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Τι προβλέπεται στο πολυνοµοσχέδιο και την  τροπολογία που 
κατατέθηκε για: 

 

• Την κατάταξη των Σχολικών Συµβούλων 
• Την κατάταξη υπαλλήλων µε Μεταπτυχιακές Σπουδές 
• Την υποχρεωτικότητα των νεοδιόριστων για παραµονή στον τόπο του 

διορισµού 
• Τη διεύρυνση των κινήτρων για παραµονή στον τόπο διορισµού 

 
Συνάδελφε, 

 

Ψηφίζεται την ερχόµενη εβδοµάδα στη Βουλή το πολυνοµοσχέδιο µε την 
τροπολογία - της τελευταίας στιγµής - που κατατέθηκε σε αυτό, και στο οποίο προβλέπονται – 
µεταξύ άλλων - τα παρακάτω: 
 

Κατάταξη Σχολικών Συµβούλων 
 

Στους Σχολικούς Συµβούλους που επιλέγονται και τοποθετούνται, εφόσον δεν διαθέτουν 
το Βαθµό Α’ , απονέµεται ο Βαθµός αυτός - µε τις αντίστοιχες αποδοχές - για το χρόνο 
άσκησης της θητείας τους, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Υπενθυµίζουµε ότι µε το νόµο 
4024/11, στο Βαθµό Α’ κατατάχθηκαν οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές και οι ∆ιευθυντές 
Εκπαίδευσης. 

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, µε τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι Σχολικοί 
Σύµβουλοι θα διαθέτουν το απαραίτητο κύρος και τις προϋποθέσεις για να ασκούν αµερόληπτα 
το καθοδηγητικό, αξιολογικό, επιστηµονικό και παιδαγωγικό τους έργο: α) στήριξης και 
καθοδήγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών σε περιφέρειες που 
περιλαµβάνουν κατά µέσο όρο 25 σχολικές µονάδες και 250 εκπαιδευτικούς, β) αξιολόγησης 
στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών, γ) επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δ) στήριξης της 
εφαρµογής της εκπαιδευτικής πολιτικής, ε) συµµετοχής σε συµβούλια επιλογής στελεχών και 
σε άλλα συλλογικά όργανα υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου και στ) στήριξης των 
µαθητών και των οικογενειών τους. 

 
 

Υποχρέωση διετούς παραµονής στον τόπο διορισµού 
 

Με την προτεινόµενη ρύθµιση µειώνεται ο χρόνος παραµονής στον τόπο του 
διορισµού και οι διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 4, εδ. α’ του Ν. 3848/10, καθώς και του εδ. β’ 
του άρθρου 9, παρ. 12 διαµορφώνονται ως εξής:  

«Ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη σχολική µονάδα της πρώτης τοποθέτησης µετά 
το διορισµό δεν µπορεί να είναι µικρότερος των δύο ετών». 

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που διορίστηκαν τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του Ν. 3848/10, 
(σχολική χρονιά 2010 – 2011) και σήµερα διανύουν το δεύτερο χρόνο να καταθέσουν 
αίτηση µετάθεσης εντός 10 ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 
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∆ιεύρυνση των κινήτρων για παραµονή στον τόπο διορισµού 
 

Με την προτεινόµενη ρύθµιση διευρύνονται τα κίνητρα για παραµονή στον τόπο του 
διορισµού και οι διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 4, εδ. β’ του Ν. 3848/10, καθώς και του εδ. γ’ 
του άρθρου 9, παρ. 12 διαµορφώνονται ως εξής:  

«Ο τρίτος και ο τέταρτος χρόνος της υπηρεσίας µοριοδοτούνται µε το διπλάσιο του 
αριθµού µονάδων µετάθεσης της σχολικής µονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόµενος». 

 
Προαγωγή υπαλλήλων µε µεταπτυχιακές σπουδές 

 
Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/11 προστίθεται εδάφιο 

γ’, ως εξής: «Για υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν αναγνωρισµένο και συναφές διδακτορικό 
δίπλωµα ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών µετά το διορισµό τους, ο χρόνος που απαιτείται για 
τη βαθµολογική τους εξέλιξη µειώνεται συνολικά κατά έξι (6) και δύο (2) έτη αντίστοιχα». 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγκεκριµένη διάταξη έρχεται να καλύψει το κενό που υπήρχε στο Ν. 
4024/11 διασφαλίζοντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης, αφού οι τίτλοι αυτοί λαµβάνονταν 
υπόψη µόνο για τους υπηρετούντες υπαλλήλους που διέθεταν αυτά τα τυπικά προσόντα 
κατά την 1/11/2011, καθώς και για τους νεοεισερχόµενους υπαλλήλους (που κατατάσσονται 
ως δόκιµοι στους βαθµούς ∆’ και Ε’, αντίστοιχα). 
 

Επανακατάταξη για τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν ∆ιδακτορικό και 
Μεταπτυχιακό τίτλο 

 
Στη διάταξη του άρθρου 28, παρ. 1 του Ν. 4024/11 «για την κατάταξη των υπαλλήλων 

που κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα… καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης… αφαιρούνται από τον απαιτούµενο χρόνο για την 
τελική κατάταξη έξι έτη. Για τους κατόχους αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών… 
αφαιρούνται δύο έτη» προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Στην περίπτωση που συντρέχουν στο 
ίδιο πρόσωπο περισσότερες από µία από τις παραπάνω ρυθµίσεις, εφαρµόζεται η ευνοϊκότερη 
ρύθµιση, καθώς και η µισή χρονική ρύθµιση της επόµενης ευνοϊκότερης ρύθµισης».  

Παράδειγµα: Εκπαιδευτικός που κατέχει διδακτορικό και µεταπτυχιακό τίτλο και στις 
πρόσφατες κατατάξεις τού αφαιρέθηκαν για την τελική κατάταξή του έξι χρόνια, θα 
επανακαταταγεί, καθότι πρέπει να του αφαιρεθεί ακόµη ένας χρόνος. 

 

Συνάδελφοι, 
 
Οι αλλαγές αυτές (διετία νεοδιόριστων, κατάταξη και προαγωγή υπαλλήλων µε 

µεταπτυχιακές σπουδές), καθώς και η προτεινόµενη κατάργηση της διάταξης που 
αφαιρούσε τον πλεονάζοντα χρόνο από την εξέλιξη των υπαλλήλων σε µισθολογικά 
κλιµάκια, σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να αµβλύνουν την οργή όλων µας για τη 
βαρβαρότητα που ζούµε. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ! 

 
14 Ιανουαρίου 2012 

 
Η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση έχει διεύθυνση: 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 
και ονοµατεπώνυµο: 

Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος 
 

 
 

∆εν ξεχνώ: Συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα! 
 


