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 ΘΕΜΑ: Καηαγγελία καηά ηοσ Περιθερειακού Διεσθσνηή Εκπαίδεσζης Δσηικής 

Μακεδονίας για διάθεζη ηων γραμμαηέων ζτολείων ηοσ Νομού Κοζάνης 

Κύξηε Τπνπξγέ, 

Με ην κε αξ. πξση. 3535/29-06-2017 έγγξαθό ηνπ, ν Πεξηθεξεηαθόο 

Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζπλεπηθνπξνύκελνο από ηε 

Γηεπζύληξηα ηεο Γ.Γ.Δ. Κνδάλεο, ζπλερίδνπλ έλα θαθόγνπζην αζηείν, ην νπνίν έρνπλ  

μεθηλήζεη από πέξπζη θαη ζέινπλ λα πινπνηήζνπλ θέηνο. 

Έηζη κε ην αλσηέξσ έγγξαθν ηνπ  ν Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο, δηαζέηεη 10 

δηνηθεηηθνύο πνπ ππεξεηνύλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Ννκνύ Κνδάλεο, ζηε Γ.Γ.Δ. 

Κνδάλεο γηα ην δηάζηεκα από 01-07-2017 έσο 31-08-2017. 

Πξώηνλ γηα ην παξάλνκν ηεο ελέξγεηαο ηνπ ζαο επηζεκαίλνπκε όηη, ε 

«δηάζεζε» σο ππεξεζηαθή κεηαβνιή αθνξά κόλν ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηνπο 

νπνίνπο πξνβιέπεηαη κε εηδηθέο δηαηάμεηο θαη όρη ηνπο δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο, νη 

νπνίνη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ππαιιειηθνύ θώδηθα  και η έννοια ηης διάθεζης 

δεν σθίζηαηαι. Οη λόκηκεο κεηαβνιέο πνπ πξνβιέπνληαη από ην Ν. 3528/2007 είλαη 

(πεξηνξηζηηθά) ε κεηάζεζε, ε απόζπαζε θαη ε κεηαθίλεζε εθ ησλ νπνίσλ ε ηειεπηαία 

δελ έρεη πεδίν εθαξκνγήο ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, ιόγσ ηνπ ραξαθηήξα ηνπο 

(απηνηειείο απνθεληξσκέλεο).  

Δηδηθά γηα ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο έρεη θξηζεί κε ζρεηηθή λνκνινγία 

(ελδεηθηηθά: απόθαζε Γηνηθ. Δθεηείνπ Αζελώλ 1938/96, γηα ππάιιειν ηεο Κ.Τ.) όηη 

«Μεηαβνιή ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ππαιιήισλ κε ηελ κνξθή ηεο δηάζεζεο δελ 

ζηεξίδεηαη ζε δηάηαμε λόκνπ θαη σο εθ ηνύηνπ δελ είλαη λόκηκε». 

Γεύηεξνλ γηα ην απαξάδεθην  ηεο ελέξγεηαο ηνπ ζαο επηζεκαίλνπκε όηη, ζα 

κεηαθηλεί επί δύν κήλεο ππαιιήινπο θαη κάιηζηα πεληρξά ακεηβόκελνπο γηα δεθάδεο 

θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο γηα εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα, θαζεκεξηλά. Αλ θάηη ζπκβεί 

ζε νπνηνλδήπνηε ζπλάδειθν καο, ηόηε ν Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο  ζα θέξεη ζην 

αθέξαην όιεο ηηο επζύλεο πνηληθέο θαη αζηηθέο θαη κάιηζηα από πξνδήισο παξάλνκε 

πξάμε ηνπ. 



Κύξηε Τπνπξγέ,  

Θα ζέιακε λα καο ελεκεξώζεηε πνηεο ελέξγεηεο έρνπλ θάλεη ν Πεξηθεξεηαθόο 

Γηεπζπληήο θαη ε Γηεπζύληξηα Γ.Γ.Δ. Κνδάλεο γηα ηελ ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηώλ 

καο, πξηλ λα βξνπλ ηελ εύθνιε ιύζε;   

Ή κήπσο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη σο εθπαηδεπηηθνί, από  ηηο ξνπζθεηνινγηθέο 

απνζπάζεηο αιιά θαη ηηο θνκκαηηθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έξρνληαη 

ζηα γξαθεία καο κέζσ ησλ δηαζέζεσλ θαη νη νπνίνη καο απνραηξεηνύλ ηα 

Υξηζηνύγελλα, ην Πάζρα θαη  ην θαινθαίξη γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο. 

αο δειώλνπκε όηη αλ ν θνο Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο εκκείλεη ζην έγγξαθν 

ηνπ, ε ΠΟΤΠ ζα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα λνκηθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά  κέηξα γηα λα 

καηαηώζεη ηελ παξάλνκε απηή ελέξγεηα πνπ ζηξέθεηαη επζέσο ελαληίνλ ησλ 

ζπλαδέιθσλ καο. 

αο ππελζπκίδνπκε όηη ήδε εθθξεκεί κία κελπηήξηα αλαθνξά ηεο ΠΟΤΠ 

θαηά ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, δηόηη δελ 

επηιέρζεθαλ θαη δελ ηνπνζεηήζεθαλ Πξντζηάκελνη Γηνηθεηηθώλ Θεκάησλ ζην Ν. 

Φιώξηλαο, γηα ιόγνπο πνπ κόλνλ απηόο γλσξίδεη.   

 

αο θαινύκε λα ιάβεηε επηηέινπο ζέζε γηα ηηο πξάμεηο θαη ηηο παξαιείςεηο, 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γηεπζπληή  Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

           

Γηα ην Γ.. 
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