
 
 

Υποχρεωτικζσ μετακινιςεισ ςτα Δθμόςια ΙΕΚ: επίδειξθ εργαςιακισ 

βαρβαρότθτασ 

 
Σο Δ. τθσ ΕΛΜΕ ΗΛΕΙΑ καταγγζλλει τθν απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ να 

διακζςει ςυναδζλφουσ ςτα Δθμόςια ΙΕΚ (μεταξφ αυτϊν και επτά από το νομό μασ), χωρίσ 

καμία προθγοφμενθ διαδικαςία ςυνεννόθςθσ και ενθμζρωςθσ των εμπλεκομζνων. 

Μετακινοφν ςυναδζλφουσ εκτόσ πρωινισ ηϊνθσ, χωρίσ αίτθςι τουσ, χωρίσ καν να 

ερωτθκοφν και χωρίσ καμία μζριμνα για τυχόν ανατροπι του οικογενειακοφ 

προγραμματιςμοφ τουσ. 

Πρόκειται για μια αυταρχικι απόφαςθ τθσ νζασ μνθμονιακισ κυβζρνθςθσ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 

θ οποία υλοποίει το νεοφιλελεφκερο μοντζλο πλιρουσ ελαςτικοποίθςθσ των εργαςιακϊν 

ςχζςεων. Άραγε ςε πόςο καιρό κα δοφμε με μια υπουργικι απόφαςθ να μεταφζρονται 

ςυνάδελφοι ςε οποιαδιποτε υπθρεςία, ςε οποιαδιποτε περιοχι τθσ Ελλάδασ υπάρχουν 

ανάγκεσ; 

Η απόφαςθ αυτι υπογράφτθκε κατευκείαν από τον Τπουργό φςτερα από ειςιγθςθ του 

Περιφερειακοφ Διευκυντι και του Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ . Είναι 

ξεκάκαρο ότι κανείσ από αυτοφσ  δεν είναι εξουςιοδοτθμζνοσ  να πάρει τθν ευκφνθ τθσ 

επιλογισ των ςυγκεκριμζνων ςυναδζλφων, ςε μια περίοδο που τα ΠΤΔΕ, ωσ γνωςτόν, δεν 

λειτουργοφν μζχρι να ςυγκροτθκοφν εκ νζου. Από τθν άλλθ ο ιςχυριςμόσ ότι αυτό ζγινε 

αυτοδίκαια ςχεδόν, με βάςθ τα υπάρχοντα πλεονάςματα, καταδεικνφει τθν πλιρθ 

υιοκζτθςθ τθσ μνθμονιακισ λογικισ ότι οι αρικμοί είναι ο μόνοσ προςδιοριςτικόσ 

παράγοντασ των εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν.   

το ςθμείο αυτό κα κζλαμε για άλλθ μια φορά να καταγγείλουμε τθν πολιτικι τθσ 

τοπικισ διοίκθςθσ, θ οποία εδϊ και καιρό, περικόπτοντασ τα τμιματα των ςχολείων, 

επιδίωκε να δθμιουργιςει πλεονάςματα κακθγθτϊν για να καλφψει τθν ανεπάρκεια των 

διοριςμϊν. Σϊρα κάποια απ’ αυτά χρθςιμοποιοφνται ωσ επιχείρθμα για τθν υποχρεωτικι 

μετακίνθςθ ςτα Δθμόςια ΙΕΚ. Είναι μια τακτικι τθσ οποίασ οι ςυνζπειεσ αποτυπϊνονται ςτισ 

παιδαγωγικζσ ςυνκικεσ μζςα ςτισ τάξεισ αλλά και ςτα εργαςιακά δικαιϊματά μασ. 

υνεχίηουμε τον ανζνδοτο αγώνα για τθ διάςωςθ του δθμόςιου ςχολείου και τθν 

ανατροπι τθσ εργαςιακισ βαρβαρότθτασ, που εφαρμόηει, ανερυκρίαςτα πλζον, και θ νζα 

κυβζρνθςθ. Δεν υποχωροφμε, παλεφουμε ενάντια ςτα μνθμόνια και ςε αυτοφσ που τα 

υλοποιοφν. 
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