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ΠΡΟΣ: 
Υπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων 

κ. Κ. Αρβανιτόπουλο 
 

ΚΟΙΝ: 
1. Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων 

κ. Σ. Κεδίκογλου 
2. Γενικό Γραµµατέα Υ.ΠΑΙ.Θ 

κ. Α. Κυριαζή 
3. Αν. Προϊσταµένη της Γεν. Δ/νσης Διοίκησης Α/θµιας & Β/θµιας Εκπ/σης 

κ. Ε. Καρδαµίτση 
4. Διευθυντή του Γραφείου του κ. Υπουργού 

κ. Β. Βασιλόπουλο 
5. Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!» της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδας 

κ. Μ. Νίνη 
6. Διοικητικό Συµβούλιο ΟΛΜΕ 

7. Διοικητικό Συµβούλιο ΔΟΕ 
8. Μέλη των ενώσεων των εκπαιδευτικών 

των κλάδων ΠΕ05-07-08-19/20-32 
9. Μέσα µαζικής ενηµέρωσης 

 
 
 

ΘΕΜΑ: «Διασφάλιση διαφάνειας στις υποχρεωτικές µετατάξεις χιλιάδων εκπαιδευτικών από τη 

Δευτεροβάθµια στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» 

 



Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
 
Ως εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ05), Γερµανικής 

Γλώσσας (ΠΕ07), Καλλιτεχνικών (ΠΕ08), Πληροφορικής (ΠΕ19-20) και Θεατρικών Σπουδών 
(ΠΕ32) ζητούµε µε την παρούσα επιστολή µας να µεριµνήσετε, ώστε άµεσα να καλυφθεί το 
κενό διαφάνειας που δηµιουργήθηκε µε τη µη γνωστοποίηση της µοριοδότησης των περίπου 
4.000 εκπαιδευτικών, που µετατάχθηκαν υποχρεωτικά από τη Δευτεροβάθµια στην Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση, µε σειρά Υπουργικών Αποφάσεων από τα τέλη Αυγούστου του 2013. Δεν 
υποβλήθηκαν δικαιολογητικά για τη µοριοδότηση (µόρια συνολικής προϋπηρεσίας - συνθηκών 
διαβίωσης – οικογενειακών λόγων – κατοχής επιπλέον πτυχίων, µεταπτυχιακών και 
διδακτορικών), καθώς η υποβολή των αιτήσεων προτίµησης έγινε αποκλειστικά ηλεκτρονικά. 
Αυτό οδήγησε σε αδυναµία ελέγχου από τις υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και σε παντελή αδυναµία 
εποπτείας της όλης διαδικασίας από τους εµπλεκόµενους. 

 
Η µη δηµοσιοποίηση των στοιχείων γεννά εύλογες απορίες και δηµιουργεί ανησυχητικά 

σενάρια, δεδοµένου ότι τα προηγούµενα χρόνια το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων 
πραγµατοποίησε ουσιαστικά βήµατα στα θέµατα της διαφάνειας, όπως π.χ. στον ευαίσθητο 
τοµέα της διαχείρισης των συµβασιούχων της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης (αναπληρωτές και ωροµίσθιοι). Ήδη από τα µέσα της προηγούµενης δεκαετίας 
λειτουργεί – και µε τις συνεχείς ακούραστες προσπάθειες των υπαλλήλων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ βελτιώνεται συνεχώς – στο http://e-aitisi.sch.gr/ ένα όντως 
ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης προσωπικού, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε 
όλες τις πληροφορίες (όλοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη µοριοδότηση όλων από τον 
υπολογιστή τους) και δίδοντας αξιοπιστία στις προσλήψεις.  

 
Αυτονόητη θεωρείται από ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα η 

γνωστοποίηση της µοριοδότησης σε όλες τις υπηρεσιακές µεταβολές (διορισµοί, 
µεταθέσεις κ.λπ.). Τα τελευταία χρόνια µάλιστα η πίεση για διαφανείς αξιοκρατικές διαδικασίες 
οδήγησε στο να «παραβιαστεί» το έως τότε «άβατο» των αποσπάσεων από περιοχή σε περιοχή, 
περιορίζοντας δραστικά τον κύκλο εργασιών ατόµων, που από τη θέση την οποία κατείχαν, 
ενεργούσαν προς ίδιον όφελος. 

 
Γιατί δεν έχει διασφαλιστεί έως σήµερα κάτι αντίστοιχο και στις υποχρεωτικές µετατάξεις, 

δεδοµένου µάλιστα ότι υπάρχει πλούσια σχετική θετική εµπειρία; Πρόκειται απλώς για 
ολιγωρία υπηρεσιακών παραγόντων ή για αλλαγή πολιτικής στα θέµατα της 
διαφάνειας; Πως διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των χιλιάδων υποχρεωτικών 
µετατάξεων; 

 
Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και της διαδικασίας των υποχρεωτικών 

µεταθέσεων σας καλούµε να προβείτε άµεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση 
οργανικών θέσεων στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για τους 
νεοεισελθόντες κλάδους ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32. Την ίδρυση οργανικών 
θέσεων, είχατε και προσωπικά υποσχεθεί λίγες ηµέρες πριν εκπνεύσει η προθεσµία των αιτήσεων 
για µετάταξη. Έτσι θα εξασφαλιστεί η ισοτιµία µεταξύ των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και 
θα τερµατιστεί η αγωνία και η εργασιακή ανασφάλεια των συναδέλφων. 

 



 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
 
Σας καλούµε άµεσα να επιληφθείτε προσωπικά της ικανοποίησης των αιτηµάτων 

που θέτουµε και µέσα στις προσεχείς ηµέρες να αναρτηθούν στην επίσηµη ιστοσελίδα του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. οι πίνακες µε το σύνολο των µορίων, ώστε να απαντηθούν τα ερωτήµατα και να αρθούν 
οι υπόνοιες όχι µόνο των χιλιάδων εκπαιδευτικών που εµπλέκονται στη διαδικασία των 
υποχρεωτικών µετατάξεων, αλλά και ευρύτερα ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας, που 
µε απορία και έκδηλη ανησυχία παρακολουθεί εδώ και µήνες την υπόθεση αυτή.  
 
 

Με εκτίµηση 
 

Για τα Δ.Σ. των επιστηµονικών φορέων των κλάδων ΠΕ05-07-08-19/20-32 
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ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών) 
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ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ19/20 (Πληροφορικής) 
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