
 
 

 

Ανάκληση μετατάξεων: να δοθεί  ένα τέλος στις άδικες προϋποθέσεις 

 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την αντίθεση μας στην πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να προβεί σε 

ανάκληση των μετατάξεων 3800 εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκαν το 2013. 

Είναι ένα θέμα που δημιούργησε η προηγούμενη κυβέρνηση, στο πλαίσιο της επιβολής της ευρωπαϊκής 

πολιτικής, που επιδιώκει την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων με την επιβολή της κινητικότητας, 

διαθεσιμότητας- απολύσεων. Το πρωτότυπο σε αυτή την ιστορία ήταν ότι η τότε ελληνική κυβέρνηση φαίνεται 

να εκμεταλλεύτηκε το μέτρο αυτό για να καλύψει κάποιες πελατειακές της ανάγκες, γεγονός που αποδείχτηκε 

από την αναντιστοιχία των πραγματοποιούμενων μετατάξεων και των πραγματικών δηλωθέντων κενών σε κάθε 

περιοχή. 

Από την άλλη μεριά όμως πολλοί συνάδελφοι αναγκάστηκαν να μπουν στη διαδικασία αυτή εξαιτίας του 

τρόμου της διαθεσιμότητας- απόλυσης, καθώς ήταν η εποχή της δημιουργίας των «πλεοναζόντων» με την 

αύξηση του ωραρίου και τη μείωση των τμημάτων. Άλλοι πάλι ήταν εγκλωβισμένοι μακριά από τα σπίτια τους, 

καθώς η έλλειψη διορισμών είχε παγώσει τις μεταθέσεις.  

Δεν πρέπει λοιπόν το Υπουργείο να ξεχνά τις γενεσιουργές αιτίες του φαινομένου. Για το λόγο αυτό δεν 

κατανοούμε τη μη δέσμευσή του για ανάκληση της πρότασής του, όταν, μάλιστα, δεν εγγυάται τη δημιουργία 

οργανικών θέσεων για μεταταχθέντες και μετατιθέμενους, εάν δεν έχει «τη θετική εισήγηση από το Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους ότι δεν προκύπτει δαπάνη από αυτήν». Δεν μπορεί να λυθεί ένα πρόβλημα, όταν 

παραμένουν οι συνθήκες που το δημιούργησαν, δηλαδή η σύνδεση της σύστασης οργανικών θέσεων με τα 

«νούμερα» των δανειστών.  

Πρέπει, λοιπόν, να καταλάβει η κυβέρνηση ότι, εάν θέλει πραγματικά να αποκαταστήσει τις όποιες αδικίες, 

θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε μαζικούς διορισμούς, αποκατάσταση του ωραρίου και των τμημάτων, ώστε 

να πάψει το φαινόμενο του διαπληκτισμού για ανύπαρκτες οργανικές θέσεις . 

Διεκδικούμε και ζητάμε το Υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει την εισήγησή του και να προχωρήσει 

άμεσα σε λύσεις στη βάση των προτάσεων του κλάδου και της ΟΛΜΕ: 

 Να πραγματοποιηθεί έλεγχος νομιμότητας των μορίων των μεταταγμένων, να δημοσιοποιηθούν τα 

μόρια. 

 Να δοθεί η δυνατότητα επιστροφής στη Β/θμια σε όσους εκπαιδευτικούς το επιθυμούν με παράλληλη 

κατοχύρωσή τους.  

 Να γίνει σύσταση οργανικών σε κάθε σχολική μονάδα για όλα τα διδακτικά αντικείμενα με βάση τις 

πραγματικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας. 

 Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν σε ειδικότητες που δεν προϋπήρχαν στην Α/θμια εκπαίδευση να 

τοποθετηθούν άμεσα βάσει των μορίων τους. 

 Για τις κοινές ειδικότητες: να γίνει σύγκριση (με βάση τα μόρια μετάθεσης του 2013) όσων αιτούνταν 

μετάθεση στην πρωτοβάθμια το 2013 και των μεταταγμένων από τη δευτεροβάθμια. Να ικανοποιηθούν οι 

μεταθέσεις εντός πρωτοβάθμιας με βάση τα μόρια των τελευταίων μεταταγμένων. Να δοθούν σε όλους 

οργανικές θέσεις στην περιοχή που έχουν μεταταχθεί. 



 Την άμεση επαναφορά του ωραρίου στους εκπαιδευτικούς της ΔΕ, εξίσωση του ωραρίου της Π.Ε. με τη 

Δ.Ε.  

 Το άνοιγμα των σχολείων που καταργήθηκαν. 

 Δραστική μείωση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα. 15 στο Νηπιαγωγείο και στις Α΄-Β΄ Δημοτικού, 

20 στις υπόλοιπες τάξεις ως τη Γ΄ Λυκείου.  

 Μαζικοί διορισμοί. Απόδοση οργανικών θέσεων σε όλους. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. 

 Να καταργηθεί όλο το πλαίσιο της κινητικότητας και κάθε έννοια ελαστικοποίησης στην εργασία των 

εκπαιδευτικών. 
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