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Έχοντας υπόψη, τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδειας, το Π.Δ 50/1996. Αρ. 6, παρ. 

5 (Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων και 

δηλώσεων κατά τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. είναι ανατρεπτικές), αλλά πρώτιστα  το 

αδιαμφισβήτητο  δικαίωμα όλων των εκπαιδευτικών στη διαδικασία απόκτησης 

οργανικής θέσης, χρόνιο αίτημα του κλάδου μας, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: 

1. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μπορεί να γίνει υπέρβαση των «ανατρεπτικών» 

προθεσμιών που θέτει το συγκεκριμένο άρθρο, κάτω από ειδικές συνθήκες 

και όταν συντρέχουν σοβαροί αντικειμενικοί λόγοι. Στην προκειμένη 

περίπτωση, και μόνο το γεγονός (απόδοση  μετά από αγώνες, οργανικών 

θέσεων σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων) σηματοδοτεί και τη σπουδαιότητα 

του ως προς την ουσιαστική ανατροπή μιας κανονικότητας. 

2. Η ρητή διατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου δεσμεύει και τις δύο 

εμπλεκόμενες μεριές (διοίκηση/εκπαιδευτικούς) στην υλοποίηση του. Τα 

τελευταία χρόνια όμως παρατηρούμε το γεγονός, η διοίκηση να μη 

δεσμεύεται από τη ρητή και κατηγορηματική διατύπωση του άρθρου 

προβαίνοντας σε αλλαγές του χρόνου κατάθεσης των αιτήσεων μετάθεσης 

και οριστικής τοποθέτησης π.χ Φεβρουάριο για το 2015-16, Δεκέμβριο για το 

2016-17. Ακόμα και αν υπήρξαν τροποποιητικές υπουργικές αποφάσεις δεν 

αναιρείται το γεγονός, της υπέρβασης των προθεσμιών κάτω από ειδικές 

συνθήκες. Το θέμα λοιπόν της « ανατρεπτικής» προθεσμίας μπορεί να αρθεί 

δικαίως και μια ακόμα φορά προς χάρη, των εκπαιδευτικών 

3. Οι εγκύκλιες διαταγές σχετικά με τις μεταθέσεις κοινοποιούνται στις 

Διευθύνσεις μεταφέροντας την ευθύνη υλοποίησης στη διοίκηση η οποία με 

τη σειρά της και κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες π.χ ενυπόγραφα,  

μεταβιβάζει την ευθύνη στους υφιστάμενους και στους ενδιαφερόμενους. 

Ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία;;;    

4. Τέλος, οι δηλώσεις μετάθεσης και τοποθέτησης γίνονται πλέον σε 

ηλεκτρονική πλατφόρμα με μια διαδικασία όπου πάντα υπάρχει ένα μικρό 
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ποσοστό λάθους από μέρους του συστήματος π.χ μη ολοκλήρωση της 

διαδικασίας αποθήκευσης.  

Για όλα τα παραπάνω και με γνώμονα την άδικη και άνιση μεταχείριση που θα 

δεχτούν οι συνάδελφοι που έχασαν τις προθεσμίες δήλωσης τοποθέτησης, 

ζητάμε: 

1. να επιτραπεί, οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, από τη Διεύθυνση να 

υποβάλλουν αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και μετά τη λήξη της 

αρχικής προθεσμίας 

2. να ενημερωθεί το Υπουργείο για την κατάσταση που δημιουργήθηκε και 

να δώσει λύση 

 

 

 

 

 


