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Αξ. Πξωη.: 41
Πξνο: Τπνπξγό Παηδείαο θ. Κώζηα Γαβξόγινπ
Κνηλ.: - Γεληθό Γξακκαηέα ΤΠΠΔΘ
- Πεξ/θνύο Γ/ληέοΔθπ/ζεο Γπη. Διιάδνο
ηεξεάο Διιάδνο - Πεινπνλλήζνπ
- ΓηεπζύληξηαΓξαθείνπ Τπνπξγνύ

ΘΕΜΑ: Καηαγγελία καηά ηων Περιθερειακών Διεσθσνηών Εκπαίδεσζης
Δσηικής Ελλάδας, ηερεάς Ελλάδας και Πελοποννήζοσ για ηη διάθεζη ηων
γραμμαηέων ηων ζτολείων ηων Νομών εσθύνης ηοσς.

Κύξηε Τπνπξγέ,
Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (Π.Γ. 18/23-022018) θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηωλ ππεξεηνύληωλ ππαιιήιωλ ζε επίπεδν Ννκνύ,
νξηζκέλνη Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο ζπλεπηθνπξνύκελνη από
δηνηθεηηθνύο παξάγνληεο ηνπ Τπνπξγείνπ, ζπλερίδνπλ έλα θαθόγνπζην αζηείν, ζε
βάξνο ηωλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήιωλ πνπ ππεξεηνύλ ζηα ζρνιεία.
Έηζη νη αλωηέξω Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο, ηνπνζεηνύλ ηνπο ππεξεηνύληεο
δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ ζε ηκήκα ηεο νηθείαο Γηεύζπλζεο
Δθπαίδεπζεο θαη ηνπο δηαζέηνπλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ππεξεηνύλ, ζύκθωλα κε
πξνθνξηθή ππόδεημε ηνπ Τπνπξγείνπ, όπωο καο δήιωζαλ.
Πξώηνλ γηα ην παξάλνκν ηεο ελέξγεηαο ηνπο ζαο επηζεκαίλνπκε όηη, ε
«δηάζεζε» ωο 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 θώδηθακαι 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 ηωλ νπνίωλ ε ηειεπηαία
δελ έρεη πεδίν εθαξκνγήο ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, ιόγω ηνπ ραξαθηήξα ηνπο
(απηνηειείο απνθεληξωκέλεο).
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 ππαιιήιωλ κε ηελ κνξθή ηεο δηάζεζεο δελ
ζηεξίδεηαη ζε δηάηαμε λόκνπ θαη ωο εθ ηνύηνπ δελ είλαη λόκηκε».
Γεύηεξνλ γηα ην απαξάδεθην ηεο ελέξγεηαο ηνπο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη
βξίζθεηαη αθόκε ζε ηζρύ ν Ν.3467/2006, όπνπ ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 πξνβιέπεη
όηη:

«Η περαιηέρω καηανομή και ανακαηανομή ηων θέζεων διοικηηικού και βοηθηηικού
προζωπικού ηων Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης ζε Υπηρεζίες
και ζχολικές μονάδες ηοσ νομού γίνεηαι με απόθαζη ηοσ οικείοσ Περιθερειακού
Διεσθσνηή Εκπαίδεσζης, ύζηερα από πρόηαζη ηοσ οικείοσ Περιθερειακού
Υπηρεζιακού Σσμβοσλίοσ Διοικηηικού Προζωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)».
Δπίζεο, ζύκθωλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ίδηνπ λόκνπ:
«Οι ηοποθεηήζεις ηων σπαλλήλων γίνονηαι καηά νομούς ή νομαρτιακά διαμερίζμαηα
με απόθαζη ηοσ Υποσργού Εθνικής Παιδείας και Θρηζκεσμάηων, ύζηερα από
πρόηαζη ηοσ Κενηρικού Υπηρεζιακού Σσμβοσλίοσ Διοικηηικού Προζωπικού
(Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), και η περαιηέρω ηοποθέηηζή ηοσς ζε ζσγκεκριμένες θέζεις ηοσ νομού ή
νομαρτιακού διαμερίζμαηος, με απόθαζη ηοσ οικείοσ Περιθερειακού Διεσθσνηή
Εκπαίδεσζης, ύζηερα από πρόηαζη ηοσ οικείοσ Περιθερειακού Σσμβοσλίοσ
Διοικηηικού Προζωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).
σνεπώς, μπορεί να γίνεηαι αθενός περαιηέρω καηανομή ηων θέζεων ζηις
Διεσθύνζεις Εκπαίδεσζης και ζηις ζτολικές μονάδες ζε επίπεδο Νομού και
αθεηέροσ να ηοποθεηούνηαι οι σπάλληλοι ζε ασηές.
Κύξηε Τπνπξγέ,
Θα ζέιακε λα καο ελεκεξώζεηε πνηεο ελέξγεηεο έρνπλ θάλεη νη αλωηέξω
Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο γηα ηελ ζηειέρωζε ηωλ δηεπζύλζεωλ εθπαίδεπζεο, πξηλ λα
βξνπλ ηελ εύθνιε ιύζε;
Ή κήπωο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη ωο εθπαηδεπηηθνί, από ηηο ξνπζθεηνινγηθέο
απνζπάζεηο αιιά θαη ηηο ξνπζθεηνινγηθέο ηνπνζεηήζεηο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ
έξρνληαη ζηα γξαθεία καο κέζω ηωλ δηαζέζεωλ θαη νη νπνίνη καο απνραηξεηνύλ ηα
Υξηζηνύγελλα, ην Πάζρα θαη ην θαινθαίξη γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο θαη βξίζθνπλ ωο
άκεζνπο αληηθαηαζηάηεο ηνπο γξακκαηείο ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ;
Δπίζεο ζα ζέιακε λα καο ελεκεξώζεηε αλ επηζπκείηε λα ππάξρνπλ
γξακκαηείο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ή ζέιεηε λα ζπλερίδεηαη ην «πάξηπ» κε ηηο
αλαζέζεηο δηνηθεηηθνύ έξγνπ ζε εθπαηδεπηηθνύο γηα ηε ζπκπιήξωζε ηνπ ωξαξίνπ
ηνπο;
αο δειώλνπκε όηη αλ ν θνη Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο εκκείλνπλ ζηηο
απνθάζεηο ηνπο, ε ΠΟΤΠ ζα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα λνκηθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά
κέηξα γηα λα καηαηώζεη ηηο παξάλνκεο απηέο ελέξγεηεο πνπ ζηξέθνληαη επζέωο
ελαληίνλ ηωλ ζπλαδέιθωλ καο.
αο θαινύκε λα ιάβεηε ζέζε γηα ηηο παξάλνκεο απνθάζεηο ηνπο θαη ηηο πξαθηηθέο
δηνίθεζήο ηνπο.
Γηα ην Γ..
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