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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Με έθπιεμε δηαβάζακε πιήζνο δεκνζηεπκάησλ γηα ξνπζθεηνινγηθέο κεηαηάμεηο
ζην Υπνπξγείν Παηδείαο κε αθνξκή ηελ έθδνζε ηνπ ΦΕΚ 1018 η. Γ΄/07-06-2019, πνπ
αθνξά ζηε κεηάηαμε 70 εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέζεηο δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ ησλ
Πεξηθεξεηαθώλ Υπεξεζηώλ καο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1824/1988.
Επεηδή νη κέξεο πξνζθέξνληαη γηα παξαπιεξνθόξεζε, πνιηηηθνύο εληππσζηαζκνύο
θαη πνιηηηθέο δηελέμεηο ζα ζέιακε λα απνθαηαζηήζνπκε ηελ αιήζεηα θαη λα
πξνζηαηέςνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο από θάζε θαθόβνπιν δεκνζίεπκα, έηζη:
- Οη κεηαηάμεηο απηέο δελ απνηεινύλ πξνεθινγηθό ξνπζθέηη αιιά αλαγθαηόηεηα
γηα ηε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηώλ καο κε κόληκν δηνηθεηηθό πξνζσπηθό, ώζηε
λα ζηακαηήζεη ην δηαρξνληθό ξνπζθέηη ησλ ρηιηάδσλ απνζπάζεσλ
εθπαηδεπηηθώλ ζηηο δηεπζύλζεηο εθπαίδεπζεο, ρσξίο θαλέλα θξηηήξην, κε κόλν
θξηηήξην ηελ ππνγξαθή ηνπ εθάζηνηε Υπνπξγνύ.
- Οη 70 απηέο κεηαηάμεηο απνηεινύλ ηηο ηειεπηαίεο από κία ζεηξά 200 πεξίπνπ
κεηαηάμεσλ νη νπνίεο άξρηζαλ λα πινπνηνύληαη ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν θαη
εθθξεκνύλ αθόκε 250 πεξίπνπ, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη ε επόκελε
θπβέξλεζε. Σπλεπώο δελ απνηεινύλ έλα πξνεθινγηθό ξνπζθέηη αιιά κία
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ηεο νπνίαο έλα ζηάδην ζπλέπεζε κε ηελ πξνεθινγηθή
πεξίνδν, ε νπνία θαη πξνέθπςε κεηά ηα απνηειέζκαηα ησλ επξσεθινγώλ.
- Οη παξαπάλσ κεηαηάμεηο εθθξεκνύλ από ηα έηε 2013, 2014 θαη κεηά θαη
πινπνηνύληαη ηώξα, όρη δηόηη ζέιεζε ν Υπνπξγόο λα πινπνηήζεη έλα ξνπζθέηη,
αιιά δηόηη ε ΠΟΣΥΠ θαη νη Σύιινγνη καο έρνπλ πηέζεη δηαρξνληθά κε θάζε
ηξόπν. Υπελζπκίδνπκε ηελ 24σξε απεξγία καο ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2018 κε
θύξην αίηεκα ηελ ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηώλ καο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ
αλσηέξσ κεηαηάμεσλ, ηηο αγσγέο ησλ Σσκαηείσλ καο θαη ησλ ελδηαθεξόκελσλ
θαηά ηνπ Υπνπξγείνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο, ηηο 2 κελπηήξηεο αλαθνξέο ηνπ
Σπιιόγνπ ησλ Αζελώλ ζηνλ εηζαγγειέα, θαηά παληόο ππεπζύλνπ, γηα ηελ κε
πινπνίεζε ηνπο, ηηο δεθάδεο θαηαγγειίεο καο γηα ην δήηεκα, ηηο παξαζηάζεηο
δηακαξηπξίαο ζην Γξαθείν ηνπ Υπνπξγνύ, θ.ά.
- Τν ρξνληθό ζεκείν πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ κεηαηάμεσλ απνηειεί ην πιένλ
ελδεδεηγκέλν δηόηη αθελόο δελ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ θαη αθεηέξνπ κε ηηο κεηαηάμεηο απηέο ζα έρνπκε κεγάιε κείσζε ή θαη
κεδεληζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο ππεξεζίεο πνπ
έγηλαλ νη κεηαηάμεηο, κε ζπλέπεηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηε ηάμε.
Η ΠΟΣΥΠ πηζηή ζηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο ρξεζηήο
δηνίθεζεο θαη ηεο ινγνδνζίαο όρη κόλνλ δελ ζα θάιππηε έλα πξνεθινγηθό ξνπζθέηη, αιιά
ζα ήηαλ θαη ε πξώηε πνπ ζα ην θαηήγγεηιε.

