ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο “Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική
πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις”
Θέμα: Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σύμφωνα με την παρ. 5 το άρθρο 62 του νόμου 4589/2019, «5.α) Οι νεοδιοριζόμενοι
τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση
του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου
Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ.
154/1996 (Α΄ 115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των
μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς
εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Με την επιφύλαξη του τελευταίου
εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή
που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή
ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού
στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος
υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι
νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες
μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001
(Α΄ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και
άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως,
δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων
υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.»
Η εν λόγω ρύθμιση της προτεινόμενης τροπολογίας τροποποιεί την παράγραφο 5 του άρθρου 62
του νόμου 4589/2019 (Α΄13), μειώνοντας το χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στην περιοχή
διορισμού των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) από δύο (2) σε ένα (1) έτος, αίροντας τη διάταξη για

διετή παραμονή και απαγόρευση οποιασδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής που επιφέρει αλλαγή
της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης.
Επισημαίνεται ότι η τροποποίηση αυτή είναι σε συνάφεια με το άρθρο 16, του αναθεωρημένου
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, «Για πραγματοποίηση των απαραίτητων συνθηκών διαβίωσης
που απαιτούνται για την πλήρη ανάπτυξη της οικογένειας που είναι βασικό κύτταρο της
κοινωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθούν την οικονομική,
νομική και κοινωνική προστασία της οικογενειακής ζωής, ιδίως με κοινωνικές και οικογενειακές
παροχές, με φορολογικές διατάξεις, με ενθάρρυνση για την κατασκευή κατοικιών που να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικογένειας, με την ενίσχυση των νέων εστιών ή με κάθε άλλο
κατάλληλο μέτρο.» και με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ) και τη σχετική νομολογία, στο οποίο προβλέπεται: «Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα στο
σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής του ζωής...».
Επίσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην παρ. 1 άρθρο 8, για
τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
προβλέπεται: «1. Για τη μετάθεση εκπαιδευτικών που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του
Π.Δ. απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στη κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του
έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.». Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που
εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, δεν απαιτείται η υπηρέτηση ούτε του ενός έτους
για να θεμελιώσουν το δικαίωμα της μετάθεσης σε άλλη περιοχή: «4. Δεν απαιτείται η
συμπλήρωση ενός έτους στην οργανική θέση στις περιπτώσεις της μετάθεσης ειδικών
κατηγοριών καθώς στις περιπτώσεις μετάθεσης από σχολείο μη ειδικής αγωγής σε ΣΜΕΑ.» (παρ.
4 άρθρο 8 ΠΔ 50/1996). Επομένως, η διάταξη απαγόρευσης των υπηρεσιακών μεταβολών και δη
της μετάθεσης όλων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών αδιακρίτως για δύο(2) έτη, ιδιαίτερα όσων
ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (σοβαρά πάσχοντες, ΑμΕΑ), δεν εναρμονίζεται και με
τη συνταγματική διάταξη της παρ. 1 και 2 του 4 του Συντάγματος, στην οποία προβλέπεται: «1. Oι
Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και
υποχρεώσεις.».
Περαιτέρω, με την τροπολογία αυτή, λαμβάνονται υπόψη από την πολιτεία τα πραγματικά
περιστατικά που αφορούν στην οικογενειακή ζωή και την υπηρεσιακή κατάσταση των
νεοδιοριζόμενων, πλείστοι εκ των οποίων έχουν αποκτήσει οικογένεια με παιδιά, αφού η
αναμονή διορισμού τους έχει ξεπεράσει τη δεκαετία και οι ίδιοι έχουν υπηρετήσει ως
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα, εκτός τόπου διαμονής, ακόμα
και άνω των δεκαπέντε σχολικών ετών και η ανάγκη εναρμόνισης της οικογενειακής τους ζωής.
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο…
Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 62 του νόμου 4589/2019 (Α’
13) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π και
Ε.Β.Π που τοποθετούνται στην περιοχή μετάθεσης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο,
παραμένουν υποχρεωτικά στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους
εξαιρουμένων όσων ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, όπως κάθε φορά ισχύουν, για
τους οποίους δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός(1) έτους στην περιοχή διορισμού τους. Για

όσους τοποθετούνται κατά τη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, ως
χρόνος έναρξης τους έτους λογίζεται η 1η Σεπτεμβρίου. Για τις μεταθέσεις του σχολικού έτους
2021-22 δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής και στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, κατόπιν
ειδικής πρόσκλησης.»
Αθήνα, 10/05/2022
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