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ΘΕΜΑ:

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών-Συζύγων μελών
Προσωπικού ΑΕΙ και ΑΤΕΙ για συνυπηρέτηση.

Διδακτικού

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, μελέτησε ζητήματα που αφορούν συνθήκες
εργασίας των μελών και οικογενειών μελών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), και ιδιαίτερα αποσπάσεις ή μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Συζύγων
μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού(ΔΕΠ) για συνυπηρέτηση.
Επί του παρόντος ισχύει η διάταξη:
Ν. 3687/2008, παρ. 5, άρθ. 4 «Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 (ΦΕΚ
152/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «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».

Τα προβλήματα που δημιουργεί η διάταξη αυτή είναι μείζονα για τις οικογένειες
των διδασκόντων, ιδιαίτερα σε περιφερειακά Ιδρύματα και κυρίως σε αυτά που
βρίσκονται σε νομούς µε έντονες γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες (πχ µε ορεινούς
όγκους ή νησιωτικά συμπλέγματα). Για παράδειγμα, εκπαιδευτικοί, σύζυγοι µελών
ΔΕΠ Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου µε έδρα στη Ρόδο, ενώ μέχρι το 2008
θα τοποθετούνταν σε σχολείο της πόλεως της Ρόδου, µε την εν λόγω ρύθμιση η
τοποθέτησή τους μπορεί να γίνει στην Κάρπαθο, στην Πάτµο κλπ, αφού όλα τα
αντίστοιχα σχολεία ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου. Επιπρόσθετα,
εκπαιδευτικοί - σύζυγοι µελών ΔΕΠ που έχουν οργανική θέση σε απομακρυσμένη
σχολική μονάδα ενός νομού (πχ στη Σκόπελο ή στην Αλόννησο του νομού
Μαγνησίας) δεν έχουν πλέον κανένα νομικό έρεισμα για να ζητήσουν την κατ’
εξαίρεση μετάθεση / απόσπασή τους στην έδρα του πανεπιστημιακού Τμήματος
που βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νομού (π.χ. στο Βόλο).
Χρειάζεται να σημειωθεί ότι μέχρι το 2008, ίσχυε η διάταξη: του Ν.3027/2002,
αρθ.6, παρ. 4. «Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή Ε.Π. ΤΕΙ Τμημάτων ή Παραρτημάτων που
έχουν έδρα εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, μπορούν να αποσπώνται με
αίτησή τους, κατ’εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας και για όσο χρόνο υπηρετεί το
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μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ, σε ανίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου είναι η έδρα του
Τμήματος ή Παραρτήματος»

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, αποφάσισε ότι:
(1) Το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και δια Βίου Μάθησης οφείλει να
αντιμετωπίσει αυτό το εμφανές κοινωνικό πρόβλημα που συντελέστηκε
µε τη ρύθμιση του Ν. 3687/2008 εις βάρος των µελών ΔΕΠ/ΕΠ ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
και των οικογενειών τους, προκειμένου να γίνει εμφανής η ευαισθησία
της Πολιτείας και ο σταθερός προσανατολισμός της ιδιαίτερα στην
κατεύθυνση της ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης, δια μέσου της
στήριξης των δομών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιφέρεια.
Επιπρόσθετα, οφείλει να επιληφθεί άμεσα του προβλήματος αυτού,
εφόσον γίνεται ακόμα πιο οξύ κατά την τρέχουσα περίοδο σοβαρούς
οικονομικής κρίσης.
(2) Προτείνεται η ακόλουθη τροπολογία να ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που
επίκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων:
Α

Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 )
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.

*Στο συνημμένο Παράρτημα, παρατίθεται Υπόμνημα με αναλυτικό ιστορικό του
θέματος

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Η Γραμματέας
Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Υπόμνημα
μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου
σχετικά με τις αποσπάσεις συζύγων μελών ΔΕΠ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Μυτιλήνη, 13 Απριλίου 2010

Προς κα Άννα Διαμαντοπούλου
Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ, Αττικής

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ‐ Συζύγων Μελών Διδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού ΑΕΙ και ΑΤΕΙ για συνυπηρέτηση.

Αξιότιμη κα. Υπουργέ,
Με το υπόμνημά μας αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα το οποίο
ταλανίζει τις οικογένειες των μελών ΔΕΠ / ΕΠ ΑΕΙ, των οποίων οι σύζυγοι
υπηρετούν ως εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Στη συνέχεια παραθέτουμε με συντομία το ιστορικό του θέματος.
Την άνοιξη του 2002, επί υπουργίας κ. Πέτρου Ευθυμίου, ψηφίσθηκε νομοθετική
ρύθμιση σύμφωνα με την οποία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ / ΕΠ ΑΕΙ, είχαν τη
δυνατότητα να αποσπώνται σε σχολική μονάδα της πόλης όπου εδρεύει το Τμήμα
στο οποίο υπηρετεί το μέλος ΔΕΠ / ΕΠ [παρ. 4, αρθ. 6 του Ν. 3027/2002]. Η
νομοθετική αυτή ρύθμιση βασιζόταν στο σκεπτικό ότι από τη στιγμή που για τους
διδάσκοντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η διαμονή στην έδρα του Τμήματός τους
αποτελεί υποχρέωση και δεν είναι νοητή και δυνατή η απόσπαση μελών ΔΕΠ / ΕΠ
στον τόπο όπου υπηρετούν οι σύζυγοί τους εκπαιδευτικοί, θα έπρεπε να δοθεί
αντίστοιχη δυνατότητα απόσπασης στις / στους συζύγους τους. Άλλωστε, ανάλογες
ρυθμίσεις ισχύουν για αποσπάσεις των συζύγων των στρατιωτικών, και γενικότερα
των ‘ένστολων’, καθώς επίσης των δικαστικών, που δεν μπορούν λόγω της
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ιδιότητάς τους να μετακινηθούν οι ίδιοι. Με αυτόν τον τρόπο διευκολυνόταν η
απρόσκοπτη ενασχόληση των μελών ΔΕΠ / ΕΠ με τα πανεπιστημιακά τους
καθήκοντα. Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι με τις προβλεπόμενες από τη
νομοθετική αυτή ρύθμιση αποσπάσεις, οι αποσπώμενες / αποσπώμενοι δεν είχαν
άλλα προνόμια, όπως το να λογίζεται ο χρόνος απόσπασής τους ως χρόνος
υπηρεσίας στην οργανική θέση και, πολύ περισσότερο, να λαμβάνονται ως μόρια
μετάθεσης αυτά της οργανικής τους θέσης.
Πράγματι, η νομοθετική ρύθμιση του 2002, η οποία αφορούσε μόνο τα περιφερειακά
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έλυσε ένα μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα αρκετών
μελών ΔΕΠ / ΕΠ. Το θέρος του 2008 όμως, η τροποποίηση της νομοθετικής αυτής
ρύθμισης που έγινε για να συμπεριλάβει και τα Ιδρύματα των νομών Αττικής και
Θεσσαλονίκης κατά τρόπο παντελώς ανεξήγητο επέφερε αλλαγή ως προς τον τόπο
απόσπασης.
Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η απόσπαση των συζύγων των διδασκόντων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να λαμβάνει χώρα όχι πλέον σε σχολείο της πόλης
όπου εδρεύει το Τμήμα στο οποίο υπηρετεί το μέλος ΔΕΠ / ΕΠ ΑΕΙ, αλλά σε σχολείο της
ευρύτερης περιοχής του αντίστοιχου ΠΥΣΠ/ΔΕ [παρ. 5, άρθ. 4 του Ν. 3687/2008]. Οι
ανατροπές που επήλθαν με τη νέα αυτή ρύθμιση είναι μείζονες για τις οικογένειες των
διδασκόντων σε περιφερειακά Ιδρύματα, και μάλιστα σε αυτά που βρίσκονται σε
νομούς με έντονες γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες (πχ με ορεινούς όγκους ή
νησιωτικά συμπλέγματα). Για παράδειγμα, εκπαιδευτικοί, σύζυγοι μελών ΔΕΠ
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα στη Ρόδο, ενώ μέχρι το 2008 θα
τοποθετούνταν σε σχολείο της πόλεως της Ρόδου, με τη νέα ρύθμιση η τοποθέτησή τους
μπορεί να γίνει στην Κάρπαθο, στην Πάτμο κλπ, αφού όλα τα αντίστοιχα σχολεία
ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου. Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικοί ‐ σύζυγοι
μελών ΔΕΠ που έχουν οργανική θέση σε απομακρυσμένη σχολική μονάδα ενός νομού
(πχ στη Σκόπελο ή στην Αλόννησο του νομού Μαγνησίας) δεν έχουν πλέον κανένα
νομικό έρεισμα για να ζητήσουν την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση / απόσπασή τους στην
έδρα του πανεπιστημιακού Τμήματος που βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νομού (στο
Βόλο, για το συγκεκριμένο παράδειγμα).
Το φθινόπωρο του 2008, έγινε προσπάθεια για αποκατάσταση της αδικίας που
προκλήθηκε με το νόμο 3687/2008 και για επαναφορά της αρχικής διατύπωσης του
νόμου 3027/2002 με κατάθεση στη Βουλή διορθωτικής τροπολογίας στο σχέδιο νόμου
για την ‘Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες’ [μετέπειτα νόμος 3699/2008]. Δυστυχώς η προσπάθεια αυτή δεν είχε αίσιο
αποτέλεσμα, παρά την υποστήριξη που παρασχέθηκε από τους εκπροσώπους των
κομμάτων που βρίσκονταν τότε στην αντιπολίτευση (ΠΑΣΟΚ / κ. Θάλεια Δραγώνα,
ΚΚΕ / κ. Ιωάννης Ζιώγας και ΣΥΡΙΖΑ / κ. Θεόδωρος Δρίτσας). Θεωρώντας ότι πρέπει το
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Υπουργείο να επιληφθεί του προβλήματος προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία και
σας παρακαλούμε για τη στήριξη και την προώθησή της ώστε να ενσωματωθεί στο
νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που
επίκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων:
Α

Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 )
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«Εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας
ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ
Πανεπιστήμων 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.
Με τη βεβαιότητα ότι θα θελήσετε να συμβάλετε στην αποκατάσταση ενός εμφανούς
κοινωνικού προβλήματος που συντελέστηκε με τη ρύθμιση του Ν. 3687/2008 εις βάρος
των μελών ΔΕΠ/ΕΠ ΑΕΙ και των οικογενειών τους, αποδεικνύοντας την ευαισθησία σας
και το σταθερό προσανατολισμό σας ιδιαίτερα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της
περιφερειακής ανάπτυξης, δια μέσου της στήριξης των δομών της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στην περιφέρεια, αναμένουμε τις ενέργειές σας και παραμένουμε στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συνεργασία χρειαστεί.
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