ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΈΣΕΙΣ –ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ –ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ (ΣΥΖΥΓΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
Νέο αρνητικό ρεκόρ έσπασε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ µε την
ανακοίνωση των µεταθέσεων για το 2017. Συγκεκριµένα ικανοποιήθηκαν 213
αιτήσεις από το σύνολο 6874, δηλαδή µόλις 3,1 %. Είναι οι λιγότερες
µεταθέσεις που έγιναν ποτέ. Μετά τη περσινή σφαγή µε την ικανοποίηση µόνο
4,7% των αιτήσεων και τη φετινή συνέχεια, η κυβέρνηση επί τις ουσίας καταργεί
τις µεταθέσεις στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Τα χαµηλά αυτά ποσοστά έχουν να κάνουν µε το σύνολο όλων των
αντιεκπαιδευτικών – αντιλαϊκών µέτρων που πήρε η κυβέρνηση τα δυο τελευταία
χρόνια και που είχαν τη σύµφωνη γνώµη και της Ν∆. Από τις απολύσεις
χιλιάδων αναπληρωτών, το πετσόκοµµα του ωρολογίου προγράµµατος στα
Γυµνάσια, την κατάργηση των υπευθύνων στα εργαστήρια, τη συνεχή µείωση
των τµηµάτων στα ΕΠΑΛ, µέχρι τα 27αρια και 28αρια τµήµατα, τις τεχνητές
υπεραριθµίες, τις υποχρεωτικές µετακινήσεις, την απαξίωση των δοµών της
ειδικής αγωγής. Την ίδια στιγµή χιλιάδες εκπαιδευτικοί δεν µπορούν να βγουν
στη σύνταξη λόγω των ορίων ηλικίας που έχουν φτάσει στα 67 χρόνια, ενώ
άλλοι δεν τολµάν ούτε καν να σκεφτούν να κάνουν αιτήσεις
συνταξιοδότησης, µιας και προγραµµατίζονται νέες άγριες περικοπές στις
συντάξεις µε το κλείσιµο και της 2ης αξιολόγησης.
Ο φετινός αριθµός µεταθέσεων επιβεβαιώνει για µια ακόµα φόρα ότι οι
βάρβαρες ανατροπές στα εργασιακά δικαιώµατα των εκπαιδευτικών, η πολιτική
της αδιοριστίας θα συνεχιστεί και στο µέλλον. Την ίδια στιγµή και παρόλο που
υπάρχουν χιλιάδες κενά σε όλη τις περιοχές της Ελλάδας παραµένουν
εγκλωβισµένοι χιλιάδες εκπαιδευτικοί µακριά από τις περιοχές τους και σε
αρκετές περιπτώσεις µακριά και από τις οικογένειες τους.
Σε ότι αφορά δε τις κατ εξαίρεση αποσπάσεις συνεχίζεται η γνωστή συνταγή
Κάθε υπουργός Παιδείας είχε και κάτι για τον κλάδο του (βλέπε Αρβανιτότουλος
µε τους πανεπιστηµιακούς), έτσι φτάσαµε να προηγούνται οι εκπαιδευτικοί
σύζυγοι στρατιωτικών, αστυνοµικών, δικαστικών, πανεπιστηµιακών, κυρίου
προσωπικού του ΝΣΚ … µετά οι εκλεγµένοι στους Ο.Τ.Α. κτλ στις
αποσπάσεις.Oι αποσπάσεις µπορεί να γίνουν µόνο σε αυτούς τους «κατά
προτεραιότητα». Χωρίς να θέλω να µειώσω την ανάγκη καµιάς οικογένειας
αναρωτιέµαι γιατί είναι ιερότερη η ανάγκη κάποιων µόνο οικογενειών;
Χωρίς διάθεση να προσβάλλω κανέναν µα ποιος είναι αυτός που λέει ότι η
οικογένεια κάποιου πρέπει να είναι «κατά προτεραιότητα». ∆ηλαδή οι

οικογένειες των ίδιων των εκπαιδευτικών και των συναδέλφων µας δικαστικών
υπαλλήλων είναι κατώτερες από εκείνες των δικαστικών λειτουργών και του
κυρίου προσωπικού του ΝΣΚ; Οι οικογένειες των άλλων Ελλήνων πολιτών;
Αυτά διχάζουν περισσότερο την κοινωνία . Θα δηµιουργήσουν ακόµα και µέσα
στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. αντιπάθειες και προβλήµατα στους πολίτες.
Έτσι η πρόταση µου είναι να εφαρµοστεί η βάση του ελληνικού Συντάγµατος για
τα «Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα».
'Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)
1.Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου.
2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.
3. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόµος.
Eπιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια µόνο σε περίπτωση που κάποιος
απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία
αντίθετη προς τα εθνικά συµφέροντα, µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
που προβλέπει ειδικότερα ο νόµος.
4. Mόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δηµόσιες λειτουργίες, εκτός
από τις εξαιρέσεις που εισάγονται µε ειδικούς νόµους.
5. Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη,
ανάλογα µε τις δυνάµεις τους.
6. Kάθε Έλληνας που µπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωµένος να συντελεί
στην άµυνα της Πατρίδας, σύµφωνα µε τους ορισµούς των νόµων.
7. Tίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέµονται ούτε αναγνωρίζονται σε
Έλληνες πολίτες.
Να περιοριστούν λοιπόν όλες οι στρεβλώσεις των εξαιρέσεων και να νιώσουν
όλοι οι πολίτες ότι δεν είναι τέκνα ενός κατώτερου θεού. Μόρια και διαφάνεια
παντού! Όλοι να είναι ίσοι απέναντι στο νόµο!
Αυτά κάνουν τους πολίτες να σέβονται ο ένας τον άλλον.
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