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Για τις αλλαγές στις περιοχές μετάθεσης 
 

 

         Στις 31/12/2012 τo Υπουργείο Παιδείας άλλαξε αιφνιδιαστικά τις περιοχές μετάθεσης, 
τις οποίες και διευρύνει, σχεδόν όλες, στα όρια των νομών. Συγκεκριμένα, στην Ηλεία 
ενοποιεί τις τέσσερις περιοχές μετάθεσης σε μια. 
          Το υπουργείο, κατά το παράδειγμα της κυβέρνησης, που με πράξεις νομοθετικού 
περιεχομένου επιχειρεί να επιβάλει την πολιτική της ΕΕ, του ΔΝΤ και του 
κεφαλαίου προωθεί με πανομοιότυπο τρόπο και χωρίς καμία συζήτηση με τον κλάδο τα 
αντιεκπαιδευτικά του σχέδια, στοχεύοντας και στο να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των 
εργαζόμενων. Το υπουργείο για την αυταρχική τακτική του χειροτερεύει τα εργασιακά 
δικαιώματα που έχουν σχέση με τις υπηρεσιακές μεταβολές των καθηγητών. 
Οι  συγκεκριμένες αλλαγές συνδέονται με μια σειρά αντιεκπαιδευτικά μέτρα που  προωθεί 
η κυβέρνηση, όπως το κλείσιμο σχολείων, την αύξηση του ωραρίου, τις υποχρεωτικές 
μετακινήσεις. Επιχειρούν τη διεύρυνση της κινητικότητας των εκπαιδευτικών σε ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή, με δυσμενείς συνέπειες στη διαδικασία της μετακίνησης-τοποθέτησης γενικά, 
τη συμπλήρωση του ωραρίου κλπ. Επίσης, επιφέρουν πλήγμα ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς που 
βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και συγκεκριμένα: 

-   Ο υπολογισμός των οργανικών κενών για τις μεταθέσεις του 2013, εφόσον θα γίνει σε επίπεδο 
νομού πλέον, θα δώσει λιγότερα κενά και σε λιγότερες  ειδικότητες. Μια τέτοια εξέλιξη και σε 
συνδυασμό με την σχεδιαζόμενη αύξηση του ωραρίου θα σημάνει την εκμηδένιση των μεταθέσεων. 

-  Οι διαθέσεις σε άλλα σχολεία όσων δεν συμπληρώνουν ωράριο, δεν θα υπόκεινται σε φραγμούς 
από τις περιοχές μετάθεσης που υπήρχαν μέχρι τώρα. Κάτι τέτοιο θα σημαίνει αφάνταστη 
ταλαιπωρία και μεγάλη οικονομική αφαίμαξη των συναδέλφων που θα αναγκαστούν να 
συμπληρώνουν ωράριο σε πολλά σχολεία και με μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους, υπολογίζοντας 
και το στοιχείο ότι το υπουργείο δε δικαιολογεί πλέον υπερωρίες και οδοιπορικά, λόγω διάθεσης. 

-  Ο εκπαιδευτικός θα βρίσκεται συνέχεια σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας, περιπλάνησης 
και αυξημένου κινδύνου για τη ζωή του, αφού θα συμπληρώνει ωράριο σε σχολεία που θα 
απέχουν μεταξύ τους δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιόμετρα.  

-  Με δεδομένο τους ελάχιστους μόνιμους διορισμούς και τις μηδαμινές προσλήψεις αναπληρωτών 
(όσες γίνονται θα αφορούν δυσπρόσιτα σχολεία και ήδη υπάρχει μεγάλο ποσοστό άρνησης 
ανάληψης υπηρεσίας από τους αναπληρωτές στα σχολεία αυτά), εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι τα 
σχολεία της περιφέρειας θα υπολειτουργούν, έχοντας πολλά κενά καθηγητών και άμεσο κίνδυνο 
να μαραζώσουν και να κλείσουν. 

Ζητάμε: 
Α) Από το υπουργείο την ανάκληση αυτής της απόφασης 

Β) Από το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ να συγκαλέσει άμεσα Γ.Σ. των ΕΛΜΕ, για να ληφθούν αποφάσεις για τα 
γενικότερα και επιμέρους προβλήματα των εργαζόμενων και του κλάδου, με στόχο την ανατροπή των 
μέτρων που καταργούν τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματά μας 
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