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ε πιήξε αλαδίπιωζε ππνρξεώζεθε ν Αλαπιεξωηήο Τπνπξγόο Παηδείαο, 

κεηά ην εμώδηθν ηεο ΕΚΣΕΕ Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο πξνο ηνλ νηθείν Δηεπζπληή Δ.Ε. θαη 

ηηο αγωληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ. 

Ο Υπνπξγόο εμέδσζε λέα εγθύθιην (3025/12-6-2015) κε ηελ νπνία δεηά «…νη 

αξκόδηεο Δηεπζύλζεηο Εθπαίδεπζεο λα ηνπνζεηήζνπλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπο ελ ιόγω εθπαηδεπηηθνύο... Ιδηαίηεξα ζε όηη αθνξά εθπαηδεπηηθνύο 

ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη επαλέξρνληαη βάζεη 

ησλ παξαπάλσ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο, κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζε απηέο ηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο, κε 

απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Δηεπζπληή, θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηνπ 

νηθείνπ Δηεπζπληή Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαη κόλνλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν θξίλεηαη όηη είλαη αλαγθαίν…». 

Ο Υπνπξγόο αληηγξάθεη αθξηβώο ην εμώδηθν ηεο ΕΚΣΕΕ Αλαη. Θεζ/λίθεο !! 

Δελ κπνξνύζε λα θάλεη θη αιιηώο, αθνύ απηά αθξηβώο πξνβιέπεη θαη ν Νόκνο… 

Εληύπσζε πξνθαιεί όηη ε εγθύθιηνο απηή εθδόζεθε από ην «Γξαθείν» ηνπ 

Υπνπξγνύ θαη όρη από ηε «Δηεύζπλζε Δηνηθεηηθνύ, Τκήκα Γ’», όπσο νη πξνεγνύκελεο. Έλδεημε 

απνζηαζηνπνίεζεο από ην ππεξεζηαθό πξνζσπηθό πνπ παγίδεπζε ηνλ Υπνπξγό ζε 

παξάλνκεο εγθπθιίνπο ; εκάδη απνδνθηκαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Τκήκαηνο ; Λίγν καο 

ελδηαθέξεη… Απηό πνπ ζίγνπξα θαηαθηήζεθε είλαη ν εμαλαγθαζκόο ζε «λνκηκνπνίεζε» ηωλ 

…Απζαηξέηωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ε λίθε ηωλ δεκνθξαηηθώλ αγώλωλ ηωλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 

Τελ Παξαζθεπή 12-6-2015 ην κεζεκέξη, ν Πεξηθεξεηαθόο Δηεπζπληήο 

Εθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θ. Παλαγηώηεο Αλαληάδεο δέρζεθε ζε ζύζθεςε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ επαλήιζαλ από ηηο εμαλαγθαζηηθέο κεηαηάμεηο ηεο Δηαζεζηκόηεηαο, καδί κε 

ηνπο Δηεπζπληέο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο θαη Δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο, θ.θ. Μαπξίδε θαη Μαηδηάξε, πξνθεηκέλνπ λα εθηνλσζεί ε θαηάζηαζε. 
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Σελ Δεπηέξα 15-6-2015 ζα ζπγθιεζνύλ ηα ΠΤΔΕ ηα νπνία ζα 

ηνπνζεηήζνπλ ΟΚΟΤ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηα ζρνιεία ηνπο, αθόκε θαη απηνύο πνπ 

ην θαινθαίξη ηνπ 2013 ήηαλ «ζηε δηάζεζε» ηνπ ΠΥΣΔΕ. 

Σηε ζπλέρεηα, αλ θάπνηνο Δηεπζπληήο Δ.Ε. επηκέλεη λα δεηήζεη ηελ επηζηξάηεπζε 

θάπνησλ από απηνύο γηα ηελ εθηέιεζε δηνηθεηηθνύ έξγνπ ζηελ ΔΔΕ, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη 

ην Νόκν θαη ηηο εληνιέο ηνπ Υπνπξγνύ. Υπελζπκίδνπκε όηη γηα ηε ελεξγνπνίεζε ησλ 

παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 3528/2007, ν Δ/ληήο ζα πξέπεη λα 

ηεθκεξηώζεη: 

α) ηνλ «επηηαθηηθό» ραξαθηήξα ηεο ππεξεζηαθήο αλάγθεο, 

β) ην όηη απηή δελ κπνξεί λα θαιπθζεί κε άιιν ηξόπν, 

γ) ην γηαηί επηιέγεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζπλαδέιθνπο γηα λα επηηειέζνπλ 

απηό ην έξγν, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζηε «δηάζεζε» ηεο Υπεξεζίαο βξίζθνληαη πνιινί 

πεξηζζόηεξνη ζπλάδειθνη κε ηα ίδηα ππεξεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, 

δ) όηη ε επηινγή ηνπ απηή δελ απνηειεί δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε βάξνο εηδηθήο 

εππαζνύο νκάδνο εξγαδνκέλωλ (κε παηδί ή ζύδπγν κε αλαπεξία 67% θαη πάλσ, 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, πνιύηεθλνη, δηθαζηηθνί ζπκπαξαζηάηεο αλειίθσλ, θιπ). 

 

Υ Α Θ Ρ Ε Σ Θ Ζ Ο Τ Λ Ε  

ηνπο αγώλεο ησλ ζπλαδέιθσλ, ηε ζεηηθή ηνπο έθβαζε θαη 

 

Ι Α Κ Ο Τ Λ Ε  

ζε εγξήγνξζε όινπο ηνπ ζπλαδέιθνπο. 

Η Οκνζπνλδία καο παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο. Σπρόλ απνθάζεηο επίηαμεο 

εξγαζίαο ζα πξνζβιεζνύλ άκεζα κε Αζθαιηζηηθά Λέηξα θαη ζα ππνζηεξίμνπκε κε όιεο 

καο ηηο δπλάκεηο, κε θάζε λόκηκν κέζνλ θαη πξνο πάζα θαηεύζπλζε, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζνπκε ζην έπαθξνλ ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ απέλαληη ζηα όζα 

παξάλνκα θαη εθβηαζηηθά έρνπλ δηαπξαρζεί κέρξη ζήκεξα ζε βάξνο ηνπο κέζα ζηηο 

Δηεπζύλζεηο. 

Από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Κ.Σ.Ε.Ε. 

 


