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Αθήνα, 22/11/2018

Σχετικά με τις μεταθέσεις στα Πειραματικά Σχολεία
Με βάση την εγκύκλιο των μεταθέσεων εκπαιδευτικών ΔΕ του σχ. έτους 2018-2019 της 211-2018 (αρ. πρωτ. 186398/Ε2), στην οποία οριζόταν ότι οι καθηγητές που υπηρετούν με
θητεία στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά αίτηση
για οριστική τοποθέτηση στο ΠΥΣΔΕ που ανήκει το σχολείο που υπηρετούν, χθες, 21-112018 στάλθηκε έγγραφο, ύστερα από σχετικά ερωτήματα, από τη Γενική Διεύθυνση
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αρ. πρωτοκόλλου
200011/Ε2 με το οποίο ορίζεται και πάλι η υποχρέωση για υποβολή αίτησης για οριστική
τοποθέτηση στο ΠΥΣΔΕ που ανήκει το πειραματικό ή το πρότυπο σχολείο που υπηρετούν.
Η ΟΛΜΕ, πέραν του ότι θεωρεί απαράδεκτο να στέλνεται έγγραφο μία ημέρα πριν τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, διαφωνεί κάθετα με την απόδοση του δικαιώματος
υποβολής της σχετικής αίτησης σε όλους ανεξαίρετα τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν
με θητεία στα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία με βάση τον νόμο 3966/2011. Οι
εκπαιδευτικοί αυτοί είναι τριών κατηγοριών: α) καθηγητές που είχαν οργανική θέση σε
αυτά τα σχολεία μέχρι το 2012 με βάση αποφάσεις του ΚΥΣΔΕ, β) καθηγητές που ήταν
αποσπασμένοι στα σχολεία αυτά κατά το σχολικό έτος 2012-2013 και αξιολογήθηκαν με
βάση τον παραπάνω νόμο, γ) καθηγητές που πήραν πενταετή θητεία το καλοκαίρι του
2013 με αξιολόγηση, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο. Καθώς οι περισσότεροι καθηγητές των
κατηγοριών β και γ πήραν την πενταετή θητεία στα πειραματικά και πρότυπα σχολεία
προερχόμενοι από άλλο ΠΥΣΔΕ από αυτό του πειραματικού-προτύπου σχολείου, η ΟΛΜΕ
έχει εκφράσει την αντίθεσή της και στο παρελθόν να αποκτήσουν οι προερχόμενοι από
άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί δικαίωμα οριστικής τοποθέτησης στο ΠΥΣΔΕ που ανήκει το
πειραματικό ή πρότυπο σχολείο. Σε εποχή ικανοποίησης πολύ μικρού αριθμού αιτήσεων
μετάθεσης των εκπαιδευτικών, αυτό θα αποτελούσε “μετάθεση από το παράθυρο” και ως
εκ τούτου κατάφωρη αδικία.
Η ΟΛΜΕ θεωρεί ότι μόνο οι καθηγητές που είχαν οργανική θέση στα σχολεία αυτά πριν το
2012 πρέπει να την πάρουν πίσω. Κάθε άλλη μεθόδευση θεωρείται απαράδεκτη.

