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         ∆ηµητρακόπουλος Γιώργος 
 

Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 
(εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) 

 

Τηλ. επικοινωνίας  6977–747439 
e-mail: dimitrako@sch.gr 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 
 
 

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε: 
  

� τη φοίτηση σε ∆ιδασκαλεία και την κατάληψη θέσης Στελέχους Εκπαίδευσης,  
� τις µονάδες που λαµβάνει ο τίτλος του ∆ιδασκαλείου, 
� τη µονιµότητα όσων τελούν στη ∆ιάθεση των ΠΥΣΠΕ και  
� τις υποχρεωτικές αποσπάσεις από Νοµό σε Νοµό 

 
Συνάδελφε 

 

Με αφορµή τα - πολλά - ερωτήµατα συναδέλφων που αφορούν στα παραπάνω 
ζητήµατα, σας γνωρίζουµε τα παρακάτω. 
 

Φοίτηση σε ∆ιδασκαλεία και κατάληψη θέσης Στελέχους Εκπαίδευσης 
 

«Κατά τη διάρκεια φοίτησης στα ∆ιδασκαλεία δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή, 
από τους Μετεκπαιδευόµενους, αίτησης για συµµετοχή στη διαδικασία Επιλογής Στελεχών 
Εκπαίδευσης, εφόσον η τοποθέτηση σε θέση Στελέχους Εκπαίδευσης αναφέρεται σε χρόνο 
πριν από το πέρας της Μετεκπαίδευσής τους» (αριθ. 24617/Γ3/Εσ. 191/11-3-2003, 
Υπουργική Απόφαση).  

Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη, οι συνάδελφοι που 
παρακολουθούν το 2ο έτος της Μετεκπαίδευσης και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους τον 
προσεχή Ιούνιο θα µπορέσουν να πάρουν µέρος στην επικείµενη διαδικασία Επιλογής 
Σχολικών Συµβούλων και ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων, καθότι η τοποθέτησή τους σε 
θέση Στελέχους θα λάβει χώρα µετά την 1η Αυγούστου του 2011. Οι συνάδελφοι που είναι 
σήµερα στο 1ο έτος της Μετεκπαίδευσής τους δεν µπορούν - σύµφωνα µε τη 
γραµµατική διατύπωση της διάταξης - να πάρουν µέρος στη σχετική διαδικασία εκτός κι 
αν διακόψουν τη φοίτησή τους στα ∆ιδασκαλεία. Σε κάθε περίπτωση αναµένουµε τις 
διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ.. 

 
 

Με πόσες µονάδες µοριοδοτείται ο τίτλος ∆ιδασκαλείου; 
 

Επειδή σε πολλά sites αναγράφεται - ανακριβώς - ότι ο τίτλος του ∆ιδασκαλείου 
µοριοδοτείται µε δύο (2) µονάδες, όπως προέβλεπε η παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 3848/2010, 
σας ενηµερώνουµε ότι µε το άρθρο 13 του Ν. 3854/2010 τροποποιήθηκε η ανωτέρω 
διάταξη και λαµβάνει - πλέον - τρεις (3) µονάδες.  

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.sch.gr/dimitrako θα 
βρείτε ένα πλήρη φάκελο για τις Επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης. 



∆ηµητρακόπουλος Γιώργος – Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 2 

 

«Απειλείται» η µονιµότητα όσων βρίσκονται στη ∆ιάθεση των ΠΥΣΠΕ; 
 

Στο προηγούµενο ενηµερωτικό µας σηµείωµα για τις υπεραριθµίες των εκπαιδευτικών, 
τονίσαµε ότι οι οργανικές θέσεις νοούνται αφηρηµένες και έχουν νοµοθετηθεί ενιαία. Ως εκ 
τούτου και για τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη ∆ιάθεση των ΠΥΣΠΕ (και ΠΥΣ∆Ε) 
ισχύει το δικαίωµα της µονιµότητας και δεν διατρέχουν κανενός είδους κίνδυνο για όσο 
διάστηµα τελούν σε αυτό το καθεστώς (της διάθεσης).  

 
 

Ισχύει και για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση η υποχρεωτική απόσπαση 
από Νοµό σε Νοµό; 

 
 

Με αφορµή την πρόθεση του Υπουργείου να αποσπάσει - χωρίς αίτησή τους -  
εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας σε άλλο νοµό από αυτόν τον οποίο υπηρετούν και την 
έκδηλη αγωνία των συναδέλφων, επισηµαίνουµε τα παρακάτω. 

 
 

Η δυνατότητα - στη ∆ιοίκηση - για υποχρεωτική απόσπαση δίνεται για πρώτη φορά µε 
το νόµο 1351/1983 (άρθρο 13, παρ. 3) και αφορά στους εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης. Η ίδια δυνατότητα δίνεται και µε το νόµο – πλαίσιο 1566/1985 (άρθρο 14, παρ. 
14 και άρθρο 54, παρ. 3), χωρίς ποτέ να εφαρµοστεί - καθόσον γνωρίζουµε - µέχρι σήµερα. 
Τον περασµένο Μάιο ψηφίστηκε η παρακάτω διάταξη βάζοντας στο «κάδρο» - µε ρητή 
αναφορά - και τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε.:  

 
Εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που πλεονάζει στη 

σχολική µονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται (άρθρο 31, παρ. 3 του Ν. 3848/10): 
 

α) σε άλλη Σχολική Μονάδα Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ίδιας ή 
άλλης περιοχής µετάθεσης της αρµοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.∆.Ε., µε 
απόφαση του οικείου ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου 
Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή  
β) σε άλλη Σχολική Μονάδα Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 
αρµοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.∆.Ε. της ίδιας Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης, µε 
απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου 
Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή  
γ) σε περιοχή µετάθεσης άλλης Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης, µε απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του 
αρµόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 
  
Είναι ολοφάνερο, πως αν εφαρµοστούν τα σηµεία β’ και γ’ της παραπάνω διάταξης, 

τότε επιδιώκεται η εξόντωση του εκπαιδευτικού, αφού είναι δυνατό να αποσπάται κάθε 
χρόνο και σε διαφορετικό νοµό σε ολόκληρη την επικράτεια, εκεί όπου έχει ανάγκες η 
υπηρεσία. Το συνδικαλιστικό κίνηµα - Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης - 
οφείλει να θέσει ως προµετωπίδα των διεκδικήσεών του την κατάργηση της παραπάνω 
διάταξης… 
 

∆εν ξεχνώ: «Συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα»! 
 

Φεβρουάριος 2011 


