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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ0 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ04 6944781897 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 6976809185 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕ03 6944225845 
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 6937357427 
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ΜΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕ70 6946338678 
 ΚΑΖΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 6944561661 

 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ01 6979469080 

 ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΠΕ70 6973227078 

 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ70 6948604332 

 ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΕ70 6937303054 
 

                                       
 
 
Αθήνα,  7/1/ 2013 
Αριθμός πρωτοκόλλου: 171   
 
 
Προς: 
      
         ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 
Κοινοποίηση: 
   
      -  ΟΛΜΕ 
       - ΔΟΕ 
      -  Σχολικούς Συμβούλους  
 

 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Τροπολογία, Ν.3848/Άρθρο 39/1α 

Όπως γνωρίζετε, το νομοσχέδιο «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεο-
λαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» που συζητείται στη Βουλή 
στις 8/1/2012 περιλαμβάνει τροποποίηση του Ν.3848/Άρθρο 39/1α με την οποία ει-
σάγεται η δυνατότητα να καταλαμβάνουν θέση Σχολικού Συμβούλου στη Δημόσια 
Εκπαίδευση και οι Εκπαιδευτικοί της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. 

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβού-
λων (ΠΕΣΣ), καθώς και οι Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, είμαστε 
αντίθετοι στη ψήφιση της σχετικής διάταξης γιατί δημιουργεί πολλά προβλήματα 
στο χώρο της Εκπαίδευσης και ειδικότερα: 

Α. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

1. Αν ψηφισθεί η συγκεκριμένη διάταξη, τότε ένα Σχολικός Σύμβουλος που 
προέρχεται από την Ιδιωτική Εκπαίδευση, από ποιόν θα πληρώνεται; 
1.1. Αν πληρώνεται από τον ιδιωτικό τομέα, τότε θα υπάρχουν εκ-

παιδευτικοί οι οποίοι θα πληρώνονται από τους εργοδότες τους, τα 
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Σχολεία των οποίων θα πρέπει στη συνέχεια σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις να αξιολογήσουν! Φανερά δηλαδή προκύπτει ασυμβίβαστο. 

1.2. Αν πληρώνεται από τον Δημόσιο Τομέα, τότε φανερά υπάρχει 
πρόσθετη δαπάνη για τον προϋπολογισμό, η οποία δεν είναι αναγκαί-
α. Συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι Δη-
μόσιοι Εκπαιδευτικοί με πολλά προσόντα οι οποίοι μπορούν να καλύ-
ψουν με επάρκεια τις θέσεις των Σχολικών Συμβούλων. Η είσοδος εκ-
παιδευτικών του ιδιωτικού τομέα, δεν καλύπτει καμία εκπαιδευτική 
ανάγκη, ενώ θα δημιουργήσει προβλήματα σε συνάδελφους εκπαι-
δευτικούς οι οποίοι θα κινδυνεύουν μετά τις γνωστές συγχωνεύσεις 
Σχολικών Μονάδων, να υπολειτουργούν και ίσως εν τέλει να απολυ-
θούν. 

1.3. Η είσοδος εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε θέσεις 
Στελεχών, δημιουργεί προηγούμενο και στρώνει το δρόμο για την ιδι-
ωτικοποίηση της Δημόσιας Εκπαίδευσης  

Β. ΗΘΙΚΗ-ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ-ΔΙΚΑΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

Οι Εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης προκειμένου να διορισθούν, δί-
νουν εξετάσεις ΑΣΕΠ, ταλαιπωρούνται επί χρόνια ως Αναπληρωτές ανά την Ελλάδα 
μακριά από τις οικογένειες τους σε δύσβατα χωριά και απομακρυσμένα νησιά. Αντί-
θετα, οι Εκπαιδευτικοί του Ιδιωτικού τομέα όχι μόνο δεν υφίστανται αυτή την μα-
κροχρόνια ταλαιπωρία, αλλά δεν έχουν αξιολογηθεί και από κανένα Δημόσιο φορέα 
για την κατάληψη θέσης στα Ιδιωτικά Σχολεία. Ζουν και εργάζονται σε μεγάλες πό-
λεις κοντά στις οικογένειες τους και είναι γνωστό σε όλους πως γίνονται οι σχετικές 
προσλήψεις στα Ιδιωτικά Σχολεία, καθώς και τα παράπλευρα οφέλη τους. 

 
Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 Για την επιχειρούμενη τροποποίηση του Ν.3848/Άρθρο 39/1α , το ΥΠΑΙΘΠΑ 
έκανε σχετικό ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το οποίο το 2009, με την 
υπ’αριθμ. Γνωμοδότηση 119/2009/ Τμήμα Δ΄ / 30-3-2009 απεφάνθη ομόφωνα: 

  

(Διατακτικό της Σχετικής Απόφασης του ΝΣΚ) 

ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται Σχολικοί Σύμβουλοι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί. 

 



Στη βάση των παραπάνω εκτεθέντων σας ζητάμε να μην ψηφίσετε την σχετι-
κή διάταξη, γιατί θα δημιουργήσει μεγάλα συνακόλουθα προβλήματα, δεν είναι ηθι-
κή και δίκαια, ενώ είναι και προδήλως μη συμβατή νομικά. 

 
Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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