
  
  

  

ΑΑΠΠΟΟΨΨΗΗ      

1177  ππρροοττάάςςεειισσ  ααλλλλααγγώώνν    

γγιιαα  ττιισσ  μμεεττααθθζζςςεειισσ  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν    

  
ΣΣΟΟΤΤ  ΘΘΩΩΜΜΑΑ    ΚΚΑΑΡΡΑΑΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗ**  

 
Κρίνω ςκόπιμο, επειδι τελευταία γίνεται πολφσ και ζντονοσ λόγοσ για τισ μετακζςεισ 
των εκπαιδευτικϊν και τα νζα κριτιρια που ενδζχεται να κεςπίςει το υπουργείο 
Παιδείασ, να παρουςιάςω -για ανταλλαγι απόψεων- τισ προτάςεισ μου, που 
αποτελοφν προϊόν τθσ μακρόχρονθσ εμπειρίασ μου, προκειμζνου να 
διαμορφϊςουμε  ωσ ςυνδικαλιςτικό κίνθμα το καλφτερο Π.Δ. περί μετακζςεων, 
κακότι για μζνα ο ςυνδικαλιςμόσ, όπωσ επιςθμαίνω, «αποτελεί  κζςθ και όχι 
άρνθςθ». Κι ακόμθ, για να ενθμερωκοφν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν Επιτροπι 
Μορφωτικϊν Υποκζςεων τθσ Βουλισ βουλευτζσ όλων των κομμάτων, προκειμζνου 

να μθν ςτοχοποιοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ, και μάλιςτα για πράγματα που δεν γνωρίηουν ...  
 
Εξυπακοφεται, βζβαια, ότι άμεςα επιβάλλεται θ τροποποίθςθ άρκρων του Π.Δ. 50/96 και 100/97, για να 
άρουμε τισ όποιεσ αδικίεσ υφίςτανται και εμπεριζχονται ςτα ιςχφοντα Π.Δ.  
 
 1.Κατάργθςθ τθσ ςχετικισ νομοκετικισ ρφκμιςθσ, όπου οι τοποκετιςεισ των αναπλθρωτϊν 
πραγματοποιοφνται με πράξθ του διευκυντι Εκπαίδευςθσ. Οι  όποιεσ τοποκετιςεισ να γίνονται με 
απόφαςθ του Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου ςτα κενά που γνωςτοποιοφνται πριν και να ιςχφουν φυςικά τα 
κριτιρια των τοποκετιςεων.  
 
2. Επανακακοριςμόσ των αποφάςεων των ΠΥΣΠΕ που αφοροφν τισ κατθγοριοποιιςεισ των ςχολικϊν 
μονάδων, για να επζλκει θ ομοιογζνεια των ςχολείων ςε όλθ τθ χϊρα. Το κζμα πρζπει να επανεξεταςτεί 
ςφντομα και από μθδενικι βάςθ. Τα κριτιρια τθσ επανακατάταξθσ πρζπει να είναι ενιαία, γιατί -
δυςτυχϊσ- ςιμερα αδικοφνται αρκετοί ςυνάδελφοι ςε νομοφσ  ζναντι άλλων που υπερμοριοδοτοφνται, 
π.χ.:  
 

 
ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 

 
- Από οργανικότθτα  ςχολείου 2 μόρια  
 
- Από ςυνκικεσ διαβίωςθσ 2 μόρια  
 
- Χιλιομετρικι απόςταςθ ζωσ 20 χλμ. 1 μόριο  
 
- 20-40 χλμ. 2 μόρια  
 
-40-60 χλμ. 3 μόρια  
 
-60 και άνω χλμ. 4 μόρια  
 
- Σφνολο 10 μόρια.  



 
3. Χαρακτθριςμόσ εκ νζου των δυςπρόςιτων δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων, ειδικά ςε περιοχζσ 
(π. Θεςςαλία, Κεντρικι Μακεδονία, Ήπειρο) και νομοφσ που οι μετακζςεισ και οι αποςπάςεισ 
κακίςτανται πλζον απρόςιτεσ. Οι όποιοι χαρακτθριςμοί ενιαίοι  και με ενιαία κριτιρια ςε όλθ τθ χϊρα 
και μάλιςτα ςφντομα.  
 
4. Βελτίωςθ του Προεδρικοφ Διατάγματοσ 50/96 περί μετακζςεων, όπωσ τροποποιικθκε με το 100/97, 
κα ςυγκεκριμζνα ςτο άρκρο 13, που αναφζρεται ςτισ ειδικζσ περιπτϊςεισ. Υπάρχουν αςκζνειεσ που, 
δυςτυχϊσ, δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ςχετικό άρκρο. Ήδθ ζχουν περάςει περίπου 15 χρόνια από τθν 
πρϊτθ εφαρμογι του ςχετικοφ διατάγματοσ, με αποτζλεςμα αρκετοί  ςυνάδελφοί μασ να 
ταλαιπωροφνται, να αδικοφνται, αλλά και κάποιοι άλλοι να μετατίκενται μετά κάνατον.  
 
5. Επαναφορά ςτο ΚΥΣΠΕ όλων των αποςπάςεων που πραγματοποιοφνται ςιμερα από το ΚΥΣΔΙΠ και το 
ΥΠΕΠΘ εριμθν των αιρετϊν του κλάδου, ςε φορείσ και ιδρφματα. Συγκεκριμζνα, αποςπάςεισ ςε 
Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ  , Διευκφνςεισ, Γραφεία, ΟΕΕΚ, ΠΕΚ,  Παιδαγωγικά Τμιματα, Πανεπιςτιμια, 
ΤΕΙ , Γραμματείεσ Διδαςκαλείων, Βιβλιοκικεσ, ΥΠΕΠΘ,  Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο κ.λπ. (αναβάκμιςθ 
ΚΥΣΠΕ).  
 
6. Άμεςθ επίλυςθ του οξφτατου  προβλιματοσ των υπεραρικμιϊν, όπου το κάκε ΠΥΣΠΕ πρωτοτυπεί και 
ταυτόχρονα αυκαιρετεί. 'Ο,τι  ιςχφει για τισ οργανικζσ υπεραρικμίεσ να ιςχφει και  για τισ λειτουργικζσ. 
Εκπαιδευτικόσ που κρίνεται υπεράρικμοσ με υπαιτιότθτα τθσ υπθρεςίασ και δεν τοποκετείται ςε ςχολείο 
τθσ προτίμθςισ του, να μθν υποχρεοφται να υπθρετιςει ςτθ κζςθ που αναγκαςτικά τοποκετείται από τθ 
διοίκθςθ. Αναφζρομαι ςτθν τρίτθ φάςθ των υπεραρικμιϊν με τα γνωςτά προβλιματα.  
 
7. Κακιζρωςθ ςυςτιματοσ αποςπάςεων όλων των κατθγοριϊν με αντικειμενικά και ςαφι κριτιρια 
(ειδικζσ κατθγορίεσ, πολφτεκνοι). Να υπολογίηεται το ςφνολο των μορίων από ςυνυπθρζτθςθ, 
εντοπιότθτα , αρχαιότθτα, οικογενειακοφσ λόγουσ, όπωσ και μόρια από δυςμενείσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ 
(ΔΣΔ).  
 
8. Κατάργθςθ των περιοχϊν (ηωνϊν) μετάκεςθσ για να είναι ενιαία τα ΠΥΣΠΕ, και όχι χωριςμζνα ςε 
περιοχζσ, με προβλιματα τόςο ςτισ μετακζςεισ όςο και ςτισ αποςπάςεισ.  
 
9. Όςοι αποςπϊνται ςε φορείσ και γραφεία να παίρνουν τα μόρια των αποςπάςεων, όπωσ ςυμβαίνει με 
τουσ εκπαιδευτικοφσ που αποςπϊνται από ςχολείο ςε ςχολείο τθσ ίδιασ περιοχισ ι και ΠΥΣΠΕ. Ό,τι 
ιςχφει κατά τισ αποςπάςεισ για ςτρατιωτικοφσ, λιμενικοφσ, αςτυνομικοφσ, ΟΤΑ, δικαςτικοφσ να ιςχφςει 
και για τουσ ςυηφγουσ των εκπαιδευτικϊν.  
 
10. Κατάργθςθ του δικαιϊματοσ τθσ δίμθνθσ απόςπαςθσ από το διευκυντι Εκπαίδευςθσ ςε 
εκπαιδευτικοφσ. Να ζχει μόνο το δικαίωμα προςωρινισ τοποκζτθςθσ και μζχρι τθ ςυνεδρίαςθ του 
επόμενου ςυμβουλίου.  
 
11. Να επανζλκει, ωσ προσ τον κακοριςμό τθσ  Η.Δ. , ό,τι ίςχυε ςε Προεδρικό Διάταγμα παλαιότερα και 
να προςτεκεί το «ό,τι άλλο κζλετε ειςθγθκείτε».Να ζχουν, δθλαδι, το δικαίωμα οι αιρετοί να 
προςκζτουν και άλλα κζματα ςτθν θμεριςια διάταξθ.  
 
 
12.Οι τακτικζσ μεταβολζσ των ςχολείων να ανατίκενται ςτα ΠΥΣΠΕ και όχι να πραγματοποιοφνται με 
πράξθ των διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ (προτάςεισ κάκε Νοζμβρθ) και φυςικά με τθ ςυμμετοχι των λαϊκϊν 
οργάνων.  
 



13. Τα κενά για τισ μετακζςεισ να υπολογίηονται μζχρι 10/10 ςφμφωνα με τον νόμο περί παραιτιςεων 
που δεν επιτρζπει τισ παραιτιςεισ κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ για λόγουσ υγείασ - 
οικογενειακοφσ - κοινωνικοφσ.  
 
14. Οι μετακζςεισ ςτα πειραματικά - διαπολιτιςμικά ςχολεία να πραγματοποιοφνται με αντικειμενικά - 
μετριςιμα κριτιρια. Να καταργθκεί θ άτυπθ ςυνζντευξθ των 5 μορίων, που κακιερϊκθκε τυπικά και -
δυςτυχϊσ- ιςχφει. Τα όποια βζβαια κριτιρια κυκλοφόρθςαν ζχουν κακιερωκεί από παλιότερουσ 
αιρετοφσ και φυςικά δεν είναι νομοκετθμζνα (πράγμα που ζχω αναφζρει ςε Γ.Σ. και ζχω καταγγείλει 
κατά το παρελκόν κάποιεσ επιλογζσ). Πρζπει να εκτιμϊνται θ ζρευνα, το ςυγγραφικό ζργο και θ 
διδακτικι εμπειρία. (Όςο για τα διαπολιτιςμικά ςχολεία, ειλικρινά δεν βλζπω ςιμερα τον λόγο τθσ 
φπαρξισ τουσ). Κάτι που πρζπει να δοφμε και πάλι.  
 
15. Οι ενςτάςεισ να εκδικάηονται από β' βακμό και φυςικά από ανϊτερο Συμβοφλιο (ΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ - 
ΚΥΣΠΕ.)  
 
16. Δεν αναφζρομαι ςτισ μετακζςεισ των ΣΜΕΑ - ΚΕΔΔΥ, και ειδικά μετά τθν ψιφιςθ τελευταία του 
νόμου περί Ειδικισ Αγωγισ επί Ν.Δ., όπου επικρατεί αναςτάτωςθ. Απαιτείται, ςυνεπϊσ, διάλογοσ ςτθ 
βάςθ και τον λόγο τϊρα ζχει το Δ.Σ. τθσ ΔΟΕ ..  
 
17. Οι ανακλιςεισ των αιτιςεων μετάκεςθσ να γίνονται αποδεκτζσ μζχρι 15/3, και όχι μζχρι 15/12, όπωσ 
ιςχφει μζχρι τϊρα με το ιςχφον Π.Δ. 50/96.  
 
 
* Αιρετόσ ςτο Κεντρικό Υπηρεςιακό Συμβοφλιο Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ (ΚΥΣΠΕ)  
 


