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Δάσκαλος – π.Αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ Πιερίας

1. Νέες διατάξεις για εκπαιδευτικούς, μαθητές και σχολεία
Ρυθμίσεις θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
Σειρά νέων διατάξεων, αναμένεται να κατατεθούν από τον υπουργό Παιδείας Κ.Γαβρόγλου, προς ψήφιση, στη
Βουλή. Ειδικότερα πρόκειται για τις εξής διατάξεις:
Ρυθμίσεις για μαθητές
Ενιαίος Αριθμός Μαθητή: Καθιερώνεται από το σχολικό έτος 2016-2017 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση ο Ενιαίος Αριθμός Μαθητή, ο οποίος είναι αμετάβλητος καθ’ όλη τη διάρκεια της
φοίτησής του μαθητή. Ο Ενιαίος Αριθμός Μαθητή εκδίδεται μετά την εγγραφή του μαθητή στο σχετικό
πληροφοριακό σύστημα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
Σχολικές εκδρομές….!! Για όλες τι αλλαγές πατήστε ΕΔΩ.
2. Επανέρχονται οι διαγραφές των αναπληρωτών που αρνούνται διορισμό ή παραιτούνται
Τη διάταξη της πρώην υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου για τις διαγραφές των αναπληρωτών
εκπαιδευτικών , την οποία είχε καταργήσει ο Αρ. Μπαλτάς, επαναφέρει ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, με
διάταξη που αναμένεται να καταθέσει, προς ψήφιση, στη Βουλή, τις επόμενες ημέρες.
Ειδικότερα η διάταξη που επαναφέρει ο κ. Γαβρόγλου, έχει ως εξής: «Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα
σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται και για το επόμενο σχολικό έτος,
εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιαδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της
πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Από τη
ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι εκπαιδευτικοί προβούν σε ανάκληση της αίτησής τους που
υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία οποτεδήποτε πριν από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους .
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2017-2018.»
3. Αλλαγές στη διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών
Α. Η εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου είναι
δυνατόν να προσανατολίσει σε μια άλλη διαδικασία απαλλαγών των μαθητών από τα Θρησκευτικά.
Β. Η διαδικασία αυτή θα αφορά μια Ειδική Επιτροπή του υπουργείου Παιδείας, και στην οποία θα αναφέρονται όλα
τα ενδεχόμενα αιτήματα απαλλαγών , εφόσον τεκμηριώνονται οι λόγοι απαλλαγής αποκλειστικά και μόνο ως προς
την παραβίαση της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και αν κατατίθενται συγκεκριμένες υποδείξεις και
προτάσεις βελτίωσης της παρεχόμενης θρησκευτικής εκπαίδευσης. Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο υπουργός Κ.
Γαβρόγλου με γραπτή απάντηση που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ύστερα από σχετική ερώτ. Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
4. Συστήνεται Κλάδος ΠΕ 73 «Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Θράκης»
Με διάταξη για τη μειονοτική εκπαίδευση αναμένεται να κατατεθεί από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου προς
ψήφιση, στη Βουλή συστήνεται Κλάδος ΠΕ 73 «Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης» αποκλειστικά για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του
εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος των
μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θράκης στον οποίο εγγράφονται:
α) οι απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.),
β) οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος
2011-2012 έως το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αξιολογηθεί
επιτυχώς σε επτά (7) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα-μαθήματα που εμπίπτουν στις ακόλουθες γνωστικές
περιοχές «Τουρκική γλώσσα και η Διδακτική της», «Μειονοτική Εκπαίδευση» και «Θέματα πολυγλωσσίας και
πολυπολιτισμικότητας» και γ) οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που εισήλθαν σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περί επιπλέον αριθμού εισακτέων και έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε όλα τα
μαθήματα που προσφέρει ο Τομέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης».
Επίσης με άλλη διάταξη καθορίζεται επιπλέον αριθμός εισακτέων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Οι επιπλέον αυτοί εισακτέοι προέρχονται αποκλειστικά από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και έχουν
την υποχρέωση να επιλέξουν και να αξιολογηθούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που προσφέρει ο Τομέας
Μειονοτικής Εκπαίδευσης του εν λόγω Τμήματος. Οι συγκεκριμένοι εισακτέοι δεν δικαιούνται μετεγγραφής.
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