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 ΘΕΜΑ:    Οι πρόσφατες µεταθέσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕΟ4 
 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την έντονη διαµαρτυρία του για τον τρόπο µε τον οποίο 
πραγµατοποιήθηκαν οι µεταθέσεις του κλάδου ΠΕ4 τη φετινή χρονιά. 

Ειδικότερα, το ΥΠΕΠΘ, αυθαίρετα και αιφνιδιάζοντας την ΟΛΜΕ, εφάρµοσε και  στις 
µεταθέσεις τη διάταξη που αναφέρεται στους διορισµούς του κλάδου ΠΕ4 κατά ειδικότητα ( ν. 
3475/13-7-2006 άρθ. 2)!  

Και όλα αυτά συµβαίνουν παρά τις διακηρύξεις της πολιτικής ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, πως 
τουλάχιστον στα διαχειριστικά – λειτουργικά ζητήµατα θα επεδίωκε τη συνεργασία και τη 
στοιχειώδη, έστω, συνεννόηση. 

Θεωρούµε απαράδεκτο να αλλάζει απροειδοποίητα  ο τρόπος µετάθεσης, χωρίς σεβασµό 
και κατανόηση στην ταλαιπωρία πολλών χρόνων, για συναδέλφους οι οποίοι καθόρισαν τον τόπο 
εργασίας τους και τον οικογενειακό τους προγραµµατισµό µε βάση τους νόµους και όχι µε βάση 
τις ενδεχόµενες αυθαιρεσίες του ΥΠΕΠΘ. 

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ κατά τη τη συνάντησή του µε τον Υφυπουργό Παιδείας, κ. Ανδρέα 
Λυκουρέντζο, που έγινε (3.4.08) στο πλαίσιο προγραµµατισµένης παράστασης διαµαρτυρίας των 
καθηγητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 
για τη µη καταβολή δεδουλευµένων σε εκπαιδευτικούς,  εξέφρασε και τη διαφωνία του για αυτή 
την επιλογή  του ΥΠΕΠΘ, ανέφερε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από τη διαδικασία που 
για πρώτη φορά ακολουθήθηκε κατά τις πρόσφατες µεταθέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04 
και ζήτησε την ανάκλησή τους, προκειµένου να ακολουθήσει άµεσα σχετική συζήτηση για την 
σωστή διαχείριση του ζητήµατος (ΟΛΜΕ, δελτίο τύπου, 3.4.08). 

Ωστόσο, µέχρι σήµερα το ΥΠΕΠΘ δεν έχει δώσει οποιαδήποτε απάντηση στην 
Οµοσπονδία µας.  

Επιµένοντας στην παραπάνω  πρότασή µας και εάν το ΥΠΕΠΘ συνεχίσει  να αρνείται να 
τη συζητήσει, προτείνουµε, εναλλακτικά, τα εξής:  

- Να γίνουν συµπληρωµατικές µεταθέσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να µετατεθούν και οι 
εκπαιδευτικοί που θα ελάµβαναν  µετάθεση µε ενιαίο τον κλάδο ΠΕ4. 

- Οι υπεραριθµίες εντός των ΠΥΣ∆Ε να αντιµετωπισθούν µε τον κλάδο ΠΕ4 ενιαίο, 
επειδή σε αντίθετη περίπτωση θα δηµιουργηθούν µεγάλες αναστατώσεις σε σχολεία και 
εκπαιδευτικούς. 

- Στις διαδικασίες των τοποθετήσεων και βελτιώσεων ο χαρακτηρισµός των κενών να γίνει 
µε  βάση τις επιµέρους ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04 και αφού προηγουµένως για την 
κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου  των εκπαιδευτικών του ιδίου κλάδου, που 



υπηρετούν ήδη στη σχολική µονάδα, ληφθεί υπόψη ο πίνακας  πρώτης και δεύτερης 
ανάθεσης. 

           Με αυτό τον τρόπο νοµίζουµε πως θα επέλθει µια στοιχειώδης εξοµάλυνση του 
προβλήµατος που δηµιουργήθηκε. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, επιβάλλεται να γίνει ένας 
ουσιαστικός διάλογος του Υπουργείου µε την ΟΛΜΕ. 
 
 
 
 

 

 


