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        ΠΡΟΣ: 

- τον Υπουργό Εθν. 
Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 
κ. Ευρ. Στυλιανίδη 

- τον Υφυπουργό Εθν. 
Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

 κ. Ανδρ. Λυκουρέντζο 
- τον Γεν. ∆/ντή Α/θµιας 

και Β/θµιας Εκπ/σης 
 κ. Κων/νο Κουτρουµάνο 
- Προϊστάµενο ∆/νσης 

Προσωπικού Β/θµιας 
 κ. Γεώργ. Αντωνιάδης 
- ΠΥΣ∆Ε: ∆υτ. Αττικής 

και Αργολίδας 
 Κύριε Υπουργέ,  
 Κύριε Υφυπουργέ,  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σε συνεδρίασή του, στις 30/10/2007, συζήτησε και το 
πρόβληµα που έχει προκύψει σε κάποιες ∆ιευθύνσεις της χώρας (∆υτ. Αττική, 
Αργολίδα και αλλού), µε την υποχρεωτική µετακίνηση συναδέλφων σε άλλες 
περιοχές µετάθεσης.   

 Στη συνεδρίαση τονίστηκε ότι τη φετινή χρονιά έγιναν - καθυστερηµένα και 
χωρίς σχεδιασµό - αθρόες µετακινήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα να  δηµιουργηθούν τεράστιες δυσλειτουργίες στα σχολεία και πολλά 
προβλήµατα αναφορικά µε τα εργασιακά δικαιώµατα των εκπαιδευτικών, όπως η 
οργανικότητα της θέσης, το αµετάθετο, η µοριοδότηση ως µοναδικό κριτήριο για τη 
µετάθεση και την τοποθέτηση.  

            Πιο συγκεκριµένα, λόγω του ανορθολογικού και χωρίς σχεδιασµό τρόπου µε 
τον οποίο έγιναν οι αποσπάσεις προέκυψαν, στις ίδιες ειδικότητες, σε άλλες περιοχές 
κενά και σε άλλες πλεονάσµατα.  

            Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος πολλά ΠΥΣ∆Ε αποφάσισαν 
την υποχρεωτική µετακίνηση συναδέλφων σε άλλες περιοχές µετάθεσης. Αυτό 
σηµαίνει εκ νέου εγκατάσταση σε άλλο τόπο κατοικίας, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
µια οικογένεια, αλλά και κατάργηση ουσιαστικά της περιοχής µετάθεσης και του 
αµετάθετου των υπαλλήλων.  

 Ζητάµε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ και τα αρµόδια ΠΥΣ∆Ε να 
αντιµετωπίσουν µε τη δέουσα κατανόηση τα προβλήµατα που προκύπτουν γι’ αυτούς 
τους συναδέλφους, δεδοµένου µάλιστα ότι οι ίδιοι δε φέρουν καµιά ευθύνη. 



Ειδικότερα:  

1. Να µη µετακινηθεί κανείς συνάδελφος από την περιοχή µετάθεσής του, χωρίς τη 
θέλησή του. 

2. Να τους δοθεί η δυνατότητα για απόσπαση σε περιοχή της δικής τους επιλογής.  

 

 

 

 
 

  
    
         


