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Δθπαηδεπηηθνί  

κε Δμεηδίθεπζε ζηε πκβνπιεπηηθή ζηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό 

 

ΤΠΟΜΝΖΜΑ 

Επί ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε ηνπ 

ρνιείνπ, Δλδπλάκωζε ηωλ Δθπαηδεπηηθώλ θαη Άιιεο Γηαηάμεηο» (30/6/2021) 

 

Γεπηέξα, 12 Ηνπιίνπ 2021 

 

ΠΡΟ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 

Τπόψη 

1. Υπουργοφ Παιδείασ, κα Ν. Κεραμζωσ 

2. Υφυπουργοφ Παιδείασ, κα Ζ. Μακρή  

3. Υφυπουργοφ Παιδείασ, κ. Α. Συρίγο 

4. Γενικοφ Γραμματζα Πρωτοβάθμιασ, Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και Ειδικήσ Αγωγήσ, κ. Α. 

Κόπτςη 

 

Με ην παξόλ ππόκλεκα επηζπκνύκε λα ζέζνπκε ππόςε ζαο έλα θξίζηκν δήηεκα, πνπ 

αθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε εμεηδίθεπζε ζηε πκβνπιεπηηθή ζηνλ Δπαγγεικαηηθό 

Πξνζαλαηνιηζκό, ζηνπο νπνίνπο θαη αλήθνπκε [Ν. 4547/ΦΕΚ 102/12.6.2018, ππνπεξ. ββ 

ηεο πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 & Υ.Α. 211076/ΓΔ4/ ΦΕΚ 5614/ 13.12.2018, άξ. 16, παξ. 
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Με ην πξνηεηλόκελν ρέδην Νόκνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε 

ηνπ ρνιείνπ, Δλδπλάκωζε ηωλ Δθπαηδεπηηθώλ θαη Άιιεο Γηαηάμεηο» θαη ζπγθεθξηκέλα 

κε ην άξζξν 159 παξ. 8, νη νξγαληθέο ζέζεηο καο, απνθιεηζηηθά θαη κόλν απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, θαηαξγνύληαη ζηα Κ.Δ..Τ. θαη πξνβιέπεηαη ε ζύζηαζε 

ηζάξηζκσλ πξνζσπνπαγώλ ζέζεσλ, ρσξίο αληηθείκελν εξγαζίαο. Σν αληηθείκελν εξγαζίαο 

καο ζηε πκβνπιεπηηθή ζηνλ Επαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό κεηαθέξεηαη ζηηο 

Δηεπζύλζεηο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο κε ηε ζύζηαζε λέωλ ζέζεωλ κε ηεηξαεηή 

ζεηεία κε απόζπαζε θαη όρη κε νξγαληθή ζέζε, όπσο ηζρύεη απηή ηε ζηηγκή. Η ελ ιόγσ  

αιιαγή, πνπ πξνηείλεηαη κε ην ρέδην Νόκνπ, ζπληζηά, θαη΄ ειάρηζηνλ, κηα πνιιαπιά 
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βιαπηηθή κεηαβνιή ηεο ππεξεζηαθήο καο θαηάζηαζεο θαη θαηάθωξε αδηθία ζε βάξνο 

καο, θαζώο κε ηελ θαηάξγεζε ηεο νξγαληθήο καο ζέζεο: 

1. κεηαβάιιεηαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο καο θαη ε ππεξεζηαθή καο 

θαηάζηαζε, κε απνηέιεζκα λα ράλνληαη ηα δηθαηώκαηά καο, ωο 

εθπαηδεπηηθώλ. Με ηελ πξνζσπνπαγή ζέζε ζηα ΚΕ.Δ.Α..Υ., ε νπνία ζα 

είλαη άλεπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο θαη ζρέζεο, είηε κε ηελ εμεηδίθεπζε είηε 

κε ηελ εηδηθόηεηά καο, απνμελωλόκαζηε θαη απνθιεηόκαζηε πιήξωο από 

ηα αληηθείκελα εξγαζίαο καο θαη εγθιωβηδόκαζηε, αθνύ ε πξνηεηλόκελε 

αιιαγή κάο κεηαηξέπεη από εθπαηδεπηηθνύο κε νξγαληθή ζέζε θαη ζαθέο 

αληηθείκελν εξγαζίαο, ζε ππαιιήινπο κε πξνζσπνπαγή ζέζε θαη ρσξίο 

αληηθείκελν εξγαζίαο. 

2. απνθιεηόκαζηε από ηε δπλαηόηεηα δηεθδίθεζεο θάζε ζέζεο ζηηο Νέεο 

Γνκέο πκβνπιεπηηθήο ζηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό 

[Υπεπζύλνπ, αιιά θαη γηα ΓΡΑ.Υ.Π.] [άξζξν 25], νη νπνίεο ζα είλαη 

πνιιαπιάζηεο από ηηο ήδε ππάξρνπζεο θαη απνθιεηόκαζηε από θάζε άιιε 

ζέζε Τπεπζύλνπ [άξζξα 18-24], ζύκθσλα κε ηελ λέα πξνϋπόζεζε, πνπ 

ηίζεηαη, λα ππεξεηεί ν/ε εθπαηδεπηηθόο ζε νξγαληθή ζέζε ζρνιηθήο κνλάδαο ή 

νκάδαο ζρνιείσλ ηεο Δηεύζπλζεο Εθπαίδεπζεο. 

3. απνθιεηόκαζηε από ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο καο ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο σο: [α] ύκβνπινη Δθπαίδεπζεο [άξ. 29, παξ. 3], [β] Γηεπζπληέο 

ζρνιηθώλ κνλάδωλ θαη Δ.Κ. [άξ. 29, παξ. 6, πεξ. γ, γα, γβ] θαη [γ] 

Πξνϊζηάκελνη Σκεκάηωλ Δθπαηδεπηηθώλ Θεκάηωλ [άξ. 29, παξ. 9], θαζώο 

δελ ζα πιεξνύκε ηελ πξνϋπόζεζε ηεο θαηνρήο νξγαληθήο ζέζεο ζηελ 

πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

4.  απνθιεηόκαζηε, ελ ηνηο πξάγκαζη, παξόιν πνπ θαίλεηαη λα πξνβιέπεηαη 

ζην ρέδην Νόκνπ ε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο καο ζηηο δηαδηθαζίεο 

επηινγήο Πξνϊζηακέλωλ ΚΔ.Γ.Α..Τ., θαζώο νη πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη 

γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο ελ ιόγσ δηαδηθαζίεο ζην άξζξν 29 παξ. 4 πεξίπηωζε 

β ii) ηνπ σο άλσ λνκνζρεδίνπ (ήηνη τριετή υπηρεσία σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) δελ 

ιακβάλνπλ ππόςε ην γεγνλόο, όηη νη ζέζεηο καο ζηα ΚΕ..Υ., ζηηο νπνίεο 

κεηαθέξακε ηηο νξγαληθέο καο, σο εθπαηδεπηηθνί κε εμεηδίθεπζε, ζπζηήζεθαλ 

κόιηο ην 2018 [άξζξν 9 παξ. 1 πεξ. γ) λ. 4547/2018]. Ωο εθ ηνύηνπ, 
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απνθιεηόκαζηε από ηε ζπκκεηνρή ζηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο, θαζώο ε 

ππεξεζία καο ζην ΚΕ..Υ. κέρξη ζήκεξα δελ μεπεξλά ηα δπόκηζη (2,5) ρξόληα. 

5. Γελ ζα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην πιαίζην αμηνιόγεζεο, ζύκθωλα κε ην 

Μέξνο Β, Κεθ. Γ΄ [Αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ κειώλ 

….] ηνπ παξόληνο λνκνζρεδίνπ, θαζώο δελ πξνβιέπεηαη ε παξνρή 

ππεξεζηώλ καο ζύκθωλα κε ηελ εμεηδίθεπζε ή θαη ηελ εηδηθόηεηά καο, ωο 

εθπαηδεπηηθώλ, παξακέλνληαο κε πξνζωπνπαγείο ζέζεηο ζηα λέα 

ΚΔ.Γ.Α..Τ. 

ύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, επηζεκαίλνπκε όηη ε θαηάξγεζε ησλ 

νξγαληθώλ καο ζέζεσλ, σο εθπαηδεπηηθώλ θαη νη ζε βάξνο καο πξνηεηλόκελεο ξπζκίζεηο, 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ππεξεζηαθή καο θαηάζηαζε θαη εμέιημε, αθπξώλνπλ ην 

επηζηεκνληθό καο αληηθείκελν, ηελ εμεηδίθεπζή καο θαη ηε ζπλεηζθνξά καο ζηελ εθπαίδεπζε, 

πιήηηνπλ ηνλ πξνζσπηθό θαη νηθνγελεηαθό καο πξνγξακκαηηζκό θαη αλαθόπηνπλ ηελ 

επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή καο αλέιημε, απνθιείνληάο καο από ηελ άζθεζε ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ καο έξγνπ. 

 

                   ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ ΕΖΣΟΤΜΔ 

1. Να δηαηεξεζεί ε νξγαληθή καο ζέζε, σο εθπαηδεπηηθώλ, κε ηελ εηδηθόηεηά 

καο θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από απηήλ. 

θαη 

2. Να ιάβνπκε θαηά πξνηεξαηόηεηα νξγαληθή ζέζε ζηε Γηεύζπλζε 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζύκθωλα κε ηελ εηδηθόηεηά καο, ζε 

ζρνιηθή κνλάδα ζηελ πεξηνρή αξκνδηόηεηαο ηνπ Κ.Ε..Υ. όπνπ έρνπκε 

νξγαληθή ζέζε. 

ή 

3. Να παξακείλνπκε, όζνη/εο από εκάο επηζπκνύλ, κε πξνζωπνπαγή ζέζε ζηα 

Κ.Δ.Γ.Α..Τ.,  αιιά κε ζαθείο αξκνδηόηεηεο θαη ζαθή θαζήθνληα. 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ην λέν κεηαξξπζκηζηηθό πιαίζην ηνπ ελ ιόγσ λνκνζρεδίνπ, νη 

αλωηέξω πξνηάζεηο ζεωξνύκε όηη κπνξνύλ λα επηιύζνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό, άκεζα 

θαη κε ηελ ειάρηζηε ηξνπνπνίεζε ησλ ζπκπεξηιακβαλόκελσλ άξζξσλ ηνπ λνκνζρεδίνπ, ηα 

λνκνζεηηθά θελά θαη ηα ππεξεζηαθά πξνβιήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ γηα εκάο ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνύο κε εμεηδίθεπζε ζηε πκβνπιεπηηθή ζηνλ Επαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό. 
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Με Σηκή 

Οη Τπνγξάθνληεο Δθπαηδεπηηθνί κε Δμεηδίθεπζε ζηε π.Δ.Π.  

 

1. Αιεμίνπ Μαξία, ΠΔ80, 2ν Κ.Δ..Τ.  Α' Θεζζαινλίθεο 

2. Γεωξγαληνπνύινπ Μαξία, ΠΔ 86, Κ.Δ..Τ. Πηεξίαο 

3. Γθνπληνύ Δπγελία, ΠΔ83, Κ.Δ..Τ. Κνδάλεο 

4. Καιηζή Θενδώξα, ΠΔ02, Κ.Δ..Τ. Δπξπηαλίαο 

5. Καιθάθε Μαξία, ΠΔ11, Κ.Δ..Τ. Υαλίωλ 

6. Καξνιίδνπ ωηεξία, ΠΔ02, 1ν Κ.Δ.Τ. Β΄ Θεζζαινλίθεο 

7. Καηωπόδε Αξγπξώ, ΠΔ 87.05, 1ν Κ.Δ..Τ. Γ΄ Αζελώλ 

8. Κνπηζνύκπεο Δπάγγεινο, ΠΔ81, Κ.Δ..Τ. Καβάιαο 

9. Κνπηζνπκπόο ηπιηαλόο, ΠΔ82, 2ν Κ.Δ..Τ. Β΄ Θεζζαινλίθεο  

10. Νηόληνπινπ Μαξία, ΠΔ01, 1ν Κ.Δ.Τ. Β΄ Θεζζαινλίθεο 

11. Παλαγηωηίδνπ Γέζπνηλα, ΠΔ02, 2ν Κ.Δ..Τ. Β΄ Θεζζαινλίθεο 

12. Παπαδάθε Διεπζεξία, ΠΔ11, Κ.Δ..Τ. Ρνδόπεο 

13. Παξγηαλά ηεξγηαλή, Π11, 2ν Κ.Δ..Τ. Α΄ Θεζζαινλίθεο 

14. ηεθαλίδνπ Γέζπνηλα, ΠΔ06, 1
ν
 Κ.Δ.Τ. Β΄ Θεζζαινλίθεο 

15. Σξνκπνύθε Βαΐα, ΠΔ02, Κ.Δ..Τ. Γξεβελώλ 

 

 


