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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Θέµα: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών που έχουν διοριστεί µε τη διαδικασία δυσπρόσιτων 

σχολείων 

Επανερχόµαστε στο θέµα του αποκλεισµού συναδέλφων εκπαιδευτικών από το 
δικαίωµα µετάθεσης. Με έγγραφό µας είχαµε επισηµάνει ότι αποκλείονται δυσπρόσιτοι 
συνάδελφοι που διορίστηκαν τον Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο του 2005. 

Το ΥΠΕΠΘ, έλυσε εν µέρει το πρόβληµα. Στην 125182/∆2-22-11-2006 εγκύκλιό 
του αναφέρει: «για λόγους ίσης µεταχείρισης θεµελιώνουν δικαίωµα µετάθεσης όσοι 
δυσπρόσιτοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν µέχρι 31-10-2005».  

Να σηµειωθεί ότι µε βάση την 133318/∆2-25-11-2005 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ έχουν 
θεµελιώσει δικαίωµα και έχουν µετατεθεί πέρυσι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν µε τα ίδια 
ΦΕΚ των συναδέλφων, οι οποίοι ως διορισθέντες µε τη διαδικασία των δυσπρόσιτων 
σχολείων και έχοντας διανύσει και δεύτερη χρονιά, αποκλείονται φέτος! 
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Συγκεκριµένα, η 133318/∆2-25-11-2005 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ αναφέρει: 

«… Σας γνωρίζουµε ότι κατόπιν υποβολής πολλών ερωτηµάτων στην υπηρεσία µας 
και λόγω της καθυστερηµένης έκδοσης από τον ΑΣΕΠ των οριστικών αποτελεσµάτων των 
επιτυχόντων εκπαιδευτικών για διορισµό, οι εκπαιδευτικοί της ∆∆Ε, οι οποίοι διορίστηκαν 
µετά την 31η Οκτωβρίου 2005 ή θα διοριστούν τις αµέσως προσεχείς ηµέρες, έχουν δικαίωµα 
υποβολής αίτησης µετάθεσης µέσα σε 10 ηµέρες από την πράξη ανάληψης υπηρεσίας…» 

Θεωρούµε ότι, για λόγους ίσης µεταχείρισης, η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ οφείλει να 
αναθεωρήσει την 125182/∆2-22-11-2006 εγκύκλιο συµπληρώνοντάς την και επεκτείνοντάς 
την χρονικά, ώστε να καλύπτει όλους τους διορισθέντες µε τη διαδικασία των δυσπρόσιτων 
σχολείων το 2005.  

Μια τέτοια ρύθµιση θα ακολουθεί το πνεύµα της 133318/∆2-25-11-2005 εγκυκλίου 
του ΥΠΕΠΘ και θα αποκαθιστά πλήρως την ίση µεταχείριση των συναδέλφων. 

Προτείνουµε τέλος να δοθεί εύλογος χρόνος µετά την έκδοση της διορθωτικής 
εγκυκλίου, ώστε όλοι οι συνάδελφοι που εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία να καταθέσουν 
αιτήσεις µετάθεσης. 

Ζητάµε την άµεση παρέµβασή σας για την αποκατάσταση της αδικίας που έχει 
δηµιουργηθεί σε βάρος των συναδέλφων µας. 

 

 

 

 

 

 

 


