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Πξνο: Μέιε καο  

 

 

Αλαθνίλσζε 
 

ηελ εγθύθιην ησλ κεηαζέζεσλ 2021-2022 αλαθέξεηαη όηη δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο κεηάζεζεο σο 

εηδηθέο θαηεγνξίεο έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί νη αλήθνληεο ζε κία από ηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 Π.Δ.50/1996, ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3402/2005, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

λ.3454/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ.4115/2013, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 39 

ηνπ λ.4403/2016. 

 

Μηα πξνζεθηηθή αλάγλσζε θαη ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εγθύθιην νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη, 

από ην επηθαινύκελν λνκνζεηηθό πιαίζην, απνπζηάδεη ε αλαθνξά ζηνλ λ.3194/2003 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

άξζξν 1, παξ. 8, όπνπ εληάζζνληαη ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί πνπ πάζρνπλ 

από ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. 

 

ην ελ ιόγσ άξζξν πξνβιεπόηαλ, επίζεο, ε πξόηαμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο θαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο κεηαζέζεσλ, απνζπάζεσλ θαη ηνπνζεηήζεσλ εθπαηδεπηηθώλ. Η ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε 

θαηαξγήζεθε γηα ηνπο αλαπιεξσηέο ιόγσ ηεο κνξηνδόηεζεο κε ηνλ λ.4589/2019 (λόκνο Γαβξόγινπ), 

ζπκπαξέζπξε, όκσο, θαη ηνπο κόληκνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

 

Πξόθεηηαη γηα κηα θαηάθσξε αδηθία θαη, ελδερνκέλσο, αβιεςία από ηελ πιεπξά ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, θάηη πνπ δελ καο πξνμελεί εληύπσζε, θαζώο κε ηηο ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο, ηηο αιιαγέο θαη ηελ 

αλππαξμία θσδηθνπνίεζεο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ εθπαίδεπζε λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ δεκηνπξγνύληαη 

ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ηόζν ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο νθείιεη λα ζηαζεί αξσγόο ζην πξόβιεκα ησλ εθπαηδεπηηθώλ, απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο. Είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα ηεζεί θξαγκόο ζηελ άληζε κεηαρείξηζε ηέηνησλ πεξηπηώζεσλ θαη 

λα ιεθζεί ππόςε ε δύζθνιε θαζεκεξηλόηεηα πνπ βηώλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ εηδηθώλ θαηεγνξηώλ. 

 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα μεθηλήζεη άκεζα όιεο ηηο απαηηνύκελεο λνκνζεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο εηο βάξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο εθπαηδεπηηθώλ θαη, παξάιιεια, λα 

πξνρσξήζεη ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ αλαρξνληζηηθνύ θαη μεπεξαζκέλνπ, πιένλ, ηζρύνληνο πιαηζίνπ πνπ 

δηέπεη ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο, ελόο πιαηζίνπ πνπ έρεη μεπεξάζεη ζε δηάξθεηα ηα 20 θαη πιένλ έηε. 

 
 

      Γηα ην Δ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 
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