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ΕΝΣΤΑΣΗ 

του Γρηγόρη Επιτροπάκη 

 

 

Προς  

το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών 

Εκπαιδευτικού Έργου 

Με την παρούσα και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου 

ενίσταμαι κατά της απόφασης με αριθμό 2/19.07.2018 του Συμβουλίου Επιλογής 

Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Με την προσβαλλόμενη, το Συμβούλιό σας, το 

κριτήριο της διδακτικής υπηρεσίας το αποτίμησε στο πρόσωπό μου με 2 μονάδες, αν 

και έχω ασκήσει καθήκοντα Σχολικού Συμβούλου επί 9 έτη/6 μήνες/9 ημέρες και 

Υπευθύνου ΕΚΦΕ επί 4 έτη/2 μήνες/22 ημέρες. Αντιθέτως, σε άλλους συνυποψηφίους 

μου η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα αποτιμήθηκε από το 

Συμβούλιό σας με 1 μόριο κατ’ έτος και έως  10 μόρια συνολικά,.  

Για την υποστήριξη της ένστασής μου προβάλλω και επικαλούμαι τους 

παρακάτω νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους: 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4547/2018 η άσκηση καθηκόντων 

Σχολικού Συμβούλου δεν αναγνωρίζεται ως διδακτική. Αντιθέτως και στους 

προϊσχύσαντες νόμους τουλάχιστον από το 2006 αναγνωριζόταν σταθερά ως διδακτική 

υπηρεσία είτε η θητεία του Σχολικού Συμβούλου (άρθρο 11 παρ. 7 εδ. β΄ του ν. 

3848/2018, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4327/2015) είτε ο χρόνος που 

είχε διανυθεί υπό την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου (άρθρο 11 παρ. 7 εδ. β΄ του ν. 

3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4473/2017).  Με 

τον ν. 4547/2018 μοριοδοτείται επιλεκτικά άνισα και χωρίς τεκμηρίωση η διδακτική 

υπηρεσία του Σχολικού Συμβούλου έναντι εκείνης στη σχολική τάξη. Η συγκεκριμένη 

επιλογή του κοινού νομοθέτη οδηγεί σε άνιση αποτίμηση της άσκησης των καθηκόντων 

των θητευόντων Σχολικών Συμβούλων έναντι των λοιπών εκπαιδευτικών κατά τρόπο 

δυσμενή σε βάρος των πρώτων, αιφνίδιο και αναδρομικό. Ο νομοθέτης εισάγοντας 

διακριτική μεταχείριση ουσιαστικά απαιτεί από τους επί μακρόν θητεύοντες Σχολικούς 

Συμβούλους προσόν που είναι αδύνατον εκ της θέσεως τους να διαθέτουν στο μέγιστο 

της μοριοδότησής τους. Ενόψει τούτων, ζητώ να γίνει δεκτή η ένστασή μου, η 

διδακτική υπηρεσία  μου υπό την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου να μοριοδοτηθεί 
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ισότιμα με τη διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες, δηλαδή κατ’ έτος θητείας υπό 

την παραπάνω ιδιότητα να λάβω 1 μόριο και έως 10 μόρια συνολικά για ισόχρονη 

θητεία, και να αποδοθούν τα  επιπλέον των 2 μόρια που μου δόθηκαν στο συγκεκριμένο 

κριτήριο. 

Επίσης με την παρούσα και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου 

ενίσταμαι κατά της απόφασης με αριθμό 2/19.07.2018 του Συμβουλίου Επιλογής 

Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης διότι δεν μοριοδοτήθηκαν η συνολική 

εκπαιδευτική μου υπηρεσία, 31 έτη/01 μήνας/06 ημέρες (προ και μετά διορισμού) μέχρι 

2-7-2018, σημαντικό μέρος των σπουδών μου και το επιμορφωτικό μου έργο υπό την 

ιδιότητα μου ως Σχολικού Συμβούλου. Ο ν. 4547/2018 οδηγεί τους επί μακρόν 

θητεύοντες Σχολικούς Συμβούλους, όπως είμαι και εγώ, σε μειονεκτική θέση, στην 

πράξη περιορίζει δραστικά τα περιθώρια επιλογής τους στις προς πλήρωση θέσεις 

Συντονιστή, κατά παράβαση των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών της 

αξιοκρατίας, της ισότητας, της ίσης πρόσβασης σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο και της 

δικαιολογημένης ή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης.   

 

 

Ηράκλειο 24/7/2018 

 

 

Ο υποβάλλων ένσταση 

 

 

 

Γρηγόρης Επιτροπάκης 

 


