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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 
 
 
 
 

Στην τελευταία εγκύκλιο της Υφυπουργού Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου,  
αναφέρεται: «Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, με την εκτέλεση του 
Προϋπολογισμού 2010, το σύνολο των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό του ΥΠΔΒΜΘ, στους Ειδικούς Φορείς 19-210 Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης & 19-220 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στον ΚΑΕ 0282, που 
αφορούν στην αποζημίωση εκπαιδευτικών που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης μεταφέρθηκε στους προϋπολογισμούς των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 
για την καταβολή των ανεξόφλητων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2009, για το 
σχολικό έτος 2010-2011, επιτρέπεται μόνο η ανανέωση  αδειών υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης». 

Είναι προφανές ότι καταργείται η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, με 
μοναδική εξαίρεση τις υποτροφίες του Ι.Κ.Υ., οι οποίες, όμως ούτως ή άλλως, 
χορηγούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Πρόκειται 
για μία αντιεκπαιδευτική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, γιατί, αντί να 
προχωρήσει στη θεσμοθέτηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, με πλήρη 
απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, 
προχωρά στην τιμωρία των εκπαιδευτικών που με δική τους πρωτοβουλία 
προσπαθούν να επιμορφωθούν, για να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης.  
 Ενώ στοχοποιείται συστηματικά ο εκπαιδευτικός, απαξιώνεται το 
εκπαιδευτικό του έργο και συκοφαντείται στην ελληνική κοινωνία, με την 
κατάργηση της χορήγησης των εκπαιδευτικών αδειών στους εκπαιδευτικούς 
αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον ούτε για την ποιότητα της Δημόσιας 
Εκπαίδευσης, ούτε για την επιστημονική και παιδαγωγική πληρότητα των 
εκπαιδευτικών. Το μόνο που φαίνεται να ενδιαφέρει την Κυβέρνηση και το 
Υπουργείο Παιδείας είναι η ύπαρξη ενός χαμηλά αμειβόμενου εκπαιδευτικού, που 
θα φυτοζωεί και θα αδυνατεί να παρακολουθήσει τις επιστημονικές εξελίξεις, έτσι 
ώστε να αποτελέσει  το εύκολο εξιλαστήριο θύμα για την απαξιωμένη Δημόσια 
Εκπαίδευση, που θα παρέχεται στα ελληνικά σχολεία στη μετά Δ.Ν.Τ εποχή.  
 Ο εκπαιδευτικός κόσμος καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη 
συγκεκριμένη πολιτική της Κυβέρνησης στο χώρο της εκπαίδευσης. Απαιτούμε την 
χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών σε όσους συναδέλφους έχουν τα νόμιμα 
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προσόντα. Επισημαίνουμε τις καταστροφικές συνέπειες της συγκεκριμένης 
απόφασης για την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.  
 

OΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 
 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ TΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ Δ.Ν.Τ. – Ε.Ε. 
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