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Τι προβλέπει το σχέδιο νόµου… 

 
 

Συνάδελφε 
 

Κατατέθηκε στις 7/4 στη Βουλή το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας µε το οποίο 
επέρχονται σηµαντικές αλλαγές σε επιστηµονικούς φορείς, αλλάζει ριζικά το θεσµικό 
πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων Πειραµατικών σχολείων, αλλά περιέχει και διατάξεις 
που αναφέρονται στις υπηρεσιακές µεταβολές των εκπαιδευτικών (το σχέδιο νόµου και η 
αιτιολογική έκθεση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα µας). Με το παρόν σηµείωµα επιχειρούµε 
την κωδικοποίηση των αλλαγών που επέρχονται στις υπηρεσιακές µεταβολές των 
συναδέλφων.    

 
Περί κατάργησης Φορέων… 

 
Με την προτεινόµενη ίδρυση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (άρθρο 1) 

καταργούνται οι παρακάτω φορείς (άρθρο 21): 
 

� Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) 
� Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) 
� Ο Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Ο.ΕΠ.ΕΚ.) 
� Το Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.∆.Ε.) 

 
Επίσης, στο άρθρο 33 προβλέπεται η κατάργηση του Οργανισµού Εκδόσεων ∆ιδακτικών 

Βιβλίων (Ο.Ε.∆.Β). 
  

Περί αποσπάσεων στο Ι.Ε.Π…. 
 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 31, παρ. 2 του Ν. 3848/10)  εκπαιδευτικοί 
που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, στις Περιφερειακές 
∆ιευθύνσεις, τις ∆ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης λαµβάνουν ως µονάδες µετάθεσης τις 
προβλεπόµενες για την πλησιέστερη σχολική µονάδα και δύο επιπλέον µονάδες µετάθεσης 
για κάθε έτος.  Με την προτεινόµενη διάταξη δύο επιπλέον µονάδες θα λαµβάνουν και οι 
εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο - υπό ίδρυση - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (άρθρο 
59, παρ. 2).  
 

 Περί συγχωνεύσεων – καταργήσεων… 
 

Τροποποιείται το άρθρο 11 του Ν. 1966/91 το οποίο ρυθµίζει τα ζητήµατα της ίδρυσης, 
κατάργησης και συγχώνευσης σχολείων. Με την προτεινόµενη διάταξη «το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
γνωµοδοτεί… Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1566» (άρθρο 59, παρ. 15). 
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Περί µετατροπής οργανικών θέσεων στην ΕΑΕ… 
 

Όλες οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων Π.Ε. 60, Π.Ε. 70 των Ειδικών 
Νηπιαγωγείων, των Ειδικών ∆ηµοτικών Σχολείων, των Τµηµάτων Ένταξης, των ΚΕ∆∆Υ, 
µετατρέπονται σε οργανικές θέσεις των Κλάδων Π.Ε. 61 και Π.Ε 71, αντίστοιχα. Οµοίως, 
µετατρέπονται οι οργανικές θέσεις του Κλάδου Π.Ε. 70 ∆ασκάλων των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. σε οργανικές 
θέσεις του Κλάδου Π.Ε. 71 ∆ασκάλων ΕΑΕ (άρθρο 56, παρ. 1). Με τη ρύθµιση αυτή παρέχεται η 
δυνατότητα διορισµού των εκπαιδευτικών των κλάδων Π.Ε. 61 και Π.Ε. 71, ενώ διατηρείται 
η δυνατότητα µετάθεσης των εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης στις θέσεις αυτές. Οι 
µεταθέσεις αυτές πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 
Περί µεταθέσεων… 

 
� Εκπαιδευτικοί που µετατέθηκαν από τη Γενική ή Επαγγελµατική Εκπαίδευση στην ΕΑΕ, 

µπορεί να µετατίθενται - ύστερα από τη συµπλήρωση πραγµατικής υπηρεσίας  δύο 
ετών στις θέσεις αυτές - σε σχολικές µονάδες της Γενικής ή Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
(άρθρο 56, παρ. 2δ). 

� Οι νεοδιοριζόµενοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΕΑΕ, µετά τη συµπλήρωση τριετίας στη 
σχολική µονάδα της πρώτης τοποθέτησης µετά το διορισµό µπορεί να µετατίθενται µόνο 
σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕ∆∆Υ (άρθρο 59, παρ. 2ε).  

 
Περί επιδόµατος Ειδικής Αγωγής… 

 
Με την προτεινόµενη διάταξη το επίδοµα Ειδικής Αγωγής καταβάλλεται και στους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα προγράµµατα που υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των προγραµµάτων 
εξειδικευµένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη µαθητών µε αναπηρία του 
επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (άρθρο 56, παρ. 2η) 

 
 

Περί επιλογής Σχολικών Συµβούλων στην Ε.Α.Ε… 
 

Με την προτεινόµενη τροποποίηση του άρθρου 11, παρ. 1β του Ν. 3848/10 παρέχεται η 
δυνατότητα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής Σχολικών Συµβούλων Ε.Α.Ε. και στους 
εκπαιδευτικούς Π.Ε του Κλάδου Νηπιαγωγών (άρθρο 56, παρ. 3α).  

 
 

Περί αναπληρωτών ΕΣΠΑ… 
 

Εκπαιδευτικοί που προσλαµβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας - µέσω ΕΣΠΑ - µε πλήρες 
ωράριο διδασκαλίας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες πιστοποιείται από την οικεία 
∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης ότι για αντικειµενικούς λόγους δεν είναι εφικτή η συµπλήρωση 
πλήρους ωραρίου, όπως ιδίως σε περιπτώσεις απασχόλησης σε νησιωτικές, αποµακρυσµένες ή 
δυσπρόσιτες περιοχές, λογίζεται ότι έχουν συµπληρώσει πλήρες ωράριο διδασκαλίας και 
λαµβάνουν τη µηνιαία αποζηµίωση που καταβάλλεται σε αναπληρωτές πλήρους ωραρίου (άρθρο 
55, παρ. 6). 

 
 

Απρίλιος 2011 
 


