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Μετατάξεις: 
 

Θα παρανοµήσει, τελικά, το Υ.ΠΑΙ.Θ.; 
  

 
Ενώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευτικών της 

∆ευτεροβάθµιας και αναµένεται (τις προσεχείς ηµέρες) η Υπουργική Απόφαση µε την έκδοση των 
αποτελεσµάτων, αναπάντητα παραµένουν πολλά ερωτήµατα παρά την έκδοση του 
ενηµερωτικού σηµειώµατος από την πλευρά του Υ.ΠΑΙ.Θ… Το δελτίο τύπου που εξέδωσε όχι µόνο 
δεν έλυσε τις απορίες των συναδέλφων αλλά σε κάποιες περιπτώσεις συσκότισε περαιτέρω το 
θολό - ούτως ή άλλως - τοπίο των υποχρεωτικών µετατάξεων. Με το παρόν σηµείωµα θα 
επιχειρήσουµε εκ νέου, την ύστατη στιγµή, να τοποθετηθούµε - µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία – για τη διαδικασία των µετατάξεων που βρίσκεται σε εξέλιξη…    

 
1.  Με ποια διαδικασία θα µεταταχθούν οι συνάδελφοι στην Π.Ε.; 

 
Έχουµε αναδείξει και σε άλλα σηµειώµατά µας τόσο την προχειρότητα µε την οποία 

προχωρεί η διαδικασία των υποχρεωτικών µετατάξεων αλλά και προβληµατισµούς που εγείρονται 
για τη νοµιµότητα συγκεκριµένων ενεργειών από την πλευρά της Πολιτικής Ηγεσίας του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.. Σταχυολογούµε εδώ τις αιτιάσεις µας: 

 
Α) Μετατάξεις δίχως τη σύµπραξη των Υπηρεσιακών Συµβουλίων!!! 

 
Η Πολιτική Ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. «απαλλάχθηκε» (για το σχολικό έτος 2013-2014) από τις 

διατάξεις του Ν. 3848/10, σύµφωνα µε τις οποίες τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣ∆Ε και το ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣ∆Ε 
γνωµοδοτούν για τα κενά και τις υπεραριθµίες των εκπαιδευτικών, ψηφίζοντας διάταξη 
όπου η σχετική απόφαση λαµβάνεται από τον Υπουργό, ύστερα από εισήγηση της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Προσωπικού (άρθρο 82, παρ. 11 του Ν. 4172/13). Όπως είναι φανερό αυτή η διάταξη 
αφορά µόνο στον ποσοτικό προσδιορισµό των κενών και των υπεραριθµιών και όχι στη διαδικασία 
που ακολουθείται κατά τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται στις υπηρεσιακές µεταβολές  (π.χ. 
µετατάξεις).  

Σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/07): «Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση 
άλλου κλάδου της ίδιας κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δηµόσιας υπηρεσίας ή του 
ίδιου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται είτε µε πρωτοβουλία της 
υπηρεσίας (σ.σ. υποχρεωτικές µετατάξεις) είτε µετά από αίτηση του υπαλλήλου, ύστερα από 
γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του κλάδου στον οποίο µετατάσσεται (άρθρο 69, παρ. 
1). 
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Υπενθυµίζουµε, επίσης, ότι για τις µετατάξεις εκπαιδευτικών απαιτείται γνωµοδότηση 
του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου (άρθρα 17 και 18 του Π.∆τος 1/2003). 

Αλήθεια, πώς η Πολιτική Ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. αντιπαρέρχεται τις συγκεκριµένες 
διατάξεις; Είναι έτοιµη να αναλάβει τις ευθύνες της για την αναστάτωση που θα προκληθεί στα 
σχολεία αν οι εκπαιδευτικοί προσφύγουν στα αρµόδια δικαστήρια; Είναι δυνατόν στη σηµερινή 
οικονοµική συγκυρία να ωθούνται οι εργαζόµενοι σε τέτοιες κινήσεις για να υπερασπιστούν τα 
συµφέροντά τους; Τι θέλει να αποφύγει ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία; Μήπως τον έλεγχο που 
(οφείλουν να) ασκούν τα Αιρετά Μέλη των Συµβουλίων;  

 
Β)  Με ποιον αξιολογικό πίνακα θα γίνουν οι µετατάξεις στην Π.Ε.; 

 
Παραθέτουµε τη διάταξη που καθορίζει τη διαδικασία: 
 

«…µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται ο αριθµός των 
εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα και ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, που υποχρεωτικά µετατάσσονται στις 
οριζόµενες στην ίδια απόφαση κενές ή συνιστώµενες µε την πράξη µετάταξης θέσεις εκπαιδευτικού 
ή διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή µη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, µε το βαθµό και το Μ.Κ. 
που κατέχουν, σε υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε ταυτόχρονη 
κατάργηση ισάριθµων κενών ή κενούµενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής 
ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας. Με την ίδια απόφαση καλούνται οι ενδιαφερόµενοι 
εκπαιδευτικοί να υποβάλουν σχετική αίτηση προτίµησης. Επί των αιτηθέντων εκπαιδευτικών 
συντάσσεται αξιολογικός πίνακας κατάταξης µε βάση τα κάτωθι κριτήρια: α) συνολική 
προϋπηρεσία, β) οικογενειακοί λόγοι, γ) συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων που 
υπηρέτησαν, δ) κατοχή επιπλέον πτυχίου, ε) κατοχή µεταπτυχιακού και στ) κατοχή διδακτορικού. 
Ο συνολικός υπολογισµός των µορίων γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η κατοχή κάθε επιπλέον πτυχίου ΑΕΙ αποτιµάται µε 5 µονάδες, 
κάθε µεταπτυχιακού µε 7 µονάδες και κάθε διδακτορικού µε 14 µονάδες. Με βάση την κατάταξη 
στον ανωτέρω αξιολογικό πίνακα, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, οι εκπαιδευτικοί µετατάσσονται υποχρεωτικά» (άρθρο 82, παρ. 11 του Ν. 
4172/13, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 73 του Ν. 4174/13). 
 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω είναι ηλίου φαεινότερο ότι οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση 
µετάταξης κατατάσσονται σε ενιαίο πίνακα (µε ισχύ σε ολόκληρη την επικράτεια) και 
µετατάσσονται σύµφωνα µε τις δηλωθείσες προτιµήσεις τους. Εγείρεται, λοιπόν, προβληµατισµός 
για το αν έχει νοµική βάση αυτό που αναγράφεται στο δελτίο τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. ότι, δηλαδή, 
προηγούνται οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ∆ιεύθυνσης, έπονται οι ανήκοντες στην ίδια Περιφερειακή 
∆ιεύθυνση και ακολουθούν οι εκτός αυτής. Μπορεί να είναι αυτή η πολιτική βούληση του Υ.ΠΑΙ.Θ., 
αλλά έπρεπε να εκφραστεί ρητά στο ως άνω νοµοθέτηµα και, πάντως, µε δελτίο τύπου δεν 
τροποποιείται ο προαναφερόµενη διάταξη! 

 
2.  Οργανικά ή λειτουργικά τα κενά στην Π.Ε.; 

 
Εκ του περισσού η διευκρίνιση από το Υ.ΠΑΙ.Θ., καθότι οι διορισµοί και οι µετατάξεις 

γίνονται µόνο σε νοµοθετηµένες οργανικές θέσεις. Επισηµαίνουµε για µια ακόµη φορά ότι οι 
οργανικές θέσεις νοούνται αφηρηµένες και κάθε συνάδελφος που διορίζεται ή µετατάσσεται 
καταλαµβάνει µία από το σύνολο των οργανικών θέσεων της χώρας που αντιστοιχούν σε αυτή την 
Κατηγορία και τον Κλάδο/Ειδικότητα. Οι συνάδελφοι, λοιπόν, που θα µεταταχθούν στην Π.Ε., θα 
καταλάβουν οργανικές θέσεις τοποθετούµενοι προσωρινά σε σχολικές µονάδες για τη φετινή 
σχολική χρονιά (2013-2014) και οριστικά την επόµενη σχολική χρονιά. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο υπάλληλος αποκτά την - αφηρηµένη - οργανική θέση µε το διορισµό ή 
τη µετάταξη ενώ την υπηρεσιακή θέση µε την τοποθέτηση ή τη µετάθεση.   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό που δεν διευκρίνισε και δεν δεσµεύτηκε το Υ.ΠΑΙ.Θ είναι για το αν θα 
συνεχιστεί η λειτουργία µε εθνικούς πόρους - αν όχι µε τη χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ - των 
σχολείων µε ΕΑΕΠ και µετά το 2015. Αυτό έχει µεγάλη σηµασία, καθότι σε διαφορετική περίπτωση 
θα δηµιουργηθούν στρατιές υπεραρίθµων (στις συγκεκριµένες ειδικότητες) στην Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση αυτή τη φορά. 

 
3. Ποιες επιπτώσεις έχει στους συναδέλφους ειδικοτήτων της Πρωτοβάθµιας η 

διαδικασία των υποχρεωτικών µετατάξεων, όπως αυτή περιγράφεται 
παραπάνω; 

 
Αναδείξαµε και σε προηγούµενο σηµείωµά µας τις συνέπειες που έχει η διαδικασία αυτή 

στους συναδέλφους των ειδικοτήτων (Φυσικής Αγωγής, Αγγλικών, Μουσικής) που υπηρετούν 
µε οργανική στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Επικεντρωνόµαστε σε αυτούς τους συναδέλφους που 
είχαν υποβάλει αίτηση µετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή τον περασµένο Νοέµβριο και δεν 
ικανοποιήθηκαν, καθώς και σε όσους παρέµειναν στη ∆ιάθεση των κατά τόπους ΠΥΣΠΕ.   
  

Α) Μεταθέσεις από Περιοχή σε Περιοχή 
 

Αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι αν είχαν νοµοθετηθεί εγκαίρως οι οργανικές θέσεις τότε 
ένα µεγάλο µέρος των συναδέλφων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθµια στις παραπάνω ειδικότητες 
και είχαν αιτηθεί µετάθεση θα είχε µετακινηθεί στον τόπο προτίµησής του, κάτι που άλλωστε είναι 
αναφαίρετο δικαίωµά του. Η καθυστέρηση αυτή αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας και δεν είναι 
δυνατόν να καταβάλλουν για το λόγο αυτό οι εργαζόµενοι προσωπικό και οικογενειακό κόστος. 
Από τη στιγµή, όµως που - έστω και καθυστερηµένα - το Υ.ΠΑΙ.Θ. αποφάσισε να συστήσει νέες 
οργανικές, τότε οφείλει να δώσει τη δυνατότητα της µετάθεσης σε αυτούς τους 
συναδέλφους. Η διαδικασία αυτή δεν είναι χρονοβόρα, αφού τα µόρια των συναδέλφων είναι 
περασµένα στο σύστηµα και το µόνο που µένει είναι να «τρέξει» το πρόγραµµα των µεταθέσεων! 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συµπληρωµατικές µεταθέσεις από Περιοχή σε Περιοχή δεν επηρεάζουν 
το συνολικό αριθµό των µετατάξεων από τη ∆ευτεροβάθµια αλλά µεταβάλλουν µόνο τον 
αριθµό ανά ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης.  

 
Β) Συνάδελφοι που τελούν στη ∆ιάθεση των ΠΥΣΠΕ 

 
Το ίδιο σκεπτικό, αναλογικά, ισχύει και για τους συναδέλφους των προαναφερόµενων 

ειδικοτήτων που παρέµειναν στη ∆ιάθεση των ΠΥΣΠΕ.   
 
     

4.  Αντί επιλόγου… 
 
Τελειώνοντας, θέλουµε να πιστεύουµε ότι είναι µόνο φήµες αυτά που ακούστηκαν για 

κατάργηση χιλιάδων οργανικών θέσεων στην Π.Ε. σε αντιστάθµισµα των µετατάξεων από τη 
∆ευτεροβάθµια. Εκεί, στη ∆ΟΕ, υπάρχει κανείς; 
  

 

Κυριακή 25 Αυγούστου 2013 


