
 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν.51                       

Η αδικία δεν διορθώνεται με τη διάπραξη μιας ακόμα αδικίας! 
 

Στις 19 Μάη έγινε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο 

Υπ. Παιδείας με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων-ισσών 

που προέρχονται από μετάταξη από τη Δευτεροβάθμια. Το 

Υπουργείο Παιδείας με την τακτική του “αιφνίδιου θανάτου” 

ανακοίνωσε στην άτυπη επιτροπή διαλόγου για τις 

μετατάξεις ότι προτίθεται να προβεί σε ανάκληση όλων των 

μετατάξεων (εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων) οι 

οποίοι, με την κατάργηση του νόμου, επιστρέφουν στις 

περιοχές προέλευσής τους της Δευτεροβάθμιας. Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι θα συσταθούν 

νέες οργανικές στην Πρωτοβάθμια και στη Διοίκηση και το δράμα θα παιχτεί από την αρχή… 

ή ίσως και να μην παιχτεί ποτέ πια. 

Από την πλευρά της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΔΟΕ (ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ), η ανακοίνωση που 

εκδόθηκε, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν εκείνα τα μέλη που 

συμμετείχαν στην άτυπη επιτροπή αθετώντας την κοινή απόφαση που πάρθηκε στη 

συνάντηση ΟΛΜΕ-ΔΟΕ στις 26/03/2015 και η οποία διασφάλιζε το δίκαιο της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των μεταταγμένων συναδέλφων. Η πλειοψηφία του ΔΣ της ΔΟΕ (ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ), 

για λόγους ψηφοθηρίας, καλλιεργεί τη διάσπαση και, κυνικά, αδιαφορεί για την ανατροπή 

του οικογενειακού και επαγγελματικού προγραμματισμού 3.835 συναδέλφων μας. Την ίδια 

στιγμή το Υπουργείο αρνείται να καταθέσει τους πίνακες μορίων και δεν λαμβάνει υπόψη 

του  τον έλεγχο από το σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί 

ακόμη, ενώ ήταν αίτημα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Σημαντικότερο όλων δε, είναι 

ότι αδιαφορούν για τους συναδέλφους που ανατρέπεται για ακόμα μια φορά η ζωή τους τα 

τελευταία δύο χρόνια και μάλιστα χωρίς δική τους ευθύνη (όπως έχουν δηλώσει 

εκπρόσωποι της σημερινής πολιτικής ηγεσίας στο παρελθόν) και θα επιστρέφουν στη 

Δευτεροβάθμια σε δυσμενέστερη από την προ διετίας κατάσταση μια και έχουν καταργηθεί 

οι οργανικές θέσεις που κατείχαν και τώρα ακυρώνονται και οι μετατάξεις που δικαιολογούν 

την ύπαρξή τους στο Υπουργείο Παιδείας. Οι συναδέλφισσες-συνάδελφοι μεταταγμένοι δεν 

μπορούν να επιστρέψουν πουθενά, εφόσον δεν υπάρχουν πλέον οι οργανικές που κατείχαν. 

Η συγκέντρωση της 19/5, έγινε με κάλεσμα των συντονιστικών και των Συλλόγων ΠΕ. Έγινε 

συνάντηση με τον αν. Υπουργό Τ. Κουράκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της 

ΟΛΜΕ, εκπρόσωποι της μειοψηφίας της ΔΟΕ, εκπρόσωποι των Συντονιστικών και οι 

Πρόεδροι των Συλλόγων ΠΕ που είχαν κηρύξει στάση εργασίας.  

Η αρχική τοποθέτηση του αν. Υπουργού ήταν:  

Η  διαδικασία των μετατάξεων (του 2013) ήταν αδιαφανής και έχει καταγγελθεί και από ΔΟΕ-ΟΛΜΕ. 

Πριν από ενάμιση μήνα οι συνάδελφοι από την Πρωτοβάθμιοι, μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΟΕ και 

έκφραζαν τα ανάλογα παράπονά τους γιατί κάποιοι άλλοι θα καταλάμβαναν τις οργανικές θέσεις 

που αυτοί διεκδικούσαν. Αποφασίσαμε ως Υπουργείο να συστήσουμε μια επιτροπή με γνωμοδοτικό 

χαρακτήρα. Εμείς ως πολιτική ηγεσία καταθέσαμε μια πρόταση. Αυτή, στα ηλεκτρονικά μέσα 



 

 

μεταφράστηκε σαν απόφαση. Δεν ήταν απόφαση αλλά πρόταση. Από κει και πέρα γίναμε δέκτες 

αντιφατικών μηνυμάτων. Μια ομάδα έκφραζε ευαρέσκεια και μια άλλη αίσθημα αδικίας για την 

αναστάτωση των οικογενειών τους. Μετά από αυτό βγάλαμε ανακοίνωση σαν Υπουργείο με την 

οποία δηλώναμε ότι δεν υπάρχει απόφαση. Επίσης, να ξέρετε ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις 

που δικαιώνουν όσους έκαναν ένσταση γιατί δεν πήραν μετάταξη. Αυτό που πρέπει να ελέγξουμε 

πέρα από τις τυχόν παρανομίες είναι να διερευνήσουμε τη δυνατότητα σε επίπεδο κυβερνητικής 

πρόθεσης (γιατί είναι και απόφαση με συναρμόδια υπουργεία) για σύσταση οργανικών θέσεων. 

Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε συνολική ρύθμιση που να αφορά όλους τους 

εκπαιδευτικούς και όχι ένα μέρος τους. Επομένως, αν έχετε τέτοιες προτάσεις να τις καταθέσετε.   

Σε ερώτηση γιατί δεν είναι δεδομένο αυτό (η ίδρυση οργανικών), απάντησε ότι:  

Άλλο είναι η πρόθεση και διερεύνηση από την πλευρά του Υπουργείου και άλλο είναι τι λέει το 

Γενικό Λογιστήριο για το τι δαπάνη υπάρχει. Εμείς ισχυριζόμαστε ως πολιτική ηγεσία ότι δεν 

υπάρχει οικονομική επιβάρυνση, περιμένουμε να το πει και το Γενικό Λογιστήριο και επιπλέον να 

συμφωνήσει και η κυβέρνηση. Κάθε υπουργείο κοιτάει και τα του οίκου του αλλά προσπαθεί να 

εναρμονιστεί και σε όλο το πλάνο της κυβέρνησης. Σε αυτή τη σχέση με το Γενικό Λογιστήριο εμείς 

ως υπουργείο ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση άρα δεν υπάρχει θέμα 

επίκλησης δημοσιονομικού κόστους.  

Σε ερώτηση ποια είναι τα κριτήρια που τίθενται για να ιδρυθούν οργανικές θέσεις, αν έχουν 

να κάνουν πχ με το οικονομικό, τον αριθμό των Δ/Υ, ή τι άλλο, απάντησε ότι:  

Δεν μπορώ να σας το πω, αν μπορούσα θα το έλεγα.  

Στο αίτημα να υπάρξει δέσμευση ότι αποσύρεται η πρόταση του υπουργείου για ανάκληση 

των μετατάξεων, η οποία χαρακτηρίστηκε ως αιτία πολέμου αφού διαλύει τις οικογένειες των 

εκπαιδευτικών, και θα μπλοκάρει λόγω προσφυγών και τις μεταθέσεις, απάντησε:  

Πρόκειται για πρόταση και όχι για απόφαση. Η πρόταση κατατέθηκε και δεν μπορεί να ανακληθεί η 

πρόταση. Περιμένουμε να κατατεθούν όλες οι προτάσεις και μετά θα πάρουμε την τελική απόφαση.  

Σε επιμονή στο θέμα ότι πρέπει να την αποσύρει και μπορεί να το κάνει τώρα, αφού είναι 

πρόταση του Υπουργείου στην επιτροπή και δείχνει τις προθέσεις του, και ότι είναι 

προσχηματικός ο  ισχυρισμός ότι θα αποφασίσει η επιτροπή γιατί αυτά τα έχουμε ξαναδεί 

από τους προηγούμενους που πρώτα αποφάσιζαν και μετά τα νομιμοποιούσαν με 

επιτροπές, απάντησε :  

Η διαδικασία είναι αυτή και δεν είναι προσχηματική. Η επιτροπή θα συνεχίσει να συνεδριάζει. 

Ελπίζω, αλλά δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, η πρόταση από πλευράς Ομοσπονδιών και Υπηρεσιών 

να είναι συνθετική και να δίνει μια λύση. Δεν έχουμε προαποφασίσει. Η πρόταση έχει κατατεθεί και 

δεν την παίρνουμε πίσω. Από εκεί και πέρα εγείρονται ενστάσεις και προτάσεις. Έχω το αίτημα της 

ΟΛΜΕ, έχω και αίτημα από χιλιάδες να την ανακαλέσουμε. Θα συνέλθει η επιτροπή, θα γίνει 

διάλογος θα προσπαθήσουμε να πάρει όσο χρόνο χρειαστεί γιατί προκύπτουν πάρα πολλά 

ζητήματα και να αποφασίσουμε μετά ως πολιτική ηγεσία.  

Σε ερώτηση με ποιο σκεπτικό το Υπουργείο κατέθεσε αυτή την πρόταση απάντησε: 

Είχαμε μια παράνομη απόφαση. Και επίσης πολλές από τις θέσεις που δόθηκαν ήταν πάνω 

από τις κανονικές θέσεις. Είπαμε ότι μετά από μια ανάκληση και σε ένα άλλο τοπίο και παράλληλα 



 

 

με σύσταση οργανικών θέσεων θα μας επέτρεπε να το ξανασυζητήσουμε. Αυτό είναι μια κατ’ αρχήν 

σκέψη. Προκύπτουν πάρα πολλά ζητήματα. Αν πρέπει να αφορά και τους υπαλλήλους, αν πρέπει 

να είναι οριζόντια κλπ. Αυτά όλα εξετάζονται.  

Σε ερώτηση τι σημαίνει ότι οι θέσεις που δόθηκαν ήταν πάνω από τις πραγματικές  θέσεις, 

απάντησε:  

Σαν συνολικός αριθμός, και όχι σαν ειδικότητες χωριστά, οι θέσεις που είχαν δηλωθεί από το 

Υπουργείο (από τον Λάσκαρη) στην πραγματικότητα (με την έγκριση του Υπουργείου, δεν φταίνε οι 

συνάδελφοι), καταλήφθηκαν πολύ περισσότερες θέσεις από τα πραγματικά κενά.   

Σε ερώτηση αν υπονοεί με αυτό ότι υπάρχουν συνάδελφοι που κάθονται, κάνει λάθος, γιατί 

τα πραγματικά κενά είναι πολύ περισσότερα στην Πρωτοβάθμια και αυτό το αποδεικνύει η 

ύπαρξη αναπληρωτών αλλά και συναδέλφων με διάθεση από τη δευτεροβάθμια, απάντησε:  

Δεν είπα ότι κάθονται. Ήταν όμως πολύ περισσότεροι (αυτοί που πήραν μετάταξη) από την 

πρώτη διαπιστωτική.  

Σε τοποθέτηση ότι: Δεν είναι αλήθεια ότι δεν υπήρχαν προτάσεις, υπήρχε κοινή πρόταση από 

ΟΛΜΕ-ΔΟΕ και έλεγε πρώτα απ’ όλα να γίνει σύσταση των αναγκαίων οργανικών θέσεων. Και 

σήμερα λέτε ότι υπάρχουν πλεονάζοντες, ενώ αυτό που φαίνεται και το ζητούμενο είναι να μπορούν 

να λειτουργήσουν τα σχολεία της ΠΕ, και λείπουν και σήμερα ακόμα πολλοί εκπαιδευτικοί 

ειδικοτήτων.  Άσχετα λοιπόν ποιος θα προηγηθεί στην τοποθέτηση ή στη μετάθεση, χωρίς ίδρυση 

οργανικών θέσεων δεν υπάρχει κανένα θέμα για συζήτηση. Μόνο οι 3 μεγαλύτερες διευθύνσεις 

ζητούν ίδρυση οργανικών 1500 κενά ειδικοτήτων. Οι συνάδελφοι που ήρθαν από τη Δευτεροβάθμια 

πρέπει να παραμείνουν στην Πρωτοβάθμια και όχι να φύγουν, γιατί είναι απαραίτητοι. Κανένας δεν 

είπε από κανένα όργανο ότι υπήρχε απόφαση για πρόταση να ανακληθούν οι μετατάξεις.  Άρα, να 

ανακαλέσετε την πρόταση και να συσταθούν οργανικές θέσεις όπως έχουν προτείνει τα ΠΥΣΠΕ. –

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

Σε ερώτημα γιατί το Υπουργείο δεν δίνει όλα τα δεδομένα δημόσια δηλαδή, ποιες είναι οι 

υπερβάσεις και τα ρουσφέτια για να μην χαρακτηρίζονται παράνομοι και οι 4.000 ενώ ακολούθησαν 

νόμο τη στιγμή που αυτά τα δεδομένα τα έκρυβαν οι προηγούμενοι. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ  

Σε ερώτημα γιατί δεν δίνει τα στοιχεία σχετικά με το πόσοι είναι οι μεταταγμένοι, πόσοι είναι σε 

εκκρεμότητα για μετάθεση και τι ζητούν τα ΠΥΣΠΕ σε οργανικές και θα φανεί ότι δεν υπάρχει 

πρόβλημα και καλύπτονται όλοι. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

Σε τοποθετήσεις που έλεγαν ότι: Οι τότε μετατάξεις του λεγόμενου πλεονάζοντος προσωπικού, 

έγιναν με ωμό εκβιασμό, με το μαχαίρι στο λαιμό και την απειλή της διαθεσιμότητας και της 

κινητικότητας ανά την επικράτεια, της απόλυσης γιατί το απαιτούσε η τρόικα. Σαν αντιπολίτευση τότε 

αυτό λέγατε. Και σήμερα λέτε ότι είμαστε πλεονάζοντες και στην πρωτοβάθμια και να μετακινηθούμε 

ξανά στην επαρχία. Δύο χρόνια τώρα, χωρίς οργανικές, δουλεύουμε φουλ ωράριο σε 4-6 σχολεία ο 

καθένας και μας λέτε και πλεονάζοντες και παράνομους. Δύο χρόνια τώρα, έγιναν υπηρεσιακές 

μεταβολές και οι οργανικές μας δεν υπάρχουν πια και θα είμαστε στο κενό. Αν στο επόμενο 

διάστημα υπάρξει αλλαγή, θα βρεθούμε απολυμένοι. Ότι μέτρα έχουν παρθεί μέχρι τώρα είναι για 

αποκατάσταση αδικιών. Πρώτη φορά παίρνετε μέτρα που είναι καταφανώς άδικα. Θα προσφύγουμε 

σε όλα τα νόμιμα μέσα και δεν θα γίνει καμιά υπηρεσιακή μεταβολή πουθενά. Τα μέτρα που πρέπει 

να παίρνετε πρέπει να αφορούν τους ανθρώπους και όχι τους αριθμούς- ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ. 



 

 

Για το ζήτημα των οργανικών έγινε το ερώτημα: Δηλώνετε τώρα ότι δεν έχετε εξασφαλίσει από 

την κυβέρνηση ότι αυτός ο αριθμός που καλύπτει τις ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας θα γίνει 

οργανικές; Θα δεχτείτε την πρόταση των ΠΥΣΠΕ  για ίδρυση οργανικών ή όχι; - ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ  

Στην πρόταση που έγινε ότι πρέπει να υπάρξουν οργανικές θέσεις για όλους είτε με μεταφορά, αν 

είναι πιο εύκολο, είτε με δημιουργία –ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

Στο ερώτημα τι άλλαξε τώρα όταν μόλις ένα μήνα πριν διαβεβαίωναν οι εκπρόσωποι του 

Υπουργείου ότι θα αποκατασταθεί η αδικία και θα δοθούν οργανικές και δεν θα ανακληθούν οι 

μετατάξεις σε καμιά περίπτωση  -ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ. 

Στο ερώτημα αν το ζήτημα της ίδρυσης οργανικών έχει σχέση με τη διαπραγμάτευση που 

γίνεται αυτή την περίοδο είπε- ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ.   

Τέλος, είπε ότι δεν μπορεί να πει ποια θα είναι η εισήγηση, θα το δούμε όταν συνεδριάσει η 

επιτροπή. Μπορεί να καταθέσουν νέα πρόταση,  ίδια, αναδιαμορφωμένη ή άλλη πρόταση. Και ότι 

κατέγραψε όσα ακούστηκαν.  

 Συναδέλφισσες-συνάδελφοι 
Η μόνη νομιμότητα, το μόνο δίκαιο είναι οι ανάγκες του Δημόσιου Σχολείου και τα 
δικαιώματα των εκπαιδευτικών του ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.  

Κι αυτή η νομιμότητα και το δίκαιο εξυπηρετούνται με έναν και μόνο τρόπο: 
• Τη σύσταση ΟΛΩΝ των αναγκαίων οργανικών θέσεων που ζητούν τα ΠΥΣΠΕ, πριν 

από την οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα των μετατάξεων για να υπάρξει και η ελάχιστη 

διασφάλιση ότι θα έχουμε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων στα σχολεία το Σεπτέμβρη 

(ιδιαίτερα στα σχολεία ΕΑΕΠ, όπου οι ειδικότητες είναι αναπόσπαστο μέρος). Όλοι 

εκπαιδευτικοί σε οργανική θέση, δεν περισσεύει κανένας!  

• Διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στις εναπομείνασες κενές οργανικές 

θέσεις, ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στην κάλυψή τους με μορφές ελαστικών 

σχέσεων εργασίας. 

• Να ανακληθεί η απαράδεκτη εισήγηση για επιστροφή όλων των μεταταγμένων στη 

δευτεροβάθμια. Να καταργηθεί ο μνημονιακός Ν.4172, αφού κατοχυρωθούν νομοθετικά 

οι συνάδελφοι που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια  ως μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί.  

• Να δοθεί η δυνατότητα ανάκλησης της μετάταξης για όσους συναδέλφους το 

επιθυμούν. 

• Άμεση προχώρημα στην ίδρυση οργανικών θέσεων, ώστε να προχωρήσει ομαλά και 

η διαδικασία των φετινών μεταθέσεων και τοποθετήσεων καθώς και των διορισμών.  

Καλούμε το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. να εγκαταλείψει την τακτική του “Πόντιου Πιλάτου”, και να 

δρομολογήσει άμεσα λύσεις στην κατεύθυνση της ανατροπής της μνημονιακής πολιτικής 
που δημιούργησε τα συγκεκριμένα προβλήματα και της ικανοποίησης των αναγκών της 
δημόσιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών της. 

Η περιπέτεια των συναδέλφων μεταταγμένων μας αφορά όλους! Το ερώτημα αν θα 
υπάρχουν ειδικότητες στα σχολεία μας το Σεπτέμβρη ή οι συνάδελφοι θα υποχρεωθούν 
φύγουν και να γίνουν για μια φορά ακόμα θύματα μιας νέας «κινητικότητας»-μας αφορά 

όλους!  
Η αδικία δεν διορθώνεται με τη διάπραξη μιας ακόμα αδικίας! 
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