Αποφάςεισ που ζλυςαν προβλήματα των εκπαιδευτικών

Με ζειρά νομοθεηικών πρωηοβοσλιών ποσ ανέλαβε η πολιηική ηγεζία ηοσ
Υποσργείοσ Παιδείας, Έρεσνας και Θρηζκεσμάηων, ηο διάζηημα Οκηωβρίοσ –
Νοεμβρίοσ ηοσ 2015, ρσθμίζηηκαν και επιλύθηκαν ζημανηικά προβλήμαηα
ηων μονίμων και αναπληρωηών εκπαιδεσηικών, ποσ αποηελούζαν και
αιηήμαηα ηης εκπαιδεσηικής κοινόηηηας. Παράλληλα, ρσθμίζηηκαν και
σπηρεζιακά θέμαηα με θεηική επίπηωζη ζηοσς εκπαιδεσηικούς.
Πην αλαιπηηθά κε ηηο ςεθηζζείζεο ηξνπνινγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην λόκν
4315/15 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015) ξπζκίζηεθαλ ηα αθόινπζα:
Α. Για ηοσς αναπληρωηές εκπαιδεσηικούς:
1. Αλαγλσξίδεηαη ε δηαλπζείζα από 1.9.2010 θαη εληεύζελ πξνϋπεξεζία ησλ
πξνζσξηλώλ αλαπιεξσηώλ.
2. Δηαζθαιίδεηαη όηη ε πξνϋπεξεζία σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ρνιεία
Δεύηεξεο Επθαηξίαο ζα γίλεη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο κε ηνπο
ινηπνύο σξνκηζζίνπο εθπαηδεπηηθνύο.
3. Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί ζα δηαγξάθνληαη από ηνπο πίλαθεο κόλνλ γηα
ην ζρνιηθό έηνο πνπ δηαλύεηαη θαηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο πξόζιεςεο, εθόζνλ
δελ αλαιακβάλνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ππεξεζία εληόο πέληε εκεξώλ από
ηελ αλαθνίλσζε ηεο πξόζιεςήο ηνπο ή αλαιακβάλνπλ ππεξεζία θαη
παξαηηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο. Καηαξγείηαη δει. ε
δηαγξαθή ηνπο από ηνπο πίλαθεο αλαπιεξσηώλ γηα δύν ρξόληα.
4. Επεθηείλεηαη ην θαζεζηώο αδεηώλ γηα ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο ιόγσ ζπνπδώλ
θαη γηα ηνπο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνύο,
5. Καηνρπξώλεηαη ην δηθαίσκα ηεο άδεηαο κε απνδνρέο γηα παξαθνινύζεζε
επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ, ζεκηλαξίσλ θιπ.
Β. Για ηοσς μόνιμοσς εκπαιδεσηικούς:
1. Εμηζώλεηαη ν ρξόλνο άδεηαο άλεπ απνδνρώλ πνπ δηθαηνύληαη νη κόληκνη
εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ην ρξόλν
άδεηαο άλεπ απνδνρώλ πνπ ιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ
δπλάκεη ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα.
2. Καηαξγείηαη ην ΠΔ γηα ππνρξεσηηθέο κεηαζέζεηο ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθώλ
ζε όιε ηελ επηθξάηεηα. Σν θαηαξγνύκελν ΠΔ, δεκηνύξγεζε ζνβαξά
πξνβιήκαηα ζε εθαηνληάδεο εθπαηδεπηηθνύο (απνκάθξπλζε από νηθνγέλεηεο
θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ, νηθνλνκηθά ιόγσ ρακειώλ ακνηβώλ θ.α.). Σν
Τπνπξγείν Παηδείαο θξνλεί όηη νη κεηαζέζεηο θαη νη απνζπάζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζα πξέπεη από θνηλνύ κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ
θάιπςε ησλ θελώλ λα ελαξκνλίδνληαη θαη κε ην απηνλόεην δηθαίσκα ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο.
3. Καηαξγείηαη ε δηάηαμε, ε νπνία ζε αληίζεζε κε ππεξθείκελνπο θαλόλεο
δηθαίνπ πξνβιέπεη δηθαίσκα δηνξηζκνύ ζηελ εθπαίδεπζε ζε απνθνίηνπο
νκνηαγώλ ηκεκάησλ ηεο αιινδαπήο, ρσξίο ηελ ύπαξμε αληηζηνηρίαο ηνπ
ηίηινπ.

4. Καηαξγείηαη ε δηάηαμε κε ηελ νπνία σξνκίζζηνη εθπαηδεπηέο πνπ
πξνζιακβάλνληαλ ζηα ΙΕΚ κπνξνύζαλ λα «απνζπαζηνύλ» ζηα ΕΠΑΛ σο
εθπαηδεπηηθνί.
5. Πξνβιέπεηαη, πξνο ζεξαπεία ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο, όηη ε πξνϋπεξεζία ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζηα πεηξακαηηθά θαη ηα πξόηππα ζρνιεία ηνπ λ. 3966/2011 (A'
118) πξνζκεηξάηαη θαη γηα ην κόληκν δηνξηζκό. Λόγσ ηνπ ρξόλνπ ζέζπηζεο
ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ησλ πεηξακαηηθώλ θαη πξόηππσλ ζρνιείσλ, ε
πξνϋπεξεζία εθπαηδεπηηθώλ ζηα πεηξακαηηθά θαη ηα πξόηππα ζρνιεία
πξνζκεηξνύζε κόλν γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα αλαπιεξσηώλ θαη όρη θαη
γηα ην κόληκν δηνξηζκό εθπαηδεπηηθώλ.
Γ. Υπηρεζιακά θέμαηα
Επίζεο, κε ην λόκν 4342/15 πνπ δεκνζηεύηεθε ζην ΦΕΚ 143/Α/ 9-11-15
ξπζκίζηεθε ζεηξά ππεξεζηαθώλ ζέκαηα κε ζεηηθή επίπησζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο.
1. ε όια ηα Σκήκαηα θαη ηηο Δηεπζύλζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Δηεύζπλζε
πνπδώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, ζην Απηνηειέο
Σκήκα Παηδηθνύ ηαζκνύ θαη ζην Σκήκα Εθπαηδεπηηθήο Ραδηνηειεόξαζεο
ηνπ Τπνπξγείνπ, δύλαηαη λα πξνΐζηαληαη θαη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
2. Καηαξγήζεθε ε δηάηαμε κε ηελ νπνία νη δηαηειέζαληεο Πεξηθεξεηαθνί
Δηεπζπληέο Εθπαίδεπζεο, Πξόεδξνη θαη Δηεπζύλνληεο ύκβνπινη Οξγαληζκώλ
πνπ επνπηεύνληαη από ην ΤΠΠΕΘ θαζώο Γεληθνί θαη Εηδηθνί Γξακκαηείο ηνπ
ΤΠΠΕΘ, νξίδνληαη κε ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο σο ζρνιηθνί ζύκβνπινη ρσξίο
θακία θξίζε.
3. Ρπζκίζηεθε ην ζέκα ηεο αλαδξνκηθήο πιεξσκήο εθπαηδεπηηθώλ πνπ
ζπκκεηείραλ ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ 2014, όπσο θαη
όζσλ εξγάζηεθαλ ππεξσξηαθά ζην ζρνιείν ηνπ 18 ΑΝΩ ηελ πεξζηλή ζρνιηθή
ρξνληά.

