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Θέµα: Προτάσεις οµάδας εργασίας για µεταθέσεις – αποσπάσεις 
 
Κυρία Υπουργέ, 
Κυρία Υφυπουργέ, 
Κύριε Γενικέ Γραµµατέα, 
 

Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. µελέτησε τις προτάσεις της οµάδας εργασίας, στην οποία 

συµµετείχαν από την πλευρά µας οι αιρετοί του ΚΥΣΠΕ, και έχει να κάνει τις 

παρακάτω παρατηρήσεις – προτάσεις: 

 

Α’ Μεταθέσεις 

• Κατάργηση της τριετίας για τους νεοδιόριστους και της διετίας για τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Αντικατάσταση της διάταξης µε κίνητρα παραµονής 

(π.χ. περισσότερα µόρια συνθηκών διαβίωσης σε όσους µένουν περισσότερο από ένα 

χρόνο στην ίδια σχολική µονάδα). 

• Αύξηση της µοριοδότησης για τα χρόνια υπηρεσίας: από 2,5 σε 3.  

• Αναµοριοδότηση όλων των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

µε βάση τη νέα κλίµακα 1-12.  

Καθορισµός πλαφόν για κάθε περιοχή. 

Σχολεία µε ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης να αναγραφούν ονοµαστικά και να 

µοριοδοτούνται µε 15 µονάδες.  

Αρ. Πρωτ.1997 Αθήνα  13/4/2011 
Προς 
1) Την Υπουργό Παιδείας 
κ. Άννα ∆ιαµαντοπούλου 
2) Την Υφυπουργό Παιδείας 
κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου 
3) Το Γ. Γραµµατέα ΥΠ.∆.Β.Μ.Θ. 
κ. Βασίλη Κουλαϊδή 
ΚΟΙΝ:  
1) Αιρετούς ΚΥΣΠΕ 
2) Οµάδα εργασίας  
3) Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. 
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• Τα µόρια των συνθηκών διαβίωσης να λαµβάνονται υπόψη, στις άδειες 

ανατροφής, για το πρώτο εννιάµηνο µόνο.  

• Κατάργηση των περιοχών µετάθεσης. Σε κάθε ΠΥΣΠΕ µια περιοχή, εκτός, 

από εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. νησιά). 

• Τροποποίηση του άρθρου 13 του Π.∆. 50/96 για να συµπεριληφθούν και 

άλλες ασθένειες και να υπάρξει εκσυγχρονισµός της ορολογίας των ασθενειών που 

συµπεριλαµβάνονται στο συγκεκριµένο άρθρο. 

• Οι εκπαιδευτικοί να παίρνουν τα µόρια του σχολείου που υπηρετούσαν έστω 

και αν αυτό καταργήθηκε και όχι αυτά της πλησιέστερης λειτουργούσας σχολικής 

µονάδας. 

• Η εντοπιότητα να λαµβάνεται υπόψη µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. 

• Για τις µεταθέσεις για ΣΜΕΑΕ και ΚΕ∆∆Υ θα πρέπει να υπάρξει 

αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου και να συµπεριληφθούν και άλλα κριτήρια 

(όπως π.χ. τα χρόνια υπηρεσίας).  

• Η ανάκληση αιτήσεων για µετάθεση να γίνεται µέχρι τις 10 Μαρτίου εκάστου 

έτους. 

 

Β΄ Αποσπάσεις 

• Κατάργηση της παραγράφου 1 και 3, παρ.β’ του άρθρου 31 του Ν.3848/2010. 

• Αύξηση της µοριοδότησης για τα χρόνια υπηρεσίας ως εξής: 

• Από 1-10 χρόνια: 1 µονάδα 

• Από 10 και πάνω: 1,5 µονάδα 

• Η µοριοδότηση των κριτηρίων των αποσπάσεων να καθορισθεί µε υπουργική  

απόφαση.  

 

 
 


