταξη των εκπαιδευτικών που είχαν υπηρετήσει σε 
παραµεθόριες προβληµατικές περιοχές, στα αντίστοιχα µισθολογικά κλιµάκια και 
χρονοεπιδόµατα, όπως προβλεπόταν, µε συνυπολογισµό του πλασµατικού διπλάσιου 
χρόνου προϋπηρεσίας (νόµοι 2085/92 και 1943/81). Αυτοί οι εκπαιδευτικοί 
επανακατατάχθηκαν µε το ν. 2470/97 µε αποτέλεσµα να τους αφαιρεθούν τα Μ.Κ. και 
χρονοεπιδόµατα που τους είχαν χορηγηθεί. 
 
13. Εκπαιδευτικές άδειες  
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ζητά να αναδιατυπωθεί η παρ. 6 του άρθρου 11 του Π.∆. 166/2000 
(ΦΕΚ 153 Α΄) ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση θεωρείται ως συντάξιµος χρόνος πραγµατικής 
υπηρεσίας ο χρόνος κάθε κανονικής ή αναρρωτικής άδειας, ο χρόνος εκπαιδευτικής 
άδειας µέχρι και πέντε έτη.»  
 
14. Επιτροπές Εξετάσεων Ιδιωτικών Λυκείων  

Ο νόµος 3149/03 δίνει τη δυνατότητα στα ιδιωτικά σχολεία να πραγµατοποιούν 
τις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις Λυκείου χωρίς τη δηµιουργία µικτών 
επιτροπών, που προβλεπόταν παλαιότερα, µε τη συµµετοχή καθηγητών από δηµόσια 
σχολεία. Ο θεσµός των µικτών επιτροπών αποσκοπούσε στη διασφάλιση της 
αξιοπιστίας και του αδιάβλητου των εξετάσεων στα ιδιωτικά σχολεία, περιορίζοντας 
αυθαίρετες και µεροληπτικές παρεµβάσεις στις εξεταστικές διαδικασίες, που είναι 
εύκολο να γίνονται λόγω των πιέσεων που µπορούν να ασκούνται στους 
εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων από την πλευρά της εργοδοσίας. Ζητάµε να 
ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ η διάταξη αυτή και να επανέλθει σε ισχύ η προηγούµενη ρύθµιση, 
κατά την οποία δηµιουργούνται µεικτές επιτροπές δηµόσιων και ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών και στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις των ιδιωτικών 
λυκείων.  
 
15. Π.∆. 1/2003 για τα Υπηρεσιακά Συµβούλια 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του σε ορισµένες διατάξεις του 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος 1/2003 για τη συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών 
Συµβουλίων (Υ.Σ.). 



 8

Συγκεκριµένα, η τότε ηγεσία του ΥΠΕΠΘ µε πρόσχηµα τη συγκρότηση νέων Υ.Σ. σε 
επίπεδο περιφέρειας (ΑΠΥΣ∆Ε) µεθόδευσε την ανατροπή της διαδικασίας εκλογής αιρετών 
στα Υ.Σ. Από το 1986 (Π.∆. 75/86) µέχρι το 2001 ψήφιζαν για την ανάδειξη των αιρετών 
εκπροσώπων µας στα Υ.Σ. τα µέλη των Πρωτοβάθµιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Η 
τότε ηγεσία του ΥΠΕΠΘ προώθησε Προεδρικό ∆ιάταγµα το οποίο ήδη εφαρµόζεται και 
προβλέπει την αλλαγή τού µέχρι τότε ισχύοντος καθεστώτος σε ό,τι αφορά το δικαίωµα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Ο στόχος ήταν προφανής. Η τότε ηγεσία του ΥΠΕΠΘ επιδίωκε να αποκόψει τελείως 
τα Υ.Σ. από το συνδικαλιστικό κίνηµα. Επιδίωκε να παραγκωνίσει και να αποδυναµώσει το 
οργανωµένο εκπαιδευτικό κίνηµα. Τα αντιµετώπιζε ως όργανα της διοίκησης, που οφείλουν 
να λειτουργούν µε βάση τις κυβερνητικές και κοµµατικές εντολές και σκοπιµότητες. 

Σας καταθέτουµε τις προτάσεις του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ που αφορούν τα Υπηρεσιακά 
Συµβούλια, µεταξύ των οποίων και την επαναφορά στο ΚΥΣ∆Ε και στα ΠΥΣ∆Ε όλων των 
αρµοδιοτήτων που τους αφαιρέθηκαν, αλλά και τις εκλογικές διαδικασίες για τους αιρετούς 
εκπροσώπους του κλάδου µας. 

 Οι προτάσεις του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ επί του Π.∆. για τη "Σύνθεση, συγκρότηση, 
λειτουργία και τις αρµοδιότητες των Υπηρεσιακών Συµβουλίων Α/βάθµιας και 
Β/βάθµιας Εκπαίδευσης. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών 
τακτικών και αναπληρωµατικών µελών τους" 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ  προτείνει τα εξής: 

Άρθρο 7:  

Να προστεθούν παράγραφοι 4 και 5 που έχουν ως εξής:  

4. Στις εκπαιδευτικές περιφέρειες στις οποίες υπάρχουν περισσότεροι των 2 Προϊστάµενοι 
Γραφείων Εκπαίδευσης, Γραφείων Φυσικής Αγωγής και Γραφείων ΤΕΕ οι παραπάνω 
τοποθετούνται ως µέλη στα υπηρεσιακά συµβούλια Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης 
ύστερα από κλήρωση µεταξύ τους. Ύστερα από κλήρωση, επίσης, τοποθετούνται ως µέλη 
στα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συµβούλια οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης.  

5. Η κλήρωση για την, κατά τα ανωτέρω, συγκρότηση των υπηρεσιακών συµβουλίων γίνεται 
για µεν τα ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣ∆Ε µε την ευθύνη του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή για 
δε τα ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣ∆Ε µε την ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ. 

Άρθρο 12: 

1. Ελέγχουν τον πίνακα των αναπληρωτών - ωροµισθίων που καταρτίζει το τµήµα 
προσωπικού του ΥΠΕΠΘ.  

2. Εισηγούνται τις αποσπάσεις καθηγητών στις ∆ιευθύνσεις και στα Γραφεία 
Εκπαίδευσης, στα ΙΕΚ και στα ΑΕΙ - ΤΕΙ καθώς και στα Μουσικά Σχολεία.  

3. Συντάσσουν τον πίνακα αναπληρωτών για τα Μουσικά Σχολεία.  

Άρθρο 14:  

Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων ∆ιευθυντών Μουσικών Σχολείων της περιφέρειάς τους 
και προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων. 
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Άρθρο 16: 

1. Προτείνουν την πρόσληψη και τοποθέτηση σε σχολεία αναπληρωτών και 
ωροµίσθιων καθηγητών.  

2. Καταρτίζουν αξιολογικό πίνακα µόνιµων και αναπληρωτών καθηγητών Φυσικής 
Αγωγής για πρόσληψη στα Τ.Α.∆.  

3. Καταρτίζουν στο τέλος κάθε διδακτικού έτους πίνακα µε τις προϋπηρεσίες των 
αναπληρωτών - ωροµισθίων που εργάστηκαν το έτος αυτό σε σχολεία της περιοχής 
τους, καθώς και των καθηγητών που εργάστηκαν στην Π.∆.Σ.  

4. Προτείνουν την τοποθέτηση σε σχολεία των εκπαιδευτικών των αποσπασµένων από 
άλλα Π.Υ.Σ.∆.Ε.  

5. Αποφασίζουν για την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας για εργασία σε θέση 
αναπληρωτή - ωροµισθίου.  

6. Προτείνουν την πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για διδασκαλία στα τµήµατα 
Π.∆.Σ.  

Άρθρο 19, παρ. 3: 

Οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, οι Προϊστάµενοι Γραφείων Εκπαίδευσης και Γραφείων 
Φυσικής Αγωγής και οι Σχολικοί Σύµβουλοι να έχουν µόνο το δικαίωµα του εκλέγειν. 

Άρθρο 20, παρ. 3: 

Για την ανακήρυξη των υποψηφίων … του έτους που θα γίνει η εκλογή, µέσω των 
πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, στον αρµόδιο ∆ιευθυντή … ή µέσω των 
δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, στον Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ… 

Άρθρο 22, παρ. 1: 

Οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης συντάσσουν τους πίνακες εκλογέων, σε συνεργασία µε τα 
οικεία ∆ιοικητικά Συµβούλια των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, στους 
οποίους περιλαµβάνουν … εφόσον είναι µέλη πρωτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. 

Άρθρο 24, παρ. 1: 

Η εκλογή γίνεται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής από την 9η πρωινή µέχρι την 8η 
µεταµεσηµβρινή (απογευµατινή) ώρα… 

Άρθρο 30: 

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων του ίδιου ψηφοδελτίου η κλήρωση για την κατάταξη 
να γίνεται από την εφορευτική επιτροπή (όχι από τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή) και να 
αναφέρεται στα πρακτικά των εκλογών. Σε περίπτωση ισοψηφίας συνδυασµών για την 
κατανοµή αδιάθετης έδρας η κλήρωση να γίνεται στην οικεία ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης 
παρουσία εκπροσώπων των συνδυασµών. 

16. ∆ιακοπή χορήγησης προεγκριµένων δανείων από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 
(Τ.Τ.) 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σάς έχει θέσει εδώ και 8 µήνες περίπου το πρόβληµα που 
απασχολεί ένα µεγάλο τµήµα συναδέλφων µας που  είχαν υποβάλει δικαιολογητικά για να 
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πάρουν δάνειο από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και αιφνιδιαστικά ενηµερώθηκαν ότι δεν 
είχαν πλέον αυτή τη δυνατότητα. Τα δάνεια αυτά χορηγούνταν µε ευνοϊκούς όρους για τους 
δανειολήπτες και η µη χορήγησή τους δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα σε πολλούς 
εκπαιδευτικούς. Παρά το γεγονός ότι για τους υπαλλήλους όλων των άλλων Υπουργείων και 
Υπηρεσιών αντιµετωπίστηκαν τα όποια εµπόδια και συνεχίζεται πλέον κανονικά η χορήγηση 
των δανείων, για τους εκπαιδευτικούς παραµένει η απαγορευτική εγκύκλιος του Τ.Τ. που 
εξεδόθη µετά το έγγραφο του ΥΠΕΠΘ (Οικονοµικών Υπηρεσιών), που αναφερόταν στη µη 
ύπαρξη νοµικής πρόβλεψης για την επιστροφή του ποσού του δανείου από τη µισθοδοσία 
του εκπαιδευτικού. 
 Απαιτούµε να δοθεί η αναγκαία λύση, όπως ήδη δόθηκε στα άλλα Υπουργεία, ώστε  
να χορηγούνται και στους εκπαιδευτικούς αυτά τα δάνεια.  
 
 
 

 
 


