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ΘΕΜΑ: Προτάςεισ τησ Δ.Ο.Ε. ςτην Επιτροπή για τουσ Διοριςμούσ – Υπηρεςιακέσ
μεταβολέσ
Κύριε Πρόεδρε,
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋχει τονύςει από την πρώτη ςυνεδρύαςη τησ επιτροπόσ για
τουσ Διοριςμούσ – Υπηρεςιακϋσ μεταβολϋσ, ότι αυτό που έχει κυρίαρχη ςημαςία
είναι η άμεςη πραγματοποίηςη όλων των διοριςμών μόνιμων εκπαιδευτικών
που έχει ανάγκη η εκπαίδευςη. Δυςτυχώσ, ενώ βριςκόμαςτε πριν την τρύτη
ςυνεδρύαςη τησ επιτροπόσ, η τακτική τησ πολιτικήσ ηγεςίασ του Υπουργείου επί
του ςυγκεκριμένου ζητήματοσ μόνο ωσ παρελκυςτική μπορεί να
χαρακτηριςτεί. Στα πλαύςια λειτουργύασ τησ επιτροπόσ δεν πραγματοποιεύται
καμύα ςυζότηςη επύ του θϋματοσ ενώ ταυτόχρονα ο Υπουργόσ Παιδεύασ
εξαγγϋλλει χιλιϊδεσ διοριςμούσ για τα επόμενα χρόνια κϊτι που δε ςυνδυϊζεται
με εγγραφό ανϊλογου κονδυλύου ςτον προώπολογιςμό.
Θεωρούμε, δύχωσ καμύα διϊθεςη μεύωςησ τησ ςημαςύασ αλλαγών ςτο ςύςτημα
υπηρεςιακών μεταβολών, πωσ η ςυζήτηςη που εξελίςςεται έχει ήδη χάςει το
βαςικό τησ, όπωσ θα έρεπε να είναι, ςτόχο, την πραγματοποίηςη δηλαδή
μόνιμων διοριςμών. Με αυτό τη βαςικότατη επιφύλαξη καταθέτουμε τισ
προτάςεισ μασ ςχετικϊ με τισ υπηρεςιακϋσ μεταβολϋσ καταγγέλλοντασ
ταυτόχρονο την παντελή, όπωσ διαγράφεται, απουςία πολιτικήσ βούληςησ για
την επύλυςη του ςημαντικότατου ζητόματοσ των μόνιμων διοριςμών ςτην
εκπαύδευςη.
Σε ςχέςη με τισ υπηρεςιακέσ μεταβολέσ το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καταθέτει τισ
παρακάτω επιςημάνςεισ – προτάςεισ:

Α’ Μεταθέςεισ
 Αναμοριοδότηςη (με ςυγκεκριμϋνο ορθολογικό τρόπο) όλων των
ςχολικών μονϊδων και προςαρμογό ςτην 12βαθμη κλύμακα, όπωσ εύναι
και ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, αφού η ιςχύουςα μοριοδότηςη δε
ςτηρύζεται ςε ενιαύα κριτόρια και δημιουργεύ μεγϊλεσ αδικύεσ.
 Να γύνει επανακαθοριςμόσ των δυςπρόςιτων ςχολεύων τα οπούα να
αναγρϊφουν ονομαςτικϊ και να μοριοδοτούνται με 18 μόρια (12 το
ανώτερο +50%).
 Να γύνει αλλαγό ςτη μοριοδότηςη των επιμϋρουσ κριτηρύων (χρόνια
υπηρεςύασ, παιδιϊ, μονογονεώκϋσ οικογϋνειεσ, ςυνυπηρϋτηςη, ςύμφωνο
ςυμβύωςησ, κλπ).
 Λόψη μορύων ανϊλογα τον τόπο ςυμφερόντων των εκπαιδευτικών με
καθοριςμϋνο ςυντελεςτό βαρύτητασ όπου θα λαμβϊνεται υπόψη και η
χιλιομετρικό απόςταςη.
 Σύςταςη νϋων οργανικών θϋςεων με βϊςη τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ τησ
εκπαύδευςησ. Επύλυςη του πολύ μεγϊλου ζητόματοσ για όλεσ τισ
ειδικότητεσ τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςη, ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ
των ςχολεύων μασ ςε κϊθε διδακτικό αντικεύμενο.
 Επανεξϋταςη - ϊρςη όλων των ςυγχωνεύςεων και καταργόςεων
ςχολικών μονϊδων που πραγματοποιόθηκαν χωρύσ παιδαγωγικϊ
κριτόρια και οδόγηςαν ςτην απώλεια χιλιϊδων οργανικών θϋςεων.
 Κατϊργηςη των περιοχών μετϊθεςησ. Σε κϊθε ΠΥΣΠΕ μια περιοχό,
εκτόσ, από εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ (π.χ. νηςιϊ).
 Τροποπούηςη του ϊρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 για να ςυμπεριληφθούν και
ϊλλεσ αςθϋνειεσ και να υπϊρξει εκςυγχρονιςμόσ τησ ορολογύασ των
αςθενειών που ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο ςυγκεκριμϋνο ϊρθρο. Το
κεντρικό Συμβούλιο Υγεύασ θα πρϋπει, επιτϋλουσ, να αποφαςύςει ποιεσ
αςθϋνειεσ θα εντϊξει ςτισ ειδικϋσ κατηγορύεσ ό ποια ποςοςτϊ αναπηρύασ.
 Για τισ μεταθϋςεισ για ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, Διαπολιτιςμικϊ, Πειραματικϊ
και Μειονοτικϊ ςχολεύα θα πρϋπει να υπϊρξει αναμόρφωςη του
νομοθετικού πλαιςύου, με ξεκϊθαρα κριτόρια αντύςτοιχα τησ γενικόσ
εκπαύδευςησ.
 Σύςταςη νϋων οργανικών θϋςεων ςτην ειδικό αγωγό και δημιουργύα
Τμημϊτων Ένταξησ όπου πληρούνται οι προώποθϋςεισ με βϊςη τισ
πραγματικϋσ ανϊγκεσ.
 Η ανϊκληςη αιτόςεων για μετϊθεςη να γύνεται μϋχρι και την παραμονό
τησ ςυνεδρύαςησ του ΚΥΣΠΕ για το ζότημα αυτό.
 Όλεσ οι υπηρεςιακϋσ μεταβολϋσ (μεταθϋςεισ και αποςπϊςεισ) να ϋχουν
ολοκληρωθεύ μϋχρι το τϋλοσ κϊθε ςχολικού ϋτουσ (δηλ. το αργότερο
μϋχρι 21 Ιουνύου), ώςτε κϊθε νϋα ςχολικό χρονιϊ να ξεκινϊ με πλόρη
ςτελϋχωςη ςε εκπαιδευτικό προςωπικό των ςχολικών μονϊδων

Β΄ Αποςπάςεισ
 Πλόρησ μοριοδότηςη και των αποςπϊςεων ςε φορεύσ και γραφεύα ϋτςι
ώςτε να γύνονται με διαφανό κριτόρια.
 Οι αποςπϊςεισ ςε Διευθύνςεισ, φορεύσ, Πανεπιςτόμια και ςτην Κ.Υ. του
Υπουργεύου Παιδεύασ να πραγματοποιούνται με μοριοδότηςη από το
ΚΥΣΠΕ.
 Επανεξϋταςη τησ μοριοδότηςησ των κριτηρύων απόςπαςησ, με ςκοπό να
απαλειφθούν οι όποιεσ αδικύεσ διαπιςτώθηκαν κατϊ την τετρϊχρονη
εφαρμογό του ςυςτόματοσ μοριοδότηςησ.
 Ένταξη ςτισ ειδικϋσ κατηγορύεσ – κατϊ προτεραιότητα αποςπϊςεισ- και
ϊλλων κατηγοριών αςθενειών ςε αντιςτοιχύα με την απαραύτητη
αναμόρφωςη ςτισ μεταθϋςεισ.
 Να γύνεται ςυνεξϋταςη των αιτόςεων απόςπαςησ για ςυνυπηρϋτηςη
ςυζύγων ςυναδϋλφων που υπηρετούν εύτε ςτην Π.Ε., εύτε ςτη Δ.Ε.
 Στισ εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ που ςυνϊδελφού μασ αντιμετωπύζουν
ςοβαρότατα ϋκτακτα προβλόματα (αιφνύδιοσ θϊνατοσ ςυζύγου,
ςοβαρού τραυματιςμού, κλπ.) το ςυμβούλιο με ομόφωνη και πλόρωσ
αιτιολογημϋνη πρόταςη να μπορεύ να ειςηγεύται την απόςπαςη των
ςυναδϋλφων.
 Κατϊργηςη των κατϊ προτεραιότητα αποςπϊςεισ ςυζύγων ϋνςτολων,
πανεπιςτημιακών, δικαςτικών κλπ., που οι ςύζυγού τουσ ϋχουν το
αμετϊθετο. Οι μόνεσ κατϊ προτεραιότητα αποςπϊςεισ αυτών των
κατηγοριών πρϋπει να εύναι των ςτρατιωτικών, οι οπούοι μετακινούνται
χωρύσ αύτηςό τουσ. Σε διαφορετικό περύπτωςη, θα πρϋπει να
θεςμοθετηθεύ
η
κατϊ
προτεραιότητα
απόςπαςη
ςυζύγων
εκπαιδευτικών και ϊλλων κατηγοριών όπωσ για παρϊδειγμα
εργαζόμενων γονϋων που ο/η ςύζυγοσ εύναι ϊνεργοσ/η και δεν ϋχει
ειςοδόματα από ϊλλεσ πηγϋσ.

