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Πρωτοφανές "αλαλούμ" με τις υποχρεωτικές μετατάξεις 
Άμεση η ανάγκη για συντονισμό ΔΟΕ -ΟΛΜΕ για την αντιμετώπιση της λαίλαπας 

που μαστίζει την εκπαίδευση 
  

 Το Υπουργείο Παιδείας και  η κυβέρνηση με ταχύτατους ρυθμούς υλοποιούν τις εντολές της 
Τρόικας, που  υποβαθμίζουν το  δημόσιο σχολείο και την εκπαίδευση γενικότερα. Καθημερινά 
ανακοινώνονται αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας που παίρνονται αυταρχικά,  πίσω από κλειστές 
πόρτες και με αδιαφανείς διαδικασίες.  
 Η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα των 
μνημονιακών πολιτικών. Οικονομική εξαθλίωση, πειθαρχικά, διαθεσιμότητες, απολύσεις μέσω 
της αδιοριστίας των συναδέλφων μας αναπληρωτών, καθυστέρηση στις υπηρεσιακές 
μεταβολές,  μετατάξεις και τόσα άλλα. 
 Οι μετατάξεις εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης στην Α/θμια σχεδιάστηκαν και 
υλοποιούνται με απίστευτη προχειρότητα και ταχύτητα,  καταργώντας για πρώτη φορά στην 
ιστορία της εκπαίδευσης τα θεσμικά όργανα( ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ) και κάθε αίσθηση δικαίου. 
"Αποφασίζουμε και διατάζουμε" από τους κυβερνώντες, τακτικές και στάσεις που μας 
παραπέμπουν σε άλλες εποχές. 
 Οι υποχρεωτικές μετατάξεις επηρεάζουν  χιλιάδες συναδέλφους μας τόσο στην Α/θμια όσο 
και στην  Β/θμια εκπαίδευση. Οι συνάδελφοι της Β/θμιας "εκβιάζονται" να υποβάλλουν αιτήσεις 
μετάταξης, χωρίς καν να έχουν ιδρυθεί αντίστοιχες οργανικές θέσεις  στα σχολεία της Π.Ε., ενώ 
πριν από λίγο καιρό απορρίφθηκαν αιτήσεις για εθελούσιες μετατάξεις, όπως και δεν εξετάστηκαν 
οι αιτήσεις για τις 900 μετατάξεις που είχαν εξαγγελθεί από το Υπουργείο Παιδείας. 
 Από τη άλλη εκπαιδευτικοί της Π.Ε., που για μια ακόμη χρονιά δεν κατάφεραν να 
μετατεθούν με το αιτιολογικό της έλλειψης θέσεων, βλέπουν ξαφνικά να παρουσιάζονται δεκάδες 
θέσεις της ειδικότητάς τους στην περιοχή του ενδιαφέροντός τους, οι οποίες δεν είχαν δοθεί , ως 
οργανικά κενά για τις μεταθέσεις του 2013. Στα αγωνιώδη και εύλογα ερωτήματα χιλιάδων 
συναδέλφων καμιά απάντηση δεν δίνεται από το Υπουργείο εδώ και μέρες. Ο εμπαιγμός σε όλο 
του το μεγαλείο. 
 Η Δημοκρατική Συνεργασία Π.Ε. καλεί τις δύο ομοσπονδίες ΔΟΕ - ΟΛΜΕ   μαζί  με τους   
αιρετούς του ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ, από κοινού,   να αντιμετωπίσουν το τεράστιο θέμα των μετατάξεων 
που αφορά χιλιάδες εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Να εξετάσουν όλες τις  
πτυχές των υποχρεωτικών μετατάξεων,  να ενημερώσουν  τους συναδέλφους,  να παρέμβουν στο 
Υπουργείο Παιδείας και να μην επιτρέψουν την καταστρατήγηση σημαντικών  εργασιακών 
δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών που κατακτήθηκαν με αγώνες και θυσίες χρόνων. 
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