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ΘΕΜΑ:«Για ρυθμίσεις σε Αποσπάσεις, ΠΔΣ και Συντάξεις» 
 
Το Δ.Σ. της Α΄ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, για το παραπάνω θέμα προτείνει τα εξής: 
 

1. Για τις προταθησόμενες ρυθμίσεις των 
Αποσπάσεων από το Υ.Π.ΔΙ.ΒΙ.ΜΑ.Θ. 

 
Καλούμε το Υπουργείο, στις ρυθμίσεις που θα κάνει στο θέμα των αποσπάσεων 
των εκπαιδευτικών, να συμπεριλάβει και τις εξής με σειρά φθίνουσας 
σπουδαιότητας: 

• Οι παντός είδους αποσπασμένοι, να  λαμβάνουν τα μόρια δυσμενών 
συνθηκών  της περιοχής του τόπου που υπηρετούν και όχι του τόπου που 
έχουν την οργανική τους θέση. 

• Καμία απόσπαση σε Υπηρεσία εκτός μαθητικής τάξης, σε όσους δεν 
έχουν συμπληρωμένα τουλάχιστον 5 έτη διδακτικής προϋπηρεσίας. 

• Στοιχειοθέτηση δικαιώματος μετάθεσης με ένα χρόνο πραγματικής 
διδακτικής υπηρεσίας στην οργανική θέση, χωρίς καμία απολύτως 
εξαίρεση. 

• Πλήρης διάκριση και διεύρυνση μεταξύ των τριών εννοιών «Δημόσια 
υπηρεσία», «εκπαιδευτική υπηρεσία» και «Διδακτική υπηρεσία» με 
επί πλέον ισχυροποίηση της τελευταίας σε κάθε νομοθέτημα του 
Υπουργείου. 

• Η  μοριοδότηση της υπηρεσίας σε διαφορετικά σχολεία, να υπολογίζεται 
ως μεσοσταθμικός μέσος των μορίων των σχολείων με παρονομαστή  το 
5 (πενθήμερο) όπως δικαίως ελογίζετο  παλαιά και όχι όπως έχει 
στρεβλωθεί σήμερα από ρουσφετολογικές ρυθμίσεις. 

• Απαιτούμε άμεση κατάργηση της ρουσφετολογικής στρεβλής ρύθμισης, 
ότι «με 6 δίμηνα το καλοκαίρι  στοιχειοθετείται το 1 έτος υπηρεσίας στην 
οργανική θέση» και άρα δικαίωμα αίτησης για μετάθεση. 

• Τέλος: Καμία απόσπαση, αν προηγουμένως δεν έχουν εξασφαλισθεί όλες 
οι αναγκαίες προϋποθέσεις για πλήρωση των κενουμένων θέσεων. 
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2. Για την Π.Δ.Σ., επιπρόσθετες προτάσεις 
 

Πέραν της καθιερώσεως συγκεκριμένων «διαφανών και αξιοκρατικών» 
κριτηρίων για τις προσλήψεις προσωπικού στην  Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη 
όπως έχουμε προτείνει σε προηγουμένη πρότασή μας, επισημαίνουμε ακόμα και 
τα εξής: 

• Η μισθοδοσία για την ΠΔΣ, να εξάγεται σε επίπεδο Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως εγίνετο παλαιά και μπορεί να γίνει 
και τώρα, μέσω του υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης, χωρίς όμως την 
παντελώς άσκοπη κατασπατάληση ανθρωπίνων πόρων και αναλωσίμων 
υλικών όπως γίνεται εσχάτως. 

• Επανακαθιέρωση ενίσχυσης Σχολικών Επιτροπών των σχολικών 
μονάδων, ανάλογα με τον μέσο αριθμό των πραγματικώς λειτουργούντων 
τμημάτων ΠΔΣ που θα εξάγει το σύστημα διαχείρισης, όπως δηλ. ίσχυε 
και παλιά, αλλά χωρίς τις γραφειοκρατικές παλιές αγκυλώσεις. 
 

3. Για τους συνταξιοδοτούμενους καθηγητές 
 

• Εκφράζουμε την κραυγή αγωνίας των συνταξιοδοτούμενων 
συναδέλφων μας , για κάποιους από τους οποίους, η καταβολή της 
σύνταξης καθυστερεί και πέραν του ενός έτους, πράγμα που τους 
εξαναγκάζει σε υποχρεωτικό δανεισμό με επαχθείς όρους (ποιος 
τραπεζίτης δανείζει 65-χρονο και με τι επιτόκιο;)  γεγονός που μειώνει 
το ήδη πενιχρό τους εισόδημα. Καλούμε το Υπουργείο να δώσει 
άμεση αποτελεσματική και απλή λύση στο πρόβλημα. 
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