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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 
Κύριε Υπουργέ, 
Κύριε Υφυπουργέ, 
 Είµαστε υποχρεωµένοι να θέσουµε υπόψη σας θέµατα που απασχολούν τους 
εκπαιδευτικούς της Β/βάθµιας Εκπαίδευσης, ορισµένα εκ των οποίων σας τα έχουµε 
θέσει ξανά, χωρίς, ωστόσο, γι’ αυτά να έχουµε λάβει γραπτές απαντήσεις σας, πολύ 
δε περισσότερο, χωρίς, µέχρι τώρα, να έχει δώσει τις επιβαλλόµενες λύσεις. 
 Ειδικότερα : 
  Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
1. ∆εν έχουν καταβληθεί ακόµη σε όλους τους δικαιούχους οι οφειλόµενες σε αυτούς 
αποζηµιώσεις για εργασία που προσέφεραν ορισµένα Σάββατα για τη διεξαγωγή των 
περσινών Πανελλαδικών Εξετάσεων των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Ενιαίων Λυκείων. 
2. Εκκρεµεί το ζήτηµα της καταβολής των δεδουλευµένων σε εκπαιδευτικούς που 
προσελήφθησαν ως ωροµίσθιοι, στα ΤΕΕ, σε µουσικά Γυµνάσια κ.λπ. 
3. Οφείλονται αποζηµιώσεις σε εκπαιδευτικούς που ανέλαβαν υπερωριακή 
απασχόληση, καθώς και σε άλλους που προσέφεραν διδακτικό έργο για να 
λειτουργήσει ο θεσµός της πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης. 
4. Παραµένει ανεκπλήρωτη η υπόσχεσή σας, για αύξησης της ωριαίας αποζηµίωσης 
της υπερωριακής διδασκαλίας στο ύψος των 14,67 Euro (5.000 δρχ.). 
5. Θεωρούµε κοινωνικά δίκαιο το αίτηµα και γι’ αυτό διεκδικούµε, να καλύπτονται οι 
δαπάνες µετακίνησης των φυσικών αδυνάτων µαθητών που µεταβαίνουν από τη Χίο 
στη Μυτιλήνη, για να εξετασθούν. Το ίδιο, φυσικά, ζητούµε να ισχύσει και για κάθε 
άλλη παρόµοια περίπτωση. 
6. Κρίνουµε ως δίκαιο και αυτονόητο και για τους λόγους αυτούς απαιτούµε την 
έγκαιρη έκδοση και αποστολή της απόφασης για την άµεση καταβολή των 
αποζηµιώσεων στους εκπαιδευτικούς που συµµετέχουν σε όλες τις διαδικασίες 
διεξαγωγής των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων των Ενιαίων Λυκείων και των 
ΤΕΕ. 
7. ∆εν έχουν λάβει την προβλεπόµενη αποζηµίωση και τα έξοδα µετακίνησης και 
διαµονής τους, οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στα προγράµµατα επιµόρφωσης σε 
ΠΕΚ και ΑΕΙ, καθώς και στο πρόγραµµα επιµόρφωσης “ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ” (Σεπ. – ∆εκ. 
2001, Πανεπιστήµιο Μακεδονία). 
  
  
  Β. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 



1. Λόγοι εκπαιδευτικοί, παιδαγωγικοί και κοινωνικοί επιβάλλουν οι φυσικώς 
αδύνατοι µαθητές του Β΄ Κύκλου των ΤΕΕ της Κρήτης να εξετασθούν εκεί, κατά τις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις, για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 
2. Σχετικώς µε το ζήτηµα της “αναχωροθέτησης Τοµέων και Ειδικοτήτων στα ΤΕΕ” 
µε παλαιότερο έγγραφό µας (αριθ. Πρωτ. 380/1-2-02) σας ζητούσαµε να δώσετε 
εντολή, για να “παγώσουν” οι ενέργειες της ∆ιοίκησης που προωθούσαν το θέµατος. 
Σας ζητούσαµε, επίσης, να µας ορίσετε συνάντηση, προκειµένου να σας εκθέσουµε 
τις απόψεις µας, ώστε να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Επί του θέµατος αυτού 
αναµένουµε, ακόµη, την απάντησή σας. 
  Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 
1. Θεωρούµε ορθές και απαραίτητες ορισµένες προσθήκες και τροποποιήσεις στις 
διατάξεις των εδ. α΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρ. 13 του Π.∆. 50 / 96 / τ. Α΄ (ΦΕΚ 
45/96) που αφορά στις ειδικές κατηγορίες µεταθέσεων.  
Συγκεκριµένα:  
Να περιληφθούν στις προβλεπόµενες περιπτώσεις τα παιδιά των εκπαιδευτικών και οι 
ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ή οι σύζυγοί τους που πάσχουν και: από σκλήρυνση κατά 
πλάκας, ανεξάρτητα ειδικής περίπτωσης, από καρκίνο του Εγκεφάλου, από 
ζακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι (Ινσουλινοεξαρτώµενα άτοµα). 
2. Να µειωθεί το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι 
γονείς τέκνων µε ειδικές ανάγκες, κατ’ αναλογία προς ό,τι, ήδη, προβλέπεται σε 
παρόµοιες περιπτώσεις για υπαλλήλους άλλων κλάδων του ∆ηµοσίου.    
3. Ως συνέχεια του αριθ. Πρωτ. 626/23-4-02 έγγγραφό µας (επισυνάπτεται) 
επαναδιατυπώνουµε το σχετικό αίτηµά µας µε την παρακάτω προσθήκη: µικρός 
αριθµός εκπαιδευτικών, 4 – 5, οι οποίοι εργάσθηκαν ή και εργάζονται µέχρι σήµερα 
στο πρώην Ναυτικό Λύκειο Πειραιά, το οποίο από το 1998 εντάχθηκε στο ΥΠΕΠΘ 
ως 9ο ΤΕΕ Πειραιά, δεν µπόρεσαν, εκ των πραγµάτων, να ενταχθούν στον Ενιαίο 
Πίνακα του άρθρ. 138 του ν. 2725/1999, γιατί στο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα 
των δύο µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού δεν είχε, ακόµη, αναγνωρισθεί η 
προϋπηρεσία τους στο Ναυτικό Λύκειο. 
 Ζητούµε να ενταχθούν τώρα, ώστε να αρθεί η αδικία σε βάρος τους και για 
τον επιπρόσθετο λόγο, ότι µε τις διατάξεις του άρθρ. 15 παρ. δ΄ του ν. 2909/01 
εντάχθηκαν στον πίνακα του άρθρ. 138 του ν. 2725/99 εκπαιδευτικοί µε προϋπηρεσία 
στην εν λόγω σχολική µονάδα χωρίς πτυχίο της ΠΑΤΕΣ – ΣΕΛΕΤΕ. 
 4. Η µη αναγνώριση σε εκπαιδευτικούς ως συντάξιµης της αναγνωρισµένης 
εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας τους στην ιδιωτική εκπαίδευση, επειδή οι αιτούντες 
σήµερα, εκπαιδευτικοί 150 περίπου, δεν είχαν ασφαλισθεί στο ΙΚΑ µε υπαιτιότητα 
του εργοδότη τους αποτελεί, κατά την άποψή µας πρόβληµα, το οποίο η πολιτεία 
οφείλει να επιλύσει. 
 Κατόπιν τούτου, ζητούµε να προχωρήσετε στην αναγκαία νοµοθετική 
ρύθµιση, ώστε οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί να µπορέσουν να εξαγοράσουν την 
εν λόγω εκπαιδευτική προϋπηρεσία τους, προκειµένου να τους αναγνωρισθεί και ως 
συντάξιµη, καταβάλλοντας για το σκοπό αυτό τις ανάλογες εισφορές µε την 
εφαρµογή και σ’ αυτούς των διατάξεων του ν. 1405/1983 για τη διαδοχική ασφάλιση. 
 5. Από θέση αρχής, υποστηρίζουµε ότι η ∆ιοίκηση οφείλει, εξ’ ορισµού, να 
συµµορφώνεται και να εκτελεί όλες τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων στα οποία 
προσφεύγουν και “δικαιώνονται” οι πολίτες, υπάλληλοι – εκπαιδευτικοί στην 
προκειµένη περίπτωση. 
 Εξ’ ίσου σηµαντική όψη του προβλήµατος αυτού αποτελούν, βεβαίως και ο 
σεβασµός προς κρίσιµους και θεµελιώδεις θεσµούς της δηµοκρατίας µας, όπως η 
∆ικαιοσύνη και τα δικαιοδοτικά όργανά της, καθώς και ο νεοσύστατος στη χώρα µας 



θεσµός του Συνηγόρου του Πολίτη. Στην πράξη, ο σεβασµός αυτός σηµαίνει, 
ταυτοχρόνως, “αναγνώριση” και στήριξή τους. Κατά τη γνώµη µας, το ΥΠΕΠΘ 
ελέγχεται στις παρακάτω δύο περιπτώσεις εκπαιδευτικών οι οποίες προσέφυγαν στο 
∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών και στο Συνήγορο του Πολίτη. ∆ιότι, ενώ έγιναν δεκτές 
οι προσφυγές τους στη ∆ικαιοσύνη και παρά την υπέρ τους παρέµβαση του 
Συνηγόρου του Πολίτη, η ∆ιοίκηση αρνείται να συµµορφωθεί προκαλώντας όχι 
µόνον εύλογα ερωτηµατικά για τη στάση της, αλλά και τις δικαιολογηµένες 
αντιδράσεις κάθε πολίτη αυτής της χώρας, που θα συνέβαινε να πληροφορηθεί το 
γεγονός αυτό. 
 Συγκεκριµένα:  
 α. Επί της προσφυγής (αίτηση ακυρώσεως) στο ∆.Ε.Α. της εκπαιδευτικού 
Γραµµατίκα – Βήτου Στέλλας κλ. ΠΕ10, που υπηρετούσε µε απόσπαση στο “Ενιαιίο 
Γυµνάσιο και Λύκειο Φραγκφούρτης” εκδόθηκε η µε αριθµ. 127/6-2-02 απόφαση του 
ανωτέρω δικαστηρίου µε την οποία ακυρώθηκε η µε αριθ. Πρωτ. Φ 
821.5/Λ99/Ζ1/2468/14-6-02 Πράξη του Υπουργού Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων 
(προηγήθηκαν δύο πράξεις του ∆ΕΑ, “προσωρινή ∆ιαταγή περί µη εκτελέσεως…” 
και η αριθ. 303/01 απόφαση περί αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόµενης Πράξης 
της ∆ιοίκησης). Η παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη υπέρ της καθηγήτριας 
έγινε µε το αριθµ. Πρωτ. 19347.01.2.2/30-1-01 έγγραφό του προς το 
ΥΠΕΠΘ/∆ΙΠΟ∆Ε . 
 β. Επί της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών της εκπαιδευτικού 
Κολοβέα Ρεβέκκας κλ. ΠΕ02, που υπηρετεί µε απόσπαση σε σχολείο στη 
Φραγκφούρτη της Γερµανίας εκδόθηκε η µε αριθ. Πρωτ. 285/22-10-01 απόφαση του 
∆.Ε.Α., µε την οποία ανεστάλη η εκτέλεση της αριθµ. Πρωτ. 688/31-8-01 πράξης του 
Συντονιστή Εκπ/σης Φραγκφούρτης, “έως την έκδοση απόφαση επί της κατ’ αυτής 
αίτησης ακυρώσεως”. Λόγω της άρνησης της ∆ιοίκησης να συµµορφωθεί προς την 
ανωτέρω (285/22-10-01) απόφαση του ∆.Ε.Α. παρενέβη υπέρ της καθηγήτριας ο 
Συνήγορος του Πολίτη µε το αριθµ. Πρωτ. 19187.01.2.02/28-2-02 έγγραφό του, που 
απευθύνεται προς το ΥΠΕΠΘ/∆ΙΠΟ∆Ε. 
 6. Ο αριθµός των εκπαιδευτικών αδειών που χορηγήθηκαν κατά την περσινή 
περίοδο ήταν, κατά τη γνώµη µας, πολύ µικρότερος εκείνων που υπαγόρευαν οι 
πραγµατικές εκπαιδευτικές ανάγκες. ∆εδοµένου, ότι κατά την τρέχουσα περίοδο, δεν 
έχουν ενεργοποιηθεί, ακόµη, οι σχετικές διατάξεις του άρθρ. 9 παρ. 1, εδ. α – ζ του ν. 
2986/13-2-02 (ΦΕΚ 24/13-2-02/τ. Α΄), ζητούµε να εγκριθούν όλες οι αιτήσεις που θα 
υποβληθούν για χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
του νόµου.  
  
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος     Ο Γ. Γραµµατέας 

 
Νίκος Τσούλιας     Κώστας Μπόικος 


