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1.  Ενημζρωςη ςχετικά με τη χορήγηςη άδειασ αςθζνειασ τζκνων  

Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν εφαρμογι του άρκρου 31 του Ν.4440/2016 (Φ.Ε.Κ.224 τ.Αϋ/2- 12-2016) αναφορικά με 

τθ χοριγθςθ άδειασ αςκζνειασ τζκνων ςτουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ.  

Για τθν εγκφκλιο ΠΑΣΗΣΕ ΕΔΩ 

H παραπάνω εγκφκλιοσ μεταξφ άλλων αναφζρει: φμφωνα με το άρκρο 31 του Ν.4440/2016 κεςμοκετείται το 

δικαίωμα άδειασ με αποδοχζσ ςτουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ λόγω αςκζνειασ των ανιλικων τζκνων τουσ κατόπιν προςκόμιςθσ ςχετικισ ιατρικισ βεβαίωςθσ. Σο 

δικαίωμα αυτό ανζρχεται ςε τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ ανά θμερολογιακό ζτοσ. Ειδικά για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ που είναι πολφτεκνοι ι τρίτεκνοι, το δικαίωμα αυτό ανζρχεται ςε πζντε (5) εργάςιμεσ μζρεσ ανά 

θμερολογιακό ζτοσ. Για τουσ εκπαιδευτικοφσ που είναι μονογονείσ, θ άδεια αυτι ανζρχεται ςε ζξι (6) εργάςιμεσ 

θμζρεσ ανά θμερολογιακό ζτοσ, πρόκειται δε για άδεια που ςυναρτάται με τθν κατ’ αποκλειςτικότθτα άςκθςθ τθσ 

γονικισ μζριμνασ ανιλικου τζκνου από ζναν γονζα (άρκρο 53 του Ν.3528/2007, όπωσ ιςχφει). Για τθ χοριγθςθ τθσ 

άδειασ αυτισ κα πρζπει ο γονζασ εκπαιδευτικόσ να υποβάλει αίτθςθ ςτο χολείο που υπθρετεί οργανικά ι με 

απόςπαςθ, προκειμζνου να χορθγθκεί θ άδεια από τον αρμόδιο Διευκυντι του χολείου. Η αίτθςθ αυτι 

υποβάλλεται εντόσ επτά (7) θμερϊν από τθν απουςία του. 

2. Επικαιροποίηςη ςτοιχείων μητρώου εκπαιδευτικών  

ασ ενθμερϊνουμε ότι το θλεκτρονικό φςτθμα Διαχείριςθσ Μθτρϊου Εκπαιδευτικϊν και Τποβολισ Αιτιςεων 

Μετακζςεων κα παραμείνει ανοικτό μζχρι και τισ 31-01-2017 Για τθ Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ Προςωπικοφ ΠΕ Σμιμα 

Γϋ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

3. Έκθεςη “καταπζλτησ” για τισ 3.559 μετατάξεισ εκπαιδευτικών ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη  

Ανάκλθςθ του ςυνόλου των διοικθτικϊν πράξεων των 3.559 υποχρεωτικϊν μετατάξεων που ζγιναν το 2013 από 

τον τότε υπουργό Παιδείασ Κ. Αρβανιτόπουλο, ειςθγείται το ϊμα Επικεωρθτϊν- Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 

διότι, ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ “καταπζλτθ” θ διαδικαςία των υποχρεωτικϊν μετατάξεων ζγινε κατά παράβαςθ 

των διατάξεων του άρκρου 82 παρ. 11 του ν.4172/2013  

φμφωνα με πλθροφορίεσ θ ζκκεςθ που ςτάλκθκε ςτθν πολιτικι θγεςία από τθν περαςμζνθ Άνοιξθ, καταλιγει 

ςτα ςυμπεράςματα ότι ςτθν ακολουκείςα διαδικαςία υποχρεωτικϊν μετατάξεων του άρκρου 82 παρ. 11 του 

ν.4172/2013:  

1. Δεν ζγινε επεξεργαςία και ςυςχετιςμόσ των καταχωρθμζνων ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα του άρκρου 7 του 

ν.3848/2010 ςτοιχείων από τθν αρμόδια υπθρεςία.  

2. Η ειςιγθςθ για τον προςδιοριςμό κενϊν και πλεοναςμάτων των δφο βακμίδων εκπαίδευςθσ δεν ςυντάχκθκε, 

όπωσ προβλεπόταν, από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Προςωπικοφ α/βάκμιασ και β/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αλλά το 

ςχζδιο αυτισ δόκθκε από το Γραφείο Τπουργοφ και υπογράφθκε μόνο από τουσ αρμόδιουσ Σμθματάρχεσ με 

διατυπωμζνεσ επ’ αυτοφ τισ διαφωνίεσ- επιφυλάξεισ τουσ, χωρίσ να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία υπογραφισ και 

διεκπεραίωςθσ.  

http://naoum.gr/%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%AD%CE%BA%CE%BD%CF%89-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B5/
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3. Η διαπιςτωτικι πράξθ του υπουργοφ, το ςχζδιο τθσ οποίασ επίςθσ δόκθκε ςτθν Τπθρεςία από το Γραφείο 

Τπουργοφ, μνθμονεφει ςτο ςκεπτικό τθσ ειςιγθςθ που ςτερείται νόμιμθσ υπόςταςθσ, και αποτυπϊνει κενά ςτθν 

Π/βάκμια Εκπαίδευςθ και πλεονάςματα ςτθ Δ/βάκμια Εκπαίδευςθ, των οποίων θ ορκότθτα όχι μόνον δεν 

ελζγχκθκε από τθν Τπθρεςία, αλλά και, όπωσ προζκυψε από τισ διαπιςτϊςεισ τθσ παροφςασ, αποκλίνουν 

ςθμαντικά από τα πραγματικά δεδομζνα τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιόδου.  

4. Η υπουργικι απόφαςθ κακοριςμοφ του αρικμοφ κζςεων για μετάταξθ εκπαιδευτικϊν Δ/βάκμιασ ςτθν 

Π/βάκμια Εκπαίδευςθ και ςε διοικθτικζσ κζςεισ αποτελεί επιμζρουσ πράξθ ςφνκετθσ διοικθτικισ ενζργειασ, 

ερειδόμενθ ςτθ διαπιςτωτικι πράξθ ..., θ οποία φζρει τισ ανωτζρω πλθμμζλειεσ.  

5. Δεν καταρτίςτθκε από τθν υπθρεςία αξιολογικόσ πίνακασ κατάταξθσ, βάςει των μορίων των αιτθκζντων 

εκπαιδευτικϊν, αλλά δόκθκε από το Γραφείο Τπουργοφ αλφαβθτικόσ πίνακασ με τα ονόματα των προσ μετάταξθ 

εκπαιδευτικϊν, τόςο ςε κζςεισ εκπαιδευτικϊν Π/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ, όςο και ςε διοικθτικζσ κζςεισ.  

6. Η υπουργικι απόφαςθ με τθν οποία μετατάχκθκαν 3.122 εκπαιδευτικοί, ωσ ατομικι διοικθτικι πράξθ, 

ςτερείται ςαφοφσ, ειδικισ, επαρκοφσ αιτιολογίασ από τθν οποία να προκφπτει θ ςυνδρομι των κατά νόμο 

προχποκζςεων για τθν ζκδοςι τθσ (ςφνταξθ αξιολογικοφ πίνακα για τθν επιλογι των μεταταςςόμενων), κατά 

παράβαςθ των διατάξεων του άρκρου 17 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ  

7. Η δεφτερθ διαπιςτωτικι πράξθ ...δεν ςυνιςτά διορκωτικι ενζργεια τθσ Διοίκθςθσ βαςιηόμενθ ςτισ πραγματικά 

υφιςτάμενεσ κενζσ οργανικζσ κζςεισ, αλλά υπιρξε απόρροια του πλικουσ των ενςτάςεων που υποβλικθκαν.  

8. Οι πλθμμζλειεσ τθσ διαδικαςίασ που επιςθμάνκθκαν ςτθν παροφςα (παράλειψθ ςφνταξθσ πίνακα κατάταξθσ, 

άτυπθ ειςαγωγι κριτθρίου εντοπιότθτασ κλπ) είχαν ωσ ςυνζπεια τθ δθμιουργία αδιεξόδου, κακϊσ θ Τπθρεςία 

αδυνατοφςε να προβεί ςε αντικειμενικι εξζταςθ και κρίςθ επί των ενςτάςεων, με αποτζλεςμα τθν ζκδοςθ 

πλικουσ μεταγενζςτερων υπουργικϊν αποφάςεων μετατάξεων, επίςθσ με παρζμβαςθ τθσ πολιτικισ θγεςίασ, που 

αποςκοποφςαν ςτθν ικανοποίθςθ αιτθμάτων ενιςταμζνων.  

Διαφωνοφςε θ αρμόδια υπθρεςία και ο Γενικόσ Γραμματζασ Θανάςθσ Κυριαηισ  

Οι Επικεωρθτζσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ, επιςθμαίνουν ότι θ διαδικαςία 

μετάταξθσ εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε κζςεισ εκπαιδευτικϊν ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 

για το ςχολικό ζτοσ 2013-14 (άρκρο 82, παρ.11 του ν.4172/2013) πραγματοποιικθκε παρά τισ διατυπωμζνεσ επί 

των ςχεδίων των ςχετικϊν διοικθτικϊν πράξεων επιφυλάξεισ και αντιρριςεισ τθσ Τπθρεςίασ και του αρμόδιου 

Γενικοφ Γραμματζα Θανάςθ Κυριαηι, με επανειλθμμζνεσ παρεμβάςεισ τθσ πολιτικισ θγεςίασ ςτο ζργο τθσ 

ελεγχόμενθσ υπθρεςίασ. Σριπλάςιοσ ο αρικμόσ των μεταταχκζντων εκπαιδευτικϊν επί του αρικμοφ των 

υφιςτάμενων κενϊν Από τον ανωτζρω πίνακα κακίςταται ςαφζσ ότι ο αρικμόσ των μεταταχκζντων εκπαιδευτικϊν 

είναι ςχεδόν τριπλάςιοσ του αρικμοφ των υφιςτάμενων κενϊν. 

 

 


