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κ. Υποςπγέ Δζυηεπικϊν και Γιοικηηικήρ Αναζςγκπψηηζηρ 

κ. Υποςπγέ Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηυν 

Την Τεηάπηη 3 Φεβποςαπίος 2016 καηαηέθηκε, απψ ηο Υποςπγείο Δζυηεπικϊν και 

Γιοικηηικήρ Αναζςγκπψηηζηρ ζηη Βοςλή ηυν Δλλήνυν, Σσέδιο Νψμος με ηίηλο: «Δθνικψ 

Μηηπϊο Δπιηελικϊν Σηελεσϊν Γημψζιαρ Γιοίκηζηρ, Βαθμολογική Γιάπθπυζη Θέζευν, 

Σςζηήμαηα Αξιολψγηζηρ, Πποαγυγϊν και Δπιλογήρ Πποφζηαμένυν (Γιαθάνεια - Αξιοκπαηία και 

Αποηελεζμαηικψηηηα ηηρ Γημψζιαρ Γιοίκηζηρ)» 

(βλ. http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-

Nomosxedia?law_id=4df6f4be-8c45-4533-ab42-a5a10151fba2). 

Σηιρ διαηάξειρ ηος Σσεδίος Νψμος και ζςγκεκπιμένα ζηο άπθπο 40 (βλ. 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-

aebdc768f4f7/9476578.pdf), πποβλέπεηαι: 

«Για ψζοςρ ςπαλλήλοςρ ηέθηκαν ζε καθεζηϊρ διαθεζιμψηηηαρ με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος 

ν.4093/2012 (Α’ 222), ηος ν.4172/2013 (Α’ 167), ηος ν.4250/2014 (Α’ 74) και ηιρ διαηάξειρ 

ηος άπθπος 67 παπάγπαθορ 4 ηος ν.4316/2014 (Α’ 270) και επανήλθαν ζηην ςπηπεζία με 

ηιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 14, 17, 18 και 21 ηος ν.4325/2015 ο σπψνορ ηηρ διαθεζιμψηηηαρ 

θευπείηαι σο ρξόλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο και λαμβάνεηαι ςπψτη για ηη 

κηζζνινγηθή και βαζκνινγηθή εξέλιξη. 

Για ηοςρ εκπαιδεςηικοωρ πος ηέθηκαν ζε διαθεζιμψηηηα με ηο άπθπο 82 ηος ν.4172/2013 

και οι οποίοι δεν ςπέβαλαν αίηηζη ζηιρ ανακοινϊζειρ ηος Υποςπγείος Γιοικηηικήρ 
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Απ. Ππυη.: 114 

ΠΡΟ : 1. θ. Παλαγηώηε Κνπξνπκπιή 

Υποςπγψ Δζυηεπικϊν και 

Γιοικηηικήρ Αναζςγκπψηηζηρ 

2. θ. Νίθν Φίιε 

Υποςπγψ Παιδείαρ, Έπεςναρ 

και Θπηζκεςμάηυν 

ΚΟΙΝ : 1. Γ/νζη Δπαγγελμαηικήρ Δκπ/ζηρ ΥΠ.Π.Δ.Θ. 

2. Πεπιθεπειακέρ Γ/νζειρ Δκπ/ζηρ 

3. Γ/νζειρ Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ 

4. Δπαγγελμαηικά Λωκεια - ΔΠΑ.Λ. & 

Δπγαζηηπιακά Κένηπα - Δ.Κ. 

5. Δνϊζειρ Λειηοςπγϊν Τεσνικήρ 

Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ (Δ.Λ.Τ.Δ.Δ.) 

6. Δκπαιδεςηικοωρ, MME 

  

ΘΕΜΑ: Πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ 

ηέζεθαλ ζε δηαζεζηκόηεηα 
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Μεηαππωθμιζηρ και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ για οποιοδήποηε λψγο και για ηοςρ οποίοςρ 

δεν εκδψθηκε ποηέ διαπιζηυηική ππάξη απψλςζηρ, ηο σπονικψ διάζηημα απψ ηιρ 22/3/2014 

μέσπι ηη δημοζίεςζη ηος ν.4325/2015 (11/5/2015) θευπείηαι υρ σπψνορ καηά ηον οποίο 

είσε παπαηαθεί η διαθεζιμψηηηα.» 

Ωζηψζο, η παπαπάνυ διαηωπυζη δεν καλωπηει ηοςρ εκπαιδεςηικοωρ καηά ηο μέπορ πος 

η ππαγμαηική αςηή ςπηπεζία δελ αλαγλσξίδεηαη θαη σο εθπαηδεπηηθή, έηζι ϊζηε να 

λαμβάνεηαι ςπψτη και γηα ηελ θαηνρύξσζε όισλ ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ 

ηυν ανυηέπυ ζςναδέλθυν, ψπυρ π.σ. θεμελίυζη ηηρ απαπαίηηηηρ εκπαιδεςηικήρ 

πποχπηπεζίαρ για ηη διεκδίκηζη θέζευν εςθωνηρ (Γιεωθςνζη ζσολικϊν μονάδυν, ...), εξέλιξη 

ηος υπαπίος διδαζκαλίαρ, κλπ. 

Μεηά απψ ηα παπαπάνυ, 

π α ξ α θ α ι ν ύ κ ε 

για ηην ΠΛΗΡΗ απνθαηάζηαζε ηηρ αδικίαρ, όζνλ αθνξά ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πος ηέθηκαν ζε καθεζηϊρ διαθεζιμψηηηαρ λα πξνβιεθζεί εηδηθή 

αλαθνξά ζηιρ διαηάξειρ ηος ανυηέπυ Σσεδίος Νψμος, ψηι:  

α) ο ρξόλνο ηεο δηαζεζηκόηεηαο ζεσξείηαη σο ρξόλνο πξαγκαηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο θαη  

β) ο ρξόλνο απηόο ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε κηζζνινγηθή, βαζκνινγηθή θαη 

ππεξεζηαθή εμέιημε ηυν εκπαιδεςηικϊν. 

 

Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 

 

 


