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Αθήνα, 3/2/2011
ΠΡΟΣ:
τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ

Συνάδελφοι,
Την Τετάρτη 2 Φλεβάρη του 2011, η Επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υπουργείο
ολοκλήρωσε την επεξεργασία για τη μοριοδότηση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών.
Ως μέλη της Επιτροπής εκ μέρους της ΟΛΜΕ ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Γκίνης και η
Ζωγραφάκη Ελένη κινήθηκαν με βάση τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας και το πάγιο αίτημα
του κλάδου οι αποσπάσεις να γίνονται με διαφανή, αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια.
Στη Γ.Σ. των Προέδρων το Σάββατο 5/2/2011 περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας επί
του τελικού κειμένου της Επιτροπής που σας αποστέλλουμε.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της για τη διαμόρφωση των κριτηρίων
μεταθέσεων.
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ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ & ΔΕ
1.Όργανα και Κατηγορίες αποσπάσεων
1.1. Αρμόδια όργανα για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα κεντρικά,
τα ανώτερα περιφερειακά και τα περιφερειακά υπηρεσιακά
συμβούλια των εκπαιδευτικών.
1.1.1. Τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ) είναι
αρμόδια για:
α. Αποσπάσεις στην κεντρική υπηρεσία και στις ανεξάρτητες ή σε
αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, για άσκηση διοικητικού
έργου.
β. Αποσπάσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ, για άσκηση διοικητικού έργου
γ. Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
1.1.2. Τα ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΑΠΥΣΠΕ
/ΑΠΥΣΔΕ)1 είναι αρμόδια για:
α. Αποσπάσεις στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις
και στα γραφεία εκπαίδευσης, για άσκηση διοικητικού έργου
β. Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ, σε τάξεις υποδοχής των λοιπών σχολείων
και σε ΚΕΔΔΥ
γ. Αποσπάσεις σε πειραματικά σχολεία
δ. Αποσπάσεις σε καλλιτεχνικά σχολεία
ε. Αποσπάσεις σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
στ. Αποσπάσεις σε μειονοτικά σχολεία
ζ. Αποσπάσεις σε μουσικά σχολεία
Οι
αποσπάσεις
των
περιπτώσεων
εκπαιδευτικούς του ίδιου ΑΠΥΣΠΕ/ΔΕ

α

έως

ζ

αφορούν

τους

1.1.3. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ)
είναι αρμόδια για τις αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο του
ίδιου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
1.2. Όταν τα ανωτέρω ΥΣ συνεδριάζουν για αποσπάσεις εκπ/κών σε
μειονοτικά σχολεία, συμμετέχουν οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι
των εργαζόμενων στα σχολεία αυτά.
2. Εκτέλεση αποσπάσεων

1

Πρόταση ΟΛΜΕ: Για τις αποσπάσεις σε Πειραματικά, Καλλιτεχνικά και Μουσικά
σχολεία αρμόδια είναι τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ)
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Οι προτάσεις των κεντρικών, των ανώτερων περιφερειακών και των
περιφερειακών ΥΣ εκτελούνται με απόφαση του Υπουργού ΠΔΒΜΘ,
του Περιφερειακού Διευθυντή και του Διευθυντή εκπαίδευσης,
αντίστοιχα.

Πρόταση ΟΛΜΕ – ΔΟΕ: Κατάργηση της παραγράφου 1 και 3, περ. β
του άρθου 31 του ν. 3848/2010, για τις αποσπάσεις των
υπαραρίθμων σε σχολείου άλλου νομού της ίδιας ή άλλης
περιφερειακής διεύθυνσης.
Πρόταση ΟΛΜΕ: Για τις αποσπάσεις σε Πειραματικά, Καλλιτεχνικά
και Μουσικά σχολεία αρμόδια είναι τα περιφερειακά υπηρεσιακά
συμβούλια (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ)
3. Κριτήρια για τις αποσπάσεις
3.1. Για τις αποσπάσεις στην KY και στις ανεξάρτητες ή σε
αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, σε νομικά πρόσωπα
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ,
καθώς και στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και
στα γραφεία εκπαίδευσης (περιπτώσεις α-γ του προηγούμενου
άρθρου) τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη τα
εξής κριτήρια:
α. τις μεταπτυχιακές σπουδές
διοίκηση της εκπαίδευσης

στη

δημόσια

διοίκηση

ή

στη

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοίκηση, τη
νομική ή άλλη επιστήμη
γ. την τεκμηριωμένη γνώση
πρόκειται να καλυφθεί

του

αντικειμένου

της

θέσης

που

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με
πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄
ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά
υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΔΒΜΘ

προτίμηση

στις

στ.
την
πιστοποιημένη
γνώση
ξένων
γλωσσών,
η
οποία
αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό
επιπέδου Β2 και άνω
Για
το
σκοπό
αυτό
στη
σχετική
πρόσκληση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος γίνεται συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της
θέσης που πρόκειται να καλυφθεί με απόσπαση και αναφέρονται τα
συγκεκριμένα
προσόντα
που
πρέπει
να
διαθέτουν
οι
ενδιαφερόμενοι, καθώς και η αριθμητική αποτύπωσή τους.
3.2.1. Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και
από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ (περιπτώσεις δ
και ε του προηγούμενου άρθρου) λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια
για τις μεταθέσεις, εκτός από τις συνθήκες διαβίωσης στις
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έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν οι εκπαιδευτικοί. Επίσης
συνεκτιμώνται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο τα εξής:
α. Βαριές και δυσίατες ασθένειες:
i. των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους
μονάδες 5 για ποσοστό 50-67% και μονάδες 10 για ποσοστό 67%
και άνω)
ii. των γονέων τους που είναι δημότες από διετίας δήμου της
περιοχής όπου ζητείται η απόσπαση, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν
την επιμέλειά τους (μονάδες 2 για ποσοστό αναπηρίας 50-67% και
μονάδες 5 για ποσοστό 67% και άνω)
iii. αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον
έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (μονάδες 5)
Το ποσοστό αναπηρίας αποδεικνύεται με γνωμάτευση πρωτοβάθμιας
ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εκδίδεται βάσει
του Ενιαίου Κανονισμού Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως
ισχύει κάθε φορά (άρθρο 7 ν. 3863/2010)
β. Η συνυπηρέτηση2 με σύζυγο εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας ή
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή
Ε.Π. Τ.Ε.I. Τμημάτων ή Παραρτημάτων (μονάδες 6 επιπλέον).
γ.Η χηρεία, εφόσον υπάρχουν ανήλικα παιδιά (μονάδες 5)
δ. Οι εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, όπως η διάζευξη
ή διάσταση, η χηρεία ή η ανάγκη για εξωσωματική γονιμοποίηση
(μονάδες 3)
ε. Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση
άλλου τίτλου) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από
αυτήν όπου ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός (μονάδες 2).
3.2.2. Κατά τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
αποσπώνται, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, οι εκπαιδευτικοί
που
ανήκουν
στις
παρακάτω
κατηγορίες,
κατά
σειρά
προτεραιότητας:
α. Ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης (άρθρο … αυτού του
νόμου)
β. Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων (παρ. 1 του
άρθρου 21 ν. 2946/2001)
γ.
Είναι
εκλεγμένοι
περιφερειακοί
σύμβουλοι,
δήμαρχοι,
δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων
ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρα 93 παρ. 7 και 182 παρ.
10 του ν. 3852/2010)
δ. Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών (παρ. 3, άρθρου
2304/95)

2

47 ν.

Πρόταση ΟΛΜΕ: Η μοριοδότηση της συνυπηρέτησης να ισχύει για κάθε είδους συνυπηρέτηση.
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ε. Είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων3 των ενώσεων
λειτουργών μέσης εκπαίδευσης ή των συλλόγων των δασκάλων και
ζητούν απόσπαση σε σχολεία της έδρας αυτών (παρ. άρθρου 16,
παρ.Γ8, ν. 1566/85).
Αν δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στην περιοχή όπου θεμελιώνουν
δικαίωμα απόσπασης,σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία
ανήκουν,η
απόσπαση
πραγματοποιείται
σε
όμορη
αυτής
περιοχή.(ν.3852, άρθρο 93)
3.2.3. Κατά τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
αποσπώνται κατά προτεραιότητα, εφόσον υπάρχουν λειτουργικά
κενά, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες,
κατά σειρά προτεραιότητας:
α. Πάσχουν από αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω
β. Είναι τρίτεκνοι
4.Για τις αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ, σε τάξεις υποδοχής των λοιπών
σχολείων, σε ΚΕΔΔΥ, σε πειραματικά, καλλιτεχνικά, μουσικά,
μειονοτικά σχολεία και σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
τα υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη τα αντίστοιχα κριτήρια
για τις μεταθέσεις.
Πρόταση ΟΛΜΕ ΔΟΕ: Τα κριτήρια να καθορίζονται με υπουργική
απόφαση.
4. Κωλύματα αποσπάσεων
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση οι παρακάτω
κατηγορίες εκπαιδευτικών:
α. Οι νεοδιόριστοι που διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στην
περιοχή ή στο σχολείο του πρώτου διορισμού τους, προκειμένου
για τις αποσπάσεις στην KY και στις ανεξάρτητες ή σε
αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, σε νομικά πρόσωπα
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ,
καθώς και στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και
στα γραφεία εκπαίδευσης. Εξαιρούνται οι ανήκοντες σε ειδική
κατηγορία του άρθρου … αυτού του νόμου.
β. Όσοι είναι στελέχη της εκπ/σης (σχολικοί σύμβουλοι, δ/ντές
δ/σεων, προϊστάμενοι γραφείων, προϊστάμενοι εκπαιδευτικών
θεμάτων, διευθυντές και υποδ/ντές σχολείων)
γ. Όσοι υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την
31η Αυγούστου του έτους που γίνονται οι αποσπάσεις

3

Ν. 1566/85, άρθρο16, παρ.Γ8: «Με τη διαδικασία της παραγράφου 1 αποσπώνται τα μέλη των
διοικητικών συμβουλίων των ενώσεων λειτουργών μέσης εκπαίδευσης και των συλλόγων των δασκάλων
σε σχολεία της έδρας τους. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση τους.»
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δ. Όσοι ζητούν απόσπαση για τρίτο συνεχόμενο σχολικό έτος, εάν
δεν έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης στην περιοχή όπου ζητούν
να αποσπαστούν.
ε. Όσοι ανήκουν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, πειραματικά,
μουσικά, καλλιτεχνικά ή μειονοτικά σχολεία και σε σχολεία
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, προκειμένου για τις αποσπάσεις
στην KY και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του
ΥΠΔΒΜΘ, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που
εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και στις περιφερειακές
διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης,
εφόσον
δεν
έχουν
εξαντλήσει
το
προβλεπόμενο
διάστημα
υποχρεωτικής παραμονής σε αυτά.
5. Διαδικασία αποσπάσεων και τοποθετήσεων
5.1. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με την εξής σειρά:
α. Αποσπάσεις στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου ΠΔΒΜΘ
β. Αποσπάσεις στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις
και στα γραφεία εκπαίδευσης
γ. Αποσπάσεις σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου ΠΔΒΜΘ
δ. Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
ε. Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ, σε τάξεις υποδοχής των λοιπών σχολείων
και σε ΚΕΔΔΥ, σε πειραματικά σχολεία, σε καλλιτεχνικά
σχολεία,σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε μειονοτικά
σχολεία, σε μουσικά σχολεία
στ. Αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
5.2. Ειδικότερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, αποσπούν ή
τοποθετούν τους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά:
α. Αποσπάσεις και τοποθετήσεις

υπεραρίθμων

β. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση του ΥΣ
γ. Αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο της περιοχής αρμοδιότητας
του συμβουλίου
δ. Τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλες περιοχές
ε. Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων
στ. Προσωρινές τοποθετήσεις μεταταχθέντων
ε. Τοποθετήσεις αναπληρωτών
5.3. Όταν ικανοποιείται το αίτημα εκπαιδευτικού για μια
κατηγορία απόσπασης, δεν εξετάζονται οι αιτήσεις που τυχόν
έχει υποβάλει για άλλες κατηγορίες απόσπασης.
Πρόταση ΔΟΕ: Οι αποσπάσεις των περιπτώσεων 5.2.γ και 5.2.δ να
συνεξετάζονται.
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