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Μετακζςεισ Εκπαιδευτικϊν: Σχόλια – Προτάςεισ 

Αναρτικθκε επιτζλουσ, με πεντάμθνθ κακυςτζρθςθ, θ εγκφκλιοσ μετακζςεων 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  

Με βάςθ τθν εγκφκλιο οι αιτιςεισ μετακζςεων κα υποβλθκοφν από 23 Απριλίου 

ζωσ 2 Μαΐου 2014. 

Αλλαγζσ ςτο νομοκετικό πλαίςιο δεν υπάρχουν. 

Το μόνο που πρζπει να επιςθμάνουμε είναι πωσ οι μεταταχκζντεσ ςυνάδελφοι 

από τθ Δευτεροβάκμια ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ αποκλείονται από τθ διαδικαςία 

μετακζςεων παραμζνοντασ για ζναν ακόμθ χρόνο ςτθν προςωρινι τοποκζτθςι τουσ.  

Είναι να απορεί κανείσ με τθν αδικαιολόγθτθ και ανεφκυνθ κακυςτζρθςθ 

ζκδοςθσ τθσ εγκυκλίου. Η κακυςτζρθςθ πιςτοποιεί τθν ζλλειψθ ςχεδιαςμοφ, 

προγραμματιςμοφ και τθν ανευκυνότθτα τθσ πολιτικισ θγεςίασ. «Παίηανε» για πζντε 

μινεσ με τθν αγωνία και τθν αξιοπρζπεια των εκπαιδευτικών, ςχεδιάηοντασ αλλαγζσ, 

εριμθν των εκπαιδευτικών, ςε άκαιρο χρόνο. Εφλογεσ οι αντιδράςεισ και οι διαμαρτυρίεσ 

των εκπαιδευτικών. 

Θετικό είναι που ζςτω και τώρα εκδόκθκε θ εγκφκλιοσ με βάςθ τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία, δίνοντασ ζνα τζλοσ ςτο «ςίριαλ» των μετακζςεων.  

Ωσ αιρετόσ με δφο ανακοινϊςεισ μου, ςτισ 09/01 και 19/03, είχα καταγγείλει τθν 

πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ για τθν αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ, 

ηθτώντασ παράλλθλα τθν πραγματοποίθςθ των μετακζςεων χωρίσ αλλαγζσ για το τρζχον 

ςχολικό ζτοσ. Ταυτόχρονα, τόνιηα τθν αδιριτθ ανάγκθ διαλόγου του Υπουργείου με τθν 

εκπαιδευτικι κοινότθτα προκειμζνου να εξεταςτεί το όλο νομικό πλαίςιο ϊςτε να 

διαμορφωκεί για το μζλλον ζνα νζο ςφςτθμα μετακζςεων απλό, κατανοθτό, δίκαιο, 

αντικειμενικό και αποδεκτό από το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν. 
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Όςον αφορά ςτθ διαδικαςία των μετακζςεων, οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να 

γνωρίηουν: 

 Οι μετακζςεισ πραγματοποιοφνται με βάςθ τα οργανικά κενά. Σιμερα ουδείσ 

γνωρίηει τον αρικμό αυτών των κενών. 

 Ενςτάςεισ ςχετικά με λανκαςμζνθ καταχώρθςθ προτιμιςεων δεν γίνονται δεκτζσ. 

Ιδιαίτερθ προςοχι χρειάηεται ςτθ ςυμπλιρωςθ όλων των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ 

μετάκεςθσ. 

 Ανακλιςεισ αιτιςεων μετάκεςθσ γίνονται δεκτζσ. 

 Αιτιςεισ ανακλιςεων μετακζςεων δεν γίνονται δεκτζσ. 

 Οι περςινζσ βάςεισ δεν μποροφν να αποτελζςουν βάςθ για τισ φετινζσ μετακζςεισ. 

Το 2013 υποβλικθκαν 7.550 αιτιςεισ μετάκεςθσ εκπαιδευτικών και 

ικανοποιικθκαν 1.855, ποςοςτό 24,58%.  
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