
∆ηµητρακόπουλος Γιώργος – Υποψήφιος Αιρετός ΚΥΣΠΕ -http://users.sch.gr/dimitrako 

           ∆ηµητρακόπουλος Γιώργος 
 

Υποψήφιος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 
(µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) 

 

Τηλ. επικοινωνίας  6977–747439 
http://users.sch.gr/dimitrako 

 
 

Παράνοµη η - εκτός νοµού - µετακίνηση των αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών 

 
 
Συνάδελφοι 

 

Με έκπληξη και οργή παρακολουθούµε τις τελευταίες ηµέρες δηµοσιεύµατα που 
αφορούν τη µετακίνηση αναπληρωτών συναδέλφων µας από το νοµό στον οποίον 
προσλήφθηκαν - µε Υπουργική Απόφαση - σε άλλο νοµό και, µάλιστα, χωρίς αίτησή τους! 
Συγκεκριµένα, αναφερόµαστε στη µετακίνηση αναπληρωτών από το νοµό Φλώρινας στο 
νοµό Κοζάνης. Πρόκειται, ασφαλώς, για παράνοµη απόφαση, η οποία και πρέπει να 
ανακληθεί αµέσως. Για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας παραθέτουµε το νοµικό πλαίσιο, 
ώστε να µπορεί ο καθένας να βγάλει τα συµπεράσµατά του: 
 

«Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας ή 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δηµιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά 
κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαµβάνονται, µε αίτησή τους, προσωρινοί 
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόµενες από 
το πρόγραµµα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή 
Περιοχής Μετάθεσης είναι περισσότερες από τέσσερις και λιγότερες από δεκαέξι και δεν 
δικαιολογούν το διορισµό µόνιµου εκπαιδευτικού, προσλαµβάνονται προσωρινοί 
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας» (άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 
3848/10). 
  

Από τη γραµµατική διατύπωση της παραπάνω διάταξης, αλλά και το «πνεύµα» 
του νοµοθέτη προκύπτει ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (πλήρους ή µειωµένου ωραρίου) 
προσλαµβάνονται για να καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες σε µια συγκεκριµένη Περιοχή 
διορισµού, την οποία έχουν επιλέξει µε την υποβολή της δήλωσής τους. Από πουθενά δεν 
προκύπτει ότι µπορούν να µετακινηθούν σε άλλο νοµό της ίδιας ή άλλης Περιφερειακής 
∆ιεύθυνσης - ακόµη κι αν περιλαµβάνεται στη δήλωσή τους - κατά τη διάρκεια του 
διδακτικού έτους και σε συνέχεια του αρχικού τους διορισµού, χωρίς οι ίδιοι να 
υποβάλουν σχετική αίτηση.  

 

Κατόπιν των παραπάνω, είναι «ηλίου φαεινότερον» πως την πολιτική ευθύνη για 
αυτή την εξέλιξη φέρει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Καλούµε την 
Οµοσπονδία (∆ΟΕ) να λάβει αµέσως θέση και µε συγκεκριµένες δράσεις να αποτρέψει 
τις δυσµενείς αυτές εξελίξεις. Τώρα, γιατί «αύριο» θα είναι αργά – για µόνιµους και 
αναπληρωτές! 
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