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Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,

Αυτή την περίοδο βρίσκεται στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Συμβουλίου της
Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις υποχρεωτικές μετακινήσεις-μεταθέσεις των
εκπαιδευτικών. Είναι η συνέχεια των βάρβαρων μέτρων της τρικομματικής μνημονιακής
κυβέρνησης για την κατάργηση των όποιων εργασιακών δικαιωμάτων και κατακτήσεών μας.
Μετά τις καταργήσεις-συγχωνεύεις σχολείων, τις συμπτύξεις τμημάτων, την αύξηση του
διδακτικού ωραρίου κατά δύο ώρες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τον «εξορθολογισμό»
των οργανικών θέσεων, έρχεται τώρα το εν λόγω ΠΔ να αναγκάσει τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς
που θα «περισσέψουν» να μετακομίζουν όπου η υπηρεσία επιθυμεί. Σύμφωνα λοιπόν με το
σχέδιο του ΠΔ προβλέπονται σε γενικές γραμμές τα εξής:
- Ως υπεράριθμοι ορίζονται οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια
προϋπηρεσίας και πλεονάζουν εξολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούν και δεν
συμπληρώνουν το 60% τουλάχιστον του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους σε σχολική
μονάδα ή σε ομάδα σχολικών μονάδων.
- Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που
συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και
ειδικότητα.
- Για τη σύνταξη των πινάκων υποχρεωτικών μεταθέσεων σε περιοχές της ίδιας περιφερειακής
διεύθυνσης εκπαίδευσης (πίνακες περιφερειακής εμβέλειας), οι περιφερειακοί διευθυντές
εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δηλώσεις συναίνεσης μέσα σε τρεις
ημέρες. Όσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση,
καθώς και όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση, κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών
μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας.

- Μετά την υποβολή των δηλώσεων συναίνεσης, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν
προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης των εκπαιδευτικών κατά φθίνουσα
σειρά με βάση τις μονάδες-μόρια που οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν, τα κριτήρια και την
αποτίμησή τους.
- Μετά την έκδοση των τελικών πινάκων υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας, οι
περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δήλωση
προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στις
οποίες υπάρχουν οργανικά κενά και επιθυμούν να μετατεθούν. Οι εκπαιδευτικοί που δεν
δηλώνουν καμία προτίμηση, λογίζεται ότι συναινούν στη μετακίνησή τους σε όλες τις περιοχές
μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.
- Με βάση την κατάταξή τους στους τελικούς πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής
εμβέλειας και τις δηλώσεις προτίμησης, οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται με απόφαση του
υπουργού Παιδείας, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης
και σχετική εισήγηση των αρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (ΑΠΥΣΔΕ ΑΠΥΣΠΕ).
- Οι εκπαιδευτικοί που θα παραμείνουν υπεράριθμοι, καθώς και όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν
συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση ή δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση, με
απόφαση του υπουργού Παιδείας, κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης
πανελλαδικής εμβέλειας, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες που συγκεντρώνουν και
καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων στα οποία
υπάρχουν οργανικά κενά ανά την επικράτεια. Με βάση την κατάταξή τους οι εκπαιδευτικοί
μετατίθενται σε οργανικά κενά σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης ανά την
επικράτεια, με απόφαση του υπουργού Παιδείας, ύστερα από πρόταση του οικείου
περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και σχετική εισήγηση των αρμοδίων ΑΠΥΣΔΕ - ΑΠΥΣΠΕ.
- Για την κατάταξη των υπεράριθμων εκπαιδευτικών στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων
θα εφαρμοστούν τα κριτήρια του Π.Δ. 50/1996 που είναι η συνυπηρέτηση, τα χρόνια υπηρεσίας,
η εντοπιότητα και οι οικογενειακοί λόγοι.

Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,

Είναι προφανές ότι με τα μέτρα αυτά καταργείται το αμετάθετο των εκπαιδευτικών και η
σταθερή οργανική θέση. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το υπουργείο απαιτεί τη «συναίνεση» του
εκπαιδευτικού στην… υποχρεωτική του μετάθεση, ειδάλλως τον απειλεί με μετακίνηση σε όλη

την επικράτεια· που μπορεί τελικά να μην την αποφύγει -ακόμα και αν «συναινέσει»- εφόσον δεν
υπάρχει θέση στην περιφέρεια που έχει δηλώσει προτίμηση. Και βέβαια, το σχέδιο νόμου μπορεί
να μην το λέει, αλλά αν δεν βρεθεί θέση για κάποιον πανελλαδικά, τότε παραμονεύει η απόλυσή
του. Αυτή είναι η λογική των μέτρων που ήδη εφαρμόζονται σε όλο το δημόσιο. Μέτρων που
γίνονται με πρόσχημα το δήθεν νοικοκύρεμα του δημοσίου, ενώ στην πραγματικότητα σκοπός
τους είναι να πετσοκόψουν θέσεις εργασίας και να υποβαθμίσουν κι άλλο τις δημόσιες
υπηρεσίες.

Να μην τους αφήνουμε άλλο να κάνουν κόλαση τη ζωή μας

Να αντισταθούμε εδώ και τώρα ενεργά με τη σκέψη, με τη θέληση, με τους αγώνες
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