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ΜΜεεττααθθέέσσεειιςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  22001144    SS..OO..SS..!!!!!!!!!!!!!!  

 Τη φετινή σχολική χρονιά, μέσα στην πιο  δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία οι 

εκπαιδευτικοί βιώνουν με τον πιο τραγικό τρόπο, έγιναν ελάχιστες αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε 

ΠΥΣΠΕ με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Μια πραγματικά 

ακατανόητη  απόφαση, αφού οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, δηλαδή από σχολείο σε 

σχολείο,  δεν έχουν κανένα οικονομικό  κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού 

ουσιαστικά βασίζονται έμμεσα στην αμοιβαιότητα και δεν δημιουργούν επιπρόσθετα κενά 

εκπαιδευτικών. Η απόφαση όμως αυτή, που μόνο τιμωρητική μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς,   

οδήγησε χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην απόγνωση, αφού χιλιάδες οικογένειες διαλύθηκαν στην 

κυριολεξία κοινωνικά και οικονομικά. 

 Αντίθετα ο Υπουργός Παιδείας πραγματοποίησε χιλιάδες ρουσφετολογικές  αποσπάσεις 

σε γραφεία και φορείς, ακόμη και σε ιερές μητροπόλεις, χωρίς κανένα κριτήριο, με δικές του 

μονοπρόσωπες αποφάσεις. Ο καθένας  μπορεί να καταλάβει ότι οι αποσπάσεις αυτές έχουν 

κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού οι εκπαιδευτικοί αυτοί φεύγουν από τα σχολεία 

τους και θα πρέπει να προσληφθούν άλλοι στη θέση τους. Αδιάψευστος μάρτυρας της έλλειψης 

στοιχειώδους προγραμματισμού από το Υπουργείο είναι ο συνωστισμός αποσπασμένων 

εκπαιδευτικών που παρατηρείται στις Περιφέρειες και στις  Δ/νσεις, σε αντίθεση με τα τεράστια  

κενά που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες στη μέση του σχολικού έτους. Κάτι που το 

επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Υφυπουργός, όταν  μήνα Φλεβάρη και αφού η κατάσταση έφτασε στο 

απροχώρητο, με επείγουσα εγκύκλιό του (αντί να προσλάβει αναπληρωτές), ζητά οι 

αποσπασμένοι στα γραφεία να μετακινηθούν σε σχολικές μονάδες για την κάλυψη των κενών 

πάντα βέβαια με "μπόνους" αφού πρόκειται για ημετέρους που βρέθηκαν εκτός τάξης με δικές 

του αποφάσεις, χωρίς κανένα κριτήριο.   

  Το ίδιο σκηνικό αρχίζει να δημιουργείται τώρα και με τις μεταθέσεις των 

εκπαιδευτικών, αφού σύμφωνα με το Π.Δ. 50/96 (άρθρο 6, παράγραφος 2) οι αιτήσεις 

μετάθεσης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους. Ήδη, όμως,  

βρισκόμαστε κοντά στον Φλεβάρη του 2014 και  η σχετική εγκύκλιος για τις μεταθέσεις 

εκπαιδευτικών του 2013-2014 δεν έχει εκδοθεί. Είναι προφανές ότι η καθυστέρηση αυτή μόνο 

τυχαία δεν είναι και ότι ο Υπουργός Παιδείας και οι "μυστικοσύμβουλοί" του κάτι μηχανεύονται 

για να καταστρατηγήσουν και το αντικειμενικό σύστημα των μεταθέσεων, όπως έκαναν με την 

ουσιαστική κατάργηση των αποσπάσεων, αλλά και με τις  υποχρεωτικές μετατάξεις. 



 Ο  Υπουργός συνεχίζει να  εμπαίζει τους εκπαιδευτικούς,  αφού με μια προκλητική και 

αλαζονική απάντηση, που απαξιώνει θεσμούς, διαδικασίες, νομικό πλαίσιο, σε ερωτήσεις 

βουλευτών , λίγες μέρες πριν , στη Βουλή δήλωσε πως : "η διαδικασία των μεταθέσεων κατά το 

σχολικό έτος 2013-14 των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

βρίσκεται σε εξέλιξη"!!! . Αλήθεια πώς είναι δυνατόν να βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία όταν 

αυτή δεν έχει ξεκινήσει καν; 

 Επειδή θεωρούμε ότι  το θέμα των μεταθέσεων αφορά χιλιάδες συναδέλφους μας και τις 

οικογένειές τους και ότι πρέπει να είμαστε μπροστά στις εξελίξεις και όχι να τις ακολουθούμε  

καλούμε τη ΔΟΕ : 

 Να οργανώσει κινητοποίηση για το θέμα των μεταθέσεων αλλά και των αποσπάσεων με 

ταυτόχρονη παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας αλλά και στις Περιφέρειες 

και Δ/νσεις όλης της χώρας. 

 Να απαιτήσει την ημέρα της κινητοποίησης άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας 

για το θέμα ώστε να ζητήσει εξηγήσεις για τους λόγους  καθυστέρησης έκδοσης της 

εγκυκλίου και να απαιτήσει να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις μετάθεσης όλων των 

συναδέλφων εκεί που υπάρχουν οργανικά  κενά. 
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