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Αθήνα, 30 Μαρτίου 2017 

ΠΡΟΣ: 

- Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου 

 

ΚΟΙΝ.: 

- Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.κ. Γιάννη Παντή 

- Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & 

Οργάνωσης Π.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Γ. Πολίτη 

- Σύμβουλο Υπουργού Παιδείας,  

Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Γ. Αθανασόπουλο  

- Δ.Ο.Ε.  

 

Θέμα: Διαμαρτυρία για την καθυστέρηση απόδοσης οργανικών θέσεων στους 

μεταταγμένους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εκπαιδευτικούς των κλάδων 

ΠΕ05, ΠΕ07 και  ΠΕ19-20  

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

 

Την Τρίτη 07.02.2017 τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών 

Γαλλικής Φιλολογίας, Γερμανικής Φιλολογίας και Πληροφορικής, είχαν διαδοχικές 

συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., και συγκεκριμένα με τον 

κ. Γ. Αθανασόπουλο, Σύμβουλό σας, καθώς και με τον κ. Γ. Πολίτη, Προϊστάμενο 
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της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. προκειμένου να τους 

θέσουν ερωτήματα, μεταξύ των άλλων, σχετικά με την πορεία της απόδοσης 

οργανικών θέσεων στους μεταταγμένους συναδέλφους στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση.  

 

Ο κ. Γ. Αθανασόπουλος δεσμεύθηκε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης 

των συσταθεισών οργανικών θέσεων μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. 

Ο δε κ. Γ. Πολίτης, εκτίμησε πως θα διευθετηθεί το συντομότερο δυνατόν, το 

αργότερο δε, μέχρι το καλοκαίρι, ταυτιζόμενος με τον κ. Γ. Αθανασόπουλο, 

υπογραμμίζοντας ωστόσο παράλληλα, ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί 

πρωτίστως θέμα πολιτικής απόφασης. 

 

Με έκπληξη όμως και ιδιαίτερη ανησυχία διαπιστώσαμε ότι σε απάντηση που δώσατε 

στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας στις 9-3-2017, όταν ρωτηθήκατε για τις 

οριστικές - οργανικές τοποθετήσεις των μεταταγμένων συναδέλφων, την προσέγγιση 

σας στο θέμα. Συγκεκριμένα, απαντήσατε ότι η απόδοση οργανικών συσχετίζεται 

άμεσα με τις εκκρεμείς αποφάσεις του ΣτΕ ενώ δεν συσχετίστηκε και δεν 

αναβλήθηκε για τον ίδιο λόγο η οριστική – οργανική τοποθέτηση μεταταγμένων 

εκπαιδευτικών των κοινών ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ16 το καλοκαίρι του 

2016. Τονίσθηκε δε πως θα υπάρξει συμμόρφωση προς την απόφαση των 

δικαστηρίων, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, για τους υπεραρίθμους 

χωρίς να διευκρινίζεται ποια θα είναι ακριβώς «η τύχη» των μεταταγμένων 

συναδέλφων μας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

Μετά από αυτή σας την τοποθέτηση, κρίνουμε ότι το Υπουργείο εμπαίζει πλέον τους 

μεταταγμένους συναδέλφους, καταστρατηγώντας την ίση αντιμετώπιση τους έναντι 

των υπολοίπων συναδέλφων τους, αφού, σύμφωνα με τις απαντήσεις σας που 

δημοσιοποίησε η Δ.Ο.Ε, τους κρατάτε σε ένα καθεστώς εργασιακής ομηρίας και 

ανασφάλειας, διότι, δεν ξεκαθαρίζονται οι προθέσεις του Υπουργείου, σε περίπτωση 

ακύρωσης των μετατάξεων από τις δικαστικές αποφάσεις.   

 

Σημειώνουμε δε ότι με τη φετινή εγκύκλιο κλήθηκαν για τέταρτη φορά οι 

μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση των ειδικοτήτων ΠΕ05, 



ΠΕ07, ΠΕ19-ΠΕ20, από το καλοκαίρι του 2013, να υποβάλλουν υποχρεωτικώς 

αίτηση οριστικής τοποθέτησης, ως ευρισκόμενοι στη διάθεση. 

 

Ωστόσο γνωρίζετε ότι με την υπ' αριθ. 172260Ε1/17-10-2016 (ΦΕΚ 3391Β΄) ΚΥΑ, 

έχουν συσταθεί πλέον οι κλάδοι και οι οργανικές θέσεις των παραπάνω 

εκπαιδευτικών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και ως εκ τούτου αποτελεί 

υποχρέωση της Υπηρεσίας να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή στον ορισμό 

των σχολικών μονάδων και ομάδων σχολείων σύμφωνα με την προβλεπόμενη 

διαδικασία, ώστε να αποδοθούν οι θέσεις αυτές για την οριστική τοποθέτησή τους, 

όπως άλλωστε έχει δεσμευθεί το Υπουργείο επανειλημμένως. 

 

Προϋπόθεση βεβαίως για την ομαλή ολοκλήρωση της οριστικής – οργανικής 

τοποθέτησης των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07, 

ΠΕ19-ΠΕ20, στο πλαίσιο της φετινής υπ’ αριθ. 26587/Ε1/16-2-2017 εγκυκλίου είναι 

η γενίκευση του επανυπολογισμού των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης σε 

πανελλαδική βάση. Και τούτο προς αποφυγή αναστάτωσης που θα προκληθεί σε 

πρώτη φάση με τις ενστάσεις όσο και σε δεύτερη φάση με την κατάθεση αιτήσεων 

ακύρωσης στα κατά τόπους Διοικητικά Εφετεία. 

 

Διαμαρτυρόμαστε έντονα και καλούμε το Υπουργείο και εσάς προσωπικά να 

διευθετήσετε άμεσα τα θιγόμενα ζητήματα, με τον καλύτερο και δικαιότερο δυνατόν 

τρόπο, αποκαθιστώντας την κατάφωρη αδικία και την άνιση μεταχείριση που 

υφίστανται για τέταρτη σχολική χρονιά οι από μετάταξη συνάδελφοι μας και να 

καθησυχάσετε την έκδηλη αναστάτωση τους, δηλώνοντας με σαφήνεια το 

χρονοδιάγραμμα της οριστικής τοποθέτησής τους, καθώς και την πρόθεση σας να 

αντιμετωπίσετε με νομοθετική ρύθμιση την περίπτωση ακυρωτικής απόφασης του 

ΣτΕ, γεγονός που το απευχόμαστε, καθώς θα δημιουργήσει σωρεία δυσεπίλυτων 

υπηρεσιακών θεμάτων στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν μεταταγμένοι 

εκπαιδευτικοί, χωρίς να συνυπολογίσουμε την δυσχερή ανατροπή της προσωπικής, 

οικογενειακής και υπηρεσιακής κατάστασης τους.   

 

Επιπλέον θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η οργανική - 

οριστική τοποθέτηση αφενός μεν ικανοποιεί το δικαίωμα εργασιακής ασφάλειας των 

εκπαιδευτικών που αφορά, αφετέρου δε προάγει, υπέρ των μαθητών, το παρεχόμενο 



από αυτούς εκπαιδευτικό έργο καθώς εξασφαλίζει τη συνέχιση του με ευνοϊκότερες 

συνθήκες, αφού αποτρέπει τη διαρκή αλλαγή εκπαιδευτικών ανά διδακτικό έτος στις 

σχολικές μονάδες, όπως συμβαίνει κατά κανόνα επί προσωρινών τοποθετήσεων, στο 

καθεστώς των οποίων ως γνωστόν βρίσκονται οι μεταταχθέντες ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ19 

και ΠΕ20 εκπαιδευτικοί από τον Σεπτέμβριο του 2013. 

 

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων των Εκπαιδευτικών 

Γαλλικής (ΠΕ05), Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας  

και Πληροφορικής (ΠΕ19-20) 

 

 

 


