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∆ιευκρινίσεις από τον Υπουργό Παιδείας ζήτησε ο βουλευτής Κορινθίας της Ν.∆. κ. 

Χρίστος ∆ήµας: 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/9055690.pdf 

Αφορά σε έγγραφο του Υπουργού για χορήγηση στους εκπαιδευτικούς άδειας µιας 

ηµέρας εντός του σχολικού έτους, προκειµένου να διευκολύνονται στην άσκηση των 

συνδικαλιστικών τους δικαιωµάτων: 

http://yperdiavgeia.gr/decisions/downloadPdf/12721294 

Γνώστης της ευρωπαϊκής «εµπειρίας», εµφανίζεται να ανησυχεί ο κ. ∆ήµας για την 

«απώλεια» µιας εργάσιµης ηµέρας ανά έτος και να προβληµατίζεται µήπως καταστεί ο 

συνδικαλισµός «υποχρεωτικός» για όλους και µάλιστα «µετ’ αποδοχών». 

Αν και νεαρός δικηγόρος, µε µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, «φρέσκος» µεν 

στα βουλευτικά έδρανα, αλλά υιός παλαιού και προβεβληµένου στελέχους της Ν.∆., του τέως 

Υπουργού, Επιτρόπου στην Ε.Ε. και υποψηφίου για την Προεδρία της ∆ηµοκρατίας κ. Σταύρου 

∆ήµα, δείχνει να αγνοεί ότι τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα είναι κατοχυρωµένα, 

προστατεύονται και ρυθµίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, που προβλέπει και την 

υποχρέωση παροχής διευκολύνσεων από τον εργοδότη προς τους εργαζόµενους για την άσκησή 

τους. 

Από πλευράς µας, καθησυχάζουµε τον κ. ∆ήµα ότι η εγκύκλιος του Υπουργού δεν 

καθιερώνει υποχρεωτική αργία. Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στις εκλογοαπολογιστικές 

συνελεύσεις είναι προαιρετική. Εάν ο εκπαιδευτικός κάνει χρήση της συνδικαλιστικής άδειας 

προσκοµίζει στην Υπηρεσία του σχετική βεβαίωση της Εφορευτικής Επιτροπής. 

Οι οικονοµικά εξαθλιωµένοι εκπαιδευτικοί, στην πλειοψηφία τους µετακινούνται 

καθηµερινά σε µεγάλες αποστάσεις για να µεταβούν στα σχολεία που υπηρετούν, οι δε 

συνδικαλιστικές τους Ενώσεις εδρεύουν συνήθως κεντρικά, όπου και οι κατά τόπους ∆/νσεις 

Εκπ/σης. Ειδικά στην επαρχία και λόγω των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων της Χώρας (νησιωτική 

χώρα, ορεινή Ελλάδα, κακό οδικό δίκτυο) οι προσβάσεις προς τα κέντρα είναι εξαιρετικά 

δυσχερείς. 
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Αθήνα, 16-12-2014 

Αρ. ∆.Τ.: 016 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο κ. ∆ήµας, ο συνδικαλισµός και η Ευρωπαϊκή εµπειρία… 
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Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, παρακαλούµε τον Βουλευτή κ. Χρίστο ∆ήµα να 

επιδείξει κάποια κατανόηση για τις «συγκεκριµένες και µοναδικές» συνδικαλιστικές ανάγκες των 

Ελλήνων εκπαιδευτικών και να δικαιολογήσει την «ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη» αντιµετώπισή 

τους. 

Αν πάλι επιµένει να τον αντιµετωπίζει ως «Ευρωπαίο εκπαιδευτικό», µπορούµε να του 

συστήσουµε ποια ερωτήµατα πρέπει να υποβάλλει και τι διευκρινήσεις πρέπει να ζητήσει από 

τον Υπουργό µας. 

Σε περίπτωση µάλιστα εκλογής του πατρός του στην Προεδρία της ∆ηµοκρατίας, θα 

του ζητήσουµε να παρέµβει µε το αναβαθµισµένο κύρος του προς τον Υπουργό Παιδείας: 

–  για την επιστροφή στα σχολεία µας των 2.500 εκπαιδευτικών Τεχνικών 

Ειδικοτήτων σε διαθεσιµότητα, 

–  για την επαναλειτουργία των 106 ∆ηµόσιων Επαγγελµατικών Σχολών που 

έκλεισαν, 

–  για την επαναφορά των Τοµέων και Ειδικοτήτων των Επαγγελµατικών Λυκείων 

και Σχολών που καταργήθηκαν. 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 


