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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
 
 

Ελάχιστες φέτος οι πιστώσεις για ανανεώσεις και χορηγήσεις 
εκπαιδευτικών άδειών 

 
∆υστυχώς, ο φετινός αριθµός των πιστώσεων που διατέθηκαν από το Υπουργείο 

Παιδείας για την Περιφέρειά µας, για ανανεώσεις εκπαιδευτικών αδειών αλλά και για 
χορήγηση νέων, είναι κατά πολύ µικρότερος από τις προηγούµενες χρονιές, παρά τις 
υποσχέσεις των αρµοδίων του Υπουργείου Παιδείας. 

Συγκεκριµένα, δόθηκαν συνολικά 18 πιστώσεις, οι οποίες έπρεπε να καλύψουν 
τις αιτήσεις για ανανεώσεις αδειών αλλά και για νέες εκπαιδευτικές άδειες. (το 
2007 είχαν δοθεί 25 πιστώσεις και το 2008 δόθηκαν 26) 

Από τις 18, οι 13 πιστώσεις δόθηκαν για να καλυφτούν οι αιτήσεις των 
συναδέλφων που ζητούσαν ανανέωση της εκπαιδευτικής τους άδειας, καθώς όλοι 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Σαν αποτέλεσµα, έµειναν µόνο 5 πιστώσεις για 
χορήγηση νέων εκπαιδευτικών αδειών, για να καλύψουν υπερδιπλάσιες αιτήσεις 
συναδέλφων (13 αιτήσεις), όλων των ειδικοτήτων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Από τις 5 πιστώσεις, οι 2 διατέθηκαν για αιτήσεις εκπαιδευτικών αδειών σε 
συναδέλφους από τη Μεσσηνία (σε σύνολο 6 αιτήσεων), 2 από την Αργολίδα (σε 4 
αιτήσεις) και 1 από την Κορινθία (σε 3 αιτήσεις).  

(Από Λακωνία και Αρκαδία δεν υπήρξαν αιτήσεις). 
Το γεγονός των ανεπαρκών πιστώσεων, είχε ως αποτέλεσµα να δοθούν οι άδειες 

επιλεκτικά, µε εισήγηση της διοίκησης χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, κάτι που µπορεί να 
οδηγήσει τους συναδέλφους που δεν επιλέχτηκαν, σε κάθε είδους διεκδίκηση των 
δικαιωµάτων τους. (Στο παρελθόν τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια έχουν δικαιώσει 
συναδέλφους που κατέφυγαν σ’  αυτά διεκδικώντας την εκπαιδευτική άδεια 
που δικαιούνται και το Υπουργείο τους στερεί). 

Θα πρέπει ακόµα να σηµειωθεί και το γεγονός πως για µια ακόµη χρονιά, οι 
εκπαιδευτικές άδειες χορηγήθηκαν χωρίς συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής, αφού δεν 
υπάρχει σχετική νοµοθεσία, καθώς σύµφωνα µε το Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) 
περί:«Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
 Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιµόρφωση 
των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 9 παρ. στ΄, αναφέρει: «Με προεδρικό 
διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών, 
καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών στους 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τα κριτήρια επιλογής, η 
διάρκεια και οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στους διατελούντες σε εκπαιδευτική 
άδεια σε ποσοστό επί των αποδοχών τους εντός των ορίων του άρθρου 58 του ν. 
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2683/1999». Το συγκεκριµένο Π. ∆. δεν έχει εκδοθεί ακόµη και όλοι µπορούµε 
να καταλάβουµε γιατί. 
 Η ίδια εικόνα υπάρχει σε όλα τα ΑΠΥΣΠΕ της χώρας και η  απογοήτευση όλων µας 
είναι υπαρκτή. Με αυτές τις πιστώσεις, είναι φανερό ότι το ίδιο το Υπουργείο απαξιώνει 
την επιστηµονική κατάρτιση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών του δηµόσιου 
σχολείου, και θέλει τους εκπαιδευτικούς που αποφασίζουν να ακολουθήσουν το δρόµο 
της παραπέρα επιµόρφωσης, έρµαια στις διαθέσεις της διοίκησης και των βουλευτικών 
γραφείων. 

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει ακόµα, σε σχέση µε όσους συναδέλφους 
έχουν πάρει εκπαιδευτική άδεια και επιστρέφουν στα σχολεία. Ενώ υποχρεώνονται από 
το νοµοθέτη να υπηρετούν πολλαπλάσια έτη στο δηµόσιο σχολείο, παρατηρούνται 
φαινόµενα – ελάχιστα αλλά υπαρκτά - κάποιοι από αυτούς να αποσπούνται αµέσως σε 
Γραφεία Εκπαίδευσης ή στα Πανεπιστήµια, γεγονός απαράδεκτο, το οποίο και θα πρέπει 
να καταγγέλλεται, αν θέλουµε να διασφαλίζουµε την αξιοπιστία µας και τη 
φερεγγυότητά µας. 
           Θα πρέπει το Υπουργείο, έστω και τώρα, να συναισθανθεί τις ευθύνες του 
έναντι στη δηµόσια εκπαίδευση και να δώσει τις αναγκαίες πιστώσεις, έτσι ώστε να 
ικανοποιηθούν όλοι οι συνάδελφοι που επιθυµούν να αναβαθµίσουν τις σπουδές τους 
και πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις, σταµατώντας επιτέλους τη συνεχιζόµενη 
πολιτική των περικοπών και της υποχρηµατοδότησης της εκπαίδευσης. 
           Επιβάλλεται ακόµα να προχωρήσει άµεσα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Παιδείας, στην έκδοση των απαραίτητων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, για να υπάρχει 
αξιοκρατία και διαφάνεια στη χορήγηση έστω και αυτών των ελάχιστων εκπαιδευτικών 
αδειών, καθώς και ενιαία αντιµετώπιση σε όλες τις περιπτώσεις, από τα Υπηρεσιακά 
Συµβούλια όλων των Περιφερειών. 
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