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Προς

• Σχολεία & Υπηρεσίες

Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας

Κοινοποίηση

• ΜΜΕ

Θέμα: «Μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε άλλες περιφέρειες »

                      

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες 

λάβαμε γνώση του εγγράφου που καλεί τις Περιφέρειες να εφαρμόσουν τη νομοθεσία των 

υπουργικών αποσπάσεων των τελευταία ψηφισθέντων «φιλολαϊκών» νόμων.

 Οι συγκεκριμένες αποσπάσεις αναφέρονται στους «πλεονάζοντες» εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι θα μετακινηθούν, όχι απλά σε άλλους νομούς, αλλά σε άλλες περιφέρειες της 

χώρας!!!

Δε χρειάζεται να κάνουμε κανένα σχόλιο επί του θέματος.

Κατανοούμε όλοι ότι πλέον δεν υφίσταται η έννοια της οργανικής θέσης, δεν υφίσταται η 

έννοια των εργασιακών δικαιωμάτων, δεν υφίσταται η έννοια της απρόσκοπτης παροχής 

παιδείας στους μαθητές μας.

Η κρισιμότητα της κατάστασης οδήγησε το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας να πραγματοποιήσει 

έκτακτη ανοικτή συνεδρίαση, σήμερα, ώστε να εξετάσει ενδελεχώς το ζήτημα.
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Στη συνεδρίαση αυτή αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

• Η συνολική αντίδραση του εκπαιδευτικού κινήματος στη νέα αυτή λαίλαπα.

• Η τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 28 Γενάρη από τις 11:00 ως τις 14:00.

• Ο αποκλεισμός και κατάληψη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

Θεσσαλίας στη Λάρισα. Η κινητοποίηση αυτή θα γίνει την Παρασκευή 28 Γενάρη από 

τις 11:00 μέχρι τις 14:00, σε συνέχεια της ίδιας κατάληψης από τους συναδέλφους 

μας της ΕΛΜΕ Λάρισας η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 8:00 ως τις 11:00.

• Η παράσταση στη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ την Πέμπτη 27 Γενάρη στις 12.00.

• Η παραίνεση προς τους αιρετούς μας εκπροσώπους στο ΠΥΣΔΕ ώστε να μη 

συμμετάσχουν σε καμία από τις διαδικασίες με σκοπό τη μετακίνηση εκπαιδευτικών, 

βάσει του εν λόγω εγγράφου.

• Η παραίνεση προς τους συναδέλφους μας - διορισμένα  μέλη του ΠΥΣΔΕ - ώστε να μη 

συμμετάσχουν σε καμία από τις διαδικασίες με σκοπό τη μετακίνηση εκπαιδευτικών, 

βάσει του εν λόγω εγγράφου.

• Η επανεκτίμηση και επανεξέταση του θέματος σε ανοικτή συνεδρίαση του ΔΣ της 

ΕΛΜΕ, την Δευτέρα 31 Γενάρη.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

• Καλείστε να αντισταθείτε στα χειρότερα.

• Καλείστε να συμμετάσχετε στις κινητοποιήσεις της Παρασκευής 28 Γενάρη.

• Καλείστε να συμμετέχετε σε κάθε κινητοποίηση για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων 

και των κατακτήσεών μας.

ΟΛΟΙ στη ΛΑΡΙΣΑ, την Παρασκευή 27 Γενάρη για τον αποκλεισμό και την κατάληψη της 
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Περιφέρειας!!!

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Σωκράτης Σαβελίδης

Ο Γραμματέας

Αλέκος Αρβανιτάκης

Ο Αντιπρόεδρος

Κώστας Λαγός

Σημείωση: Η  μετακίνηση  στη  Λάρισα  θα  γίνει  με  λεωφορεία.  Θα 
ξεκινήσουν  μπροστά  από  το  6ο Λύκειο  κοντά  στη  Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας. Για όσους συνάδελφους θελήσουν να έρθουν με το 
ιδιωτικό  τους  αυτοκίνητο  (τουλάχιστον  τρείς  ανά  αυτοκίνητο),  θα 
υπάρξει αποζημίωση για τη βενζίνη, τα διόδια και τη στάθμευση.
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