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ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΝ ΜΕΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

Κφριε Υπουργζ,  

Κυρία Γενική 

Η ΠΟΣΥΠ με ζκπληξη είδε τη νζα νομοθετική ςασ πρωτοβουλία για την κινητικότητα, 

όπωσ αυτή διατυπϊθηκε ςτην Π.Ν.Π. 90/01-05-2020 και ςυγκεκριμζνα ςτο άρθρο 27, 

ςφμφωνα με το οποίο: 
Αποφάςεισ απόςπαςησ ή μετάταξησ Α’ κφκλου κινητικότητασ 2019  

Στο τζλοσ τησ παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) προςτίθεται εδάφιο ωσ εξήσ: «Κατ΄ 

εξαίρεςη για τον Α΄ κφκλο κινητικότητασ 2019 οι αποφάςεισ απόςπαςησ ή μετάταξησ εκδίδονται ςε 

αποκλειςτική προθεςμία ζωσ τισ 30 Ιουνίου 2020». 

Όπωσ ζχουμε ενημερϊςει τη Γ. Γραμματζα του ΥΠΕΣ κα Χαραλαμπογιάννη, οι  

υπηρεςίεσ του Υπουργείου Παιδείασ και ιδιαίτερα οι Περιφερειακζσ Υπηρεςίεσ Εκπαίδευςησ 

που ςυμμετζχουν για πρϊτη φορά ςτην κινητικότητα του Ν.4440/2016, είναι 129 και η  

νομοθετική ςασ πρωτοβουλία, Ν. 4674/2020 άρθρο 43, αλλαγήσ των επιτροπϊν, καθιςτά  

αδφνατη την ολοκλήρωςη του  Αϋ κφκλου κινητικότητασ 2019, όχι μόνον για αυτζσ αλλά και  

για όλο το Υπουργείο Παιδείασ αφενόσ λόγω των πολλϊν θζςεων του παρόντοσ κφκλου 

κινητικότητασ ςτο ΥΠΑΙΘ και αφετζρου των πολλϊν υποψηφίων. 

Επίςησ τουσ  κρίςιμουσ  μήνεσ Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, για την πρόοδο και 
ολοκλήρωςη των διαδικαςιϊν κινητικότητασ όπωσ αυτζσ προβλζπονται, όλο το Δημόςιο αλλά 
και το  Υπουργείο Παιδείασ βρίςκεται ςε καθεςτϊσ περιοριςμζνησ λειτουργίασ ςφμφωνα με 
την ΥΑ 2873/Υ1/17-03-2020. 

Επιπρόςθετα  τζλοσ Φεβρουαρίου  ςτο ΥΠΑΙΘ ήταν ζτοιμεσ οι τριμελείσ  επιτροπζσ 

αξιολόγηςησ, ςε κάθε υπηρεςία υποδοχήσ, των υποψηφίων προσ μετάταξη και εκκρεμοφςε 

μόνον η υπογραφή τησ Υπουργοφ αλλά με την κατάθεςη του Ν.4674/2020 προσ ψήφιςη  και 

με δική ςασ παρζμβαςη προσ όλα τα Υπουργεία καταργήθηκαν ή δεν υπογράφηκαν οι 

επιτροπζσ οι οποίεσ δεν είχαν εκκινήςει την διαδικαςία αξιολόγηςησ των υποψηφίων και 

δϊςατε οδηγία για ςφςταςη κεντρικήσ επιτροπήσ αξιολόγηςησ ςε κάθε φορζα!     

Σε κάθε περίπτωςη και λαμβάνοντασ υπόψη ςασ τισ ιδιαιτερότητεσ του  Υπουργείου 

Παιδείασ θα πρζπει αφενόσ να δοθεί η δυνατότητα ςυγκρότηςησ των εν λόγω τριμελϊν 

επιτροπϊν ςε κάθε Περιφερειακή του Υπηρεςία και αφετζρου  να δοθεί και ο ανάλογοσ 



χρόνοσ ϊςτε να ολοκληρωθεί απρόςκοπτα η αξιολόγηςη των χιλιάδων  υποψηφίων και η 

μετάταξη τουσ ςτισ 1000 περίπου κενζσ οργανικζσ θζςεισ του ΥΠΑΙΘ, που εντάχθηκαν ςτον Αϋ 

κφκλο κινητικότητασ του 2019. 

Σε αντίθετη περίπτωςη είμαςτε υποχρεωμζνοι να καταγγείλουμε την πολιτική που 

αποςτερεί από τισ υποςτελεχωμζνεσ υπηρεςίεσ μασ την δυνατότητα να ολοκληρϊςουν με 

επιτυχία τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ τησ κινητικότητασ και να ςτελεχωθοφν με το 

κατάλληλο προςωπικό. 

Είμαςτε ςτη διάθεςη ςασ για κάθε διευκρίνιςη ! 

Για ηο Γ.. 

       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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