
 

Αθήνα 20 Αυγούστου 2013 

ΝΝαα  εεξξεετταασσττοούύνν  ΤΤΩΩΡΡΑΑ  οοιι  ααπποοσσππάάσσεειιςς  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ττηηςς  ΠΠ..ΕΕ..  

    ααππόό  ΠΠΥΥΣΣΠΠΕΕ  σσεε  ΠΠΥΥΣΣΠΠΕΕ    
 

 Δέκα  ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και σε πλήρη ακινησία βρίσκονται 
οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών Π.Ε.. Ακόμη δεν έχει 
γίνει ο Α΄ κύκλος των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ούτε οι αποσπάσεις σε υπηρεσίες και 
φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας. 
 Είναι βέβαιο ότι η πρωτοφανής αυτή καθυστέρηση στις αποσπάσεις, που δείχνει την 
προχειρότητα και την έλλειψη παντελούς  σχεδιασμού από το Υπουργείο Παιδείας, θα έχει ως 
αποτέλεσμα να καθυστερήσουν όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών (τοποθετήσεις 
αποσπασμένων, προσλήψεις αναπληρωτών κτλ) με άμεση επίπτωση τόσο στην ομαλή έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς, όσο και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, για μια ακόμη χρονιά, 
κρατούνται όμηροι όλο το καλοκαίρι και δε  γνωρίζουν ως την τελευταία στιγμή πού θα πρέπει να 
παρουσιασθούν σε λίγες μέρες. 

  
H Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε. καλεί:    

 Τη Δ.Ο.Ε. να παρέμβει άμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε να εξετασθούν ΤΩΡΑ  οι 
αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της Π.Ε.   από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. 

 τον Υπουργό Παιδείας να δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες, για να εξεταστούν 
ΑΜΕΣΑ οι αιτήσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών, από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ,  έτσι ώστε να 
ξεκινήσουν ομαλά τα σχολεία τον Σεπτέμβρη  και να σταματήσει επιτέλους η αγωνία 
χιλιάδων εκπαιδευτικών 

 

 Η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να κατανοήσει ότι και οι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα μέσα σ΄ 
αυτήν τη δυσμενή συγκυρία,  είναι άνθρωποι με δικαιώματα,  ανάγκες και υποχρεώσεις και όταν 
καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλες τις περιοχές της χώρας, μακριά από τα 
σπίτια τους, θα πρέπει να έχουν τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για να μετακινηθούν και να 
εγκατασταθούν. Για όλα τα παραπάνω δεν απαιτούνται χρήματα αλλά στοιχειώδης πολιτική  
βούληση,  κάτι που λείπει, δυστυχώς, από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. 

 

Από τη Γραμματεία της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 


