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Καθυστέρηση και στασιμότητα  
στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών Π.Ε. 

ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι 

Φτάσαμε, πλέον, στον Ιούνιο , σε λίγο τα σχολεία θα κλείσουν κι ακόμη δεν έχουν 

ανακοινωθεί οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Οι αιτήσεις των 

συναδέλφων έγιναν κανονικά τον μήνα Νοέμβρη , όπως προβλέπει το Π.Δ. 50/96, κι ενώ θα 

έπρεπε, σύμφωνα με το ίδιο διάταγμα, να ανακοινωθούν ως τις 31 του Μάρτη, ακόμη 

εκκρεμούν. Η δικαιολογία που προβάλλει το υπουργείο ,  γι΄ αυτή την καθυστέρηση, είναι ότι 

δεν έχει λυθεί ακόμη το θέμα των μετατάξεων. Όμως και για την  εμπλοκή στο θέμα των 

μετατάξεων την ευθύνη την έχει αποκλειστικά η ηγεσία του υπουργείου, η οποία ανακοίνωσε 

στις 3 του Μάρτη τη συγκρότηση επιτροπής από ΔΟΕ- ΟΛΜΕ και μέσα σε 15 ημέρες απόφαση, 

κι ενώ έχουν περάσει δυο μήνες από τότε, όχι μόνο απόφαση δεν υπάρχει, αλλά ούτε καν 

σύσταση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στην Π.Ε.,  όπως είχε υποσχεθεί ο αναπληρωτής 

υπουργός παιδείας κ. Κουράκης. 

Η καθυστέρηση ανακοίνωσης των μεταθέσεων έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις και στις 

υπόλοιπες υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών (Αποσπάσεις – μόνιμοι διορισμοί –

προσλήψεις αναπληρωτών). 

Η εγκύκλιος των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ δεν έχει εκδοθεί ακόμη, οι 

ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν για τους αναπληρωτές ( αναγνώριση προϋπηρεσίας, κλπ.) δεν 

έχουν ακόμη νομοθετηθεί κι αυτό θα φέρει μεγάλη καθυστέρηση στη σύνταξη των πινάκων, 

αφού τα δεδομένα αλλάζουν. 

Ως αιρετός στο ΚΥΣΠΕ , που συμμετέχω, εκ μέρους της Δ.Ο.Ε., στην επιτροπή για τους 

διορισμούς – μεταθέσεις –αποσπάσεις σας ενημερώνω, επίσης, ότι η επιτροπή δεν 

συνεδρίασε ως τώρα καμιά φορά και η πρώτη της συνεδρίαση που είχε ορισθεί για τις 18 

Μαΐου αναβλήθηκε, χωρίς καν να ανακοινωθεί ο λόγος αναβολής. 

 Όλα τα παραπάνω δείχουν ότι η ηγεσία του υπουργείου παιδείας δεν έχει κανένα μα 

κανένα χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίηση των υπηρεσιακών μεταβολών των 

εκπαιδευτικών. Είναι βέβαιο, πως μ΄αυτούς τους ρυθμούς δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα 
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παραμείνουν  όμηροι ολόκληρο το καλοκαίρι μη γνωρίζοτας πού θα υπηρετούν την επόμενη 

σχολική χρονιά. 

Για να προχωρήσουν οι διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών θα πρέπει το 

υπουργείο παιδείας να προχωρήσει, ΤΩΡΑ, στην εξέταση και ανακοίνωση των μεταθέσεων 

δασκάλων και νηπιαγωγών, - αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων, 4.015 

από 5.866 που υποβλήθηκαν συνολικά -  που δεν εμπλέκονται στο θέμα των μετατάξεων και 

παράλληλα να επισπεύσει τις  διαδικασίες για την επίλυση του ζητήματος των μετατάξεων, 

με βάση το δίκαιο και τη νομιμότητα , έτσι ώστε να γίνουν έγκαιρα και οι μεταθέσεις των 

υπόλοιπων ειδικοτήτων της Π.Ε.. Ταυτόχρονα πρέπει να ανακοινώσει τις προτάσεις του για 

τον τρόπο των μόνιμων διορισμών και για τους αναπληρωτές, έτσι ώστε μέσα από τη 

διαβούλευση και τη συζήτηση που θα γίνει να υπάρξουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις, κοινά 

αποδεκτές, που θα νομοθετηθούν και δεν θα αδικούν κανέναν. 

Συνάδέλφισσες, συνάδελφοι 

Είναι βέβαιο πως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 

ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, που 

έχει την αποκλειστική ευθύνη γι’ αυτή την καθυστέρηση, οφείλει ΑΜΕΣΑ να κινήσει τις 

διαδικασίες για να γίνουν έγκαιρα οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, 

θα πρέπει να κατανοήσει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι άνθρωποι με ανάγκες, δικαιώματα και 

υποχρεώσεις και γι’ αυτό θα πρέπει να έχουν έστω και τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται, 

προκειμένου να κάνουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. 

 

Ο Αιρετός του ΚΥΣΠΕ 

Δημήτρης Μπράτης  


