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ΑΠΟΦΑΣΗ

21 ΜΑΪΟΥ 2011

Θέμα: Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ για το θέμα επαναφοράς της δυνατότητας
συνυπηρέτησης εκπαιδευτικών της σχολικής εκπαίδευσης με συζύγους πανεπιστημιακούς.

Το Υπουργείο Παιδείας με το Νόμο 3848/2010 (άρθρο 31, παρ. 6γ) κατάργησε εσπευσμένα, ανεξήγητα
και αναδρομικά για την περυσινή χρονιά την από το 2002 εφαρμοζόμενη διάταξη για συνυπηρέτηση
εκπαιδευτικών συζύγων μελών ΔΕΠ ή ΕΠ με απόσπαση σε σχολική μονάδα της περιοχής της έδρας του
Τμήματος του ΑΕΙ όπου υπηρετεί ο/η πανεπιστημιακός (Ν.3027/2002, άρθρο 6, παρ. 4 και
Ν.3687/2008, άρθρο 4 παρ.5), χωρίς να την αντικαταστήσει με κάποια άλλη δίκαιη ρύθμιση, παρόλο
που η αναγκαιότητα της συνυπηρέτησης των εκπαιδευτικών λειτουργών αναγνωρίστηκε εξαρχής από
την κα. Υπουργό.
Η συγκεκριμένη επιλεκτική κατάργηση έχει στοχεύσει αποκλειστικά τα μέλη ΔΕΠ και ΕΠ των ΑΕΙ, καθώς
δεν θίχτηκαν παρόμοιες και πιο ισχυρές ρυθμίσεις συνυπηρέτησης εκπαιδευτικών με συζύγους
δικαστικούς (Ν.1756/1988, άρθρο 50, όπως ισχύει : Ν.2304/1995, άρθρο 7, παρ.3) και στρατιωτικούς
(Ν.2946/2001, άρθρο 21).
Πρόσφατα, μετά από εισήγηση ομάδας εργασίας, το ΥΠΔΒΜΘ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο που
αφορά τις διαδικασίες και τα κριτήρια για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε αντικατάσταση του ΠΔ50/96. Στο σχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται
η συνυπηρέτηση να μοριοδοτείται αδιακρίτως με δέκα μονάδες.
Όμως τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (μέλη ΔΕΠ των
πανεπιστημίων και ΕΠ των ΑΤΕΙ) υποχρεούνται να διαμένουν μόνιμα στον τόπο όπου εδρεύει το Τμήμα
στο οποίο υπηρετούν, ενώ η μη τήρηση της υποχρέωσής τους αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα
(με το Ν.1268/82 στο παρελθόν και με το Ν.2530/97, άρθρο 2, παρ.2α σήμερα).
Επομένως η μόνη δυνατότητα για συνυπηρέτηση εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με σύζυγο πανεπιστημιακό είναι με τη μετακίνηση του/της εκπαιδευτικού κοντά στην
έδρα του ΑΕΙ, και η προτεινόμενη μοριοδότηση δεν θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα,
ενώ σε ζευγάρια όπου και τα δύο μέλη είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, υπάρχουν περισσότερες επιλογές μετακίνησης για τη διατήρηση της συνοχής της
οικογένειας.
Είναι λοιπόν σαφές πως η συγκεκριμένη κατηγορία των εκπαιδευτικών της σχολικής εκπαίδευσης με
σύζυγο μέλος ΔΕΠ, βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση ως προς τη συνυπηρέτηση, σε σύγκριση με τους
συναδέλφους τους με σύζυγο εκπαιδευτικό της σχολικής εκπαίδευσης, και δεν μπορεί να καλύπτεται με
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την ίδια πρόσθετη μοριοδότηση. Αυτός είναι και ο ουσιαστικός λόγος για τον οποίο στο παρελθόν είχε
εισαχθεί ειδική νομοθετική ρύθμιση (Ν.3027/2002), κατ’ αναλογία με τις ρυθμίσεις για εκπαιδευτικούς
συζύγους δικαστικών και στρατιωτικών.
Τα ανωτέρω επιχειρήματα παρουσιάστηκαν αναλυτικά από την ΠΟΣΔΕΠ τόσο στην ομάδα εργασίας για
τα κριτήρια των αποσπάσεων (7-2-2011), η οποία ούτε καν κατέγραψε το αίτημα στην εισήγησή της,
όσο και στην ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ (14-4-2011), η οποία δεν τα έλαβε υπόψη.
Δυστυχώς η αντιμετώπιση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προσφάτων ενεργειών και
παραλείψεων του Υπουργείου που έχουν ως συνισταμένη την απαξίωση των πανεπιστημιακών και την
αδιάφορη έως εχθρική αντιμετώπιση σε ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης, σε μια περίοδο μάλιστα
που οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί καλούνται, υπό δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, να
αφοσιωθούν απερίσπαστοι στο έργο τους και να συμβάλουν στην αναβάθμιση της δημόσιας
εκπαίδευσης.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ ζητά από το ΥΠΔΒΜΘ και την κα. Υπουργό προσωπικά να
επανεξετάσουν με την απαιτούμενη ευαισθησία τη στάση τους στο θέμα αυτό και να αποδεχτούν
άμεσα το αίτημά της για επαναφορά της δυνατότητας συνυπηρέτησης συζύγων εκπαιδευτικών της
σχολικής εκπαίδευσης με συζύγους πανεπιστημιακούς, δηλαδή:
Α) Άμεσα για το σχολικό έτος 2011-12 και στις νέες ρυθμίσεις περί αποσπάσεων, η
συγκεκριμένη κατηγορία των εκπαιδευτικών της σχολικής εκπαίδευσης με σύζυγο μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ των
ΑΕΙ, η οποία άλλωστε είναι αριθμητικά περιορισμένη, να ενταχθεί στις περιπτώσεις των κατά
προτεραιότητα αποσπάσεων, όπως οι σύζυγοι δικαστικών και στρατιωτικών.
Β) Να επανέλθει σε ισχύ η σχετική διάταξη του Ν.3027/2002 για συνυπηρέτηση συζύγων
πανεπιστημιακών.
Ειδικότερα, για τη δίκαιη αντιμετώπιση του ειδικού και ιδιαίτερου αυτού προβλήματος συνυπηρέτησης,
σύμφωνα με τις αρχές της ισονομίας και τις διατάξεις του Συντάγματος περί προστασίας της
οικογένειας, στο επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και δια Βίου Μάθησης,
πρέπει να προστεθεί διάταξη με την οποία θα παρέχεται, για όλους τους συζύγους πανεπιστημιακών,
που είναι τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών,
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ΟΤΑ:
α) δυνατότητα μετάθεσης στην περιοχή που έχει έδρα το Τμήμα του ΑΕΙ, παρόμοια με τη
διάταξη του Νόμου 1756/1988, άρθρο 50 όπως ισχύει για τους δικαστικούς λειτουργούς
β) σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση, κατά προτεραιότητα απόσπαση, παρόμοια με τη
διάταξη του Νόμου 2946/2001, άρθρο 21 όπως ισχύει για τους στρατιωτικούς.
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