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Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ:

Σχέδιο Νόμου «Αναβάθμιση του Ρόλου του Εκπαιδευτικού,
Καθιέρωση κανόνων Αξιολόγησης και Αξιοκρατίας στην
Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» και Κατάργηση Αποσπάσεων
Εκπαιδευτικών-Συζύγων μελών Διδακτικού Προσωπικού ΑΕΙ και
ΑΤΕΙ για συνυπηρέτηση

Στο Σχέδιο Νόμου «Αναβάθμιση του Ρόλου του Εκπαιδευτικού - Καθιέρωση
κανόνων Αξιολόγησης και Αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», που
ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες, αναφέρεται:
Άρθρο 31, Παράγραφος 6/γ: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου καταργούνται ….(γ) η παράγραφος 4 του άρθρου 6, του
ν.3027/2002»
Πρόκειται για την κατάργηση της διάταξης: Ν.3027/2002, αρθ.6, παρ. 4.,
«Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι
σύζυγοι μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή Ε.Π.Α. Τ.Ε.Ι. μπορούν με αίτησή τους να
αποσπώνται κατά προτεραιότητα και για όσο χρόνο υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π. ή
Ε.Π., σε σχολικές μονάδες του ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ του νομού όπου είναι η έδρα του
Τμήματος ή Παραρτήματος του ΑΕΙ στο οποίο υπηρετεί ο/η σύζυγός τους».
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ, υπενθυμίζει καταρχάς την σχετική απόφαση
της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ (17/4/2010) (Παράρτημα), και παράλληλα
επισημαίνει ότι:
(1) Η κατάργηση αυτή είναι αδικαιολόγητη: Οι αποσπάσεις συζύγων μελών ΔΕΠ
σύμφωνα με τη ρύθμιση του 3027/2002 πραγματοποιούνται σε σχολικές
μονάδες. Επομένως η ισχύουσα διάταξη δεν αντιβαίνει στο στόχο του
υπουργείου για «μείωση των αποσπάσεων σε διοικητικές θέσεις και για
αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού στις σχολικές μονάδες» και η
κατάργησή της δεν τον εξυπηρετεί. Άλλωστε η
ρύθμιση δεν αφορά
περισσότερο από τρεις δεκάδες εκπαιδευτικούς.
(2) Η κατάργηση είναι άδικη: Ανάλογες και πιο ενισχυμένες ρυθμίσεις για
συνυπηρέτηση εξακολουθούν να ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους
που είναι σύζυγοι στρατιωτικών και γενικά ενστόλων (Ν.2946/2001, άρθρο 21)
ή σύζυγοι δικαστικών (Ν.1756/88, άρθρο 50, παρ.2), που θεωρείται ότι δεν
μπορούν, λόγω της υπηρεσιακής ιδιότητάς τους, να μετακινηθούν οι ίδιοι και
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έχουν υποχρέωση διαμονής στην έδρα τους. Μάλιστα για τους δικαστικούς,
που δεν μετακινούνται τόσο συχνά όσο οι στρατιωτικοί, ο νόμος προβλέπει
μετάθεση! Η κατάργηση της απόσπασης για συνυπηρέτηση εισάγει μια
απαράδεκτη, απαξιωτική και αντισυνταγματική διάκριση σε βάρος των
πανεπιστημιακών δασκάλων.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ αποφασίζει να ζητήσει από την Υπουργό
Παιδείας, Θρησκευμάτων και δια Βίου Μάθησης, τον Υπουργό Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον Υπουργό Οικονομικών, και
την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που συνυπογράφουν
το εν λόγω Σχέδιο Νόμου :
(1) Να διαγραφεί ο εδάφιο γ, του άρθρου 31, παράγραφος 6
(2) Να προστεθεί στο ίδιο άρθρο 31, μια παράγραφος 7, με το ακόλουθο
περιεχόμενο:
Α

Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 ) όπως
ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι µελών ΔΕΠ
Πανεπιστημίων ή ΕΠ ΑΤΕΙ μπορούν µε αίτησή τους να αποσπώνται κατά
προτεραιότητα και για όσο χρόνο υπηρετεί το µέλος ΔΕΠ ή ΕΠ σε
σχολικές μονάδες της πόλης όπου είναι η έδρα του Τμήματος ή
Παραρτήματος του Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ στο οποίο υπηρετεί ο/η
σύζυγός τους». Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ
Α

159 ) καταργείται.

Και εν κατακλείδι επισημαίνει ότι παρόμοιες καταργήσεις:
(α) Διαρρηγνύουν την κοινωνική συνοχή που είναι ήδη εξαιρετικά επισφαλής,
σε αυτή την περίοδο οικονομικής κρίσης
(β) Δημιουργούν την αίσθηση αποσπασματικών αποφάσεων, που εντείνουν
την ανησυχία της κοινωνίας δίχως ουσιαστικό οικονομικό όφελος
(γ) Παρουσιάζουν μια εικόνα Πολιτείας με έλλειψη ευαισθησίας και ευθύνης για
την ανάπτυξη των Περιφερειακών Πανεπιστημίων και την γενικότερη
ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.
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