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Προς
• Σχολεία & Υπηρεσίες
Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας
Κοινοποίηση
• ΜΜΕ
Θέμα: «Επιτυχία του Συνδικαλιστικού Κινήματος: απέτρεψε τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών
σε άλλες Περιφέρειες »

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε ότι το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα για ακόμη μία φορά πέτυχε.
Αναφορικά στις μετακινήσεις «πλεοναζόντων» εκπαιδευτικών σε άλλη Περιφέρεια, χωρίς τη
συγκατάθεση τους, μετά από τις δυναμικές μας κινητοποιήσεις, το Υπουργείο Παιδείας
εξέδωσε νέα εγκύκλιο (8142/Δ2/28-1-11) που αναφέρει ότι:
«Οι μετακινήσεις τυχόν πλεοναζόντων εκπαιδευτικών από Περιφέρεια σε Περιφέρεια θα
πραγματοποιηθούν μόνο με αίτησή τους, εφόσον βρισκόμαστε στο μέσο της σχολικής χρονιάς.
Οι εκπαιδευτικοί όμως που πλεονάζουν πρέπει να αξιοποιηθούν με βάση τις εκπαιδευτικές
ανάγκες της Περιφέρειάς σας. Σας ενημερώνουμε πως τα κενά που αναφέρονται στην
εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ.. 6905α/Δ2/25.1.2010 θα καλυφθούν από αναπληρωτές εφόσον δεν
υπάρχει αίτηση ενδιαφερομένου».
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Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Η ΕΛΜΕ Μαγνησίας, όπως πάντα, πρωτοπόρησε και σ’ αυτόν τον αγώνα.
•

Πραγματοποίησε, μαζί με την ΕΛΜΕ Λάρισας,

κατάληψη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Κάλεσε τόσο τους αιρετούς όσο και τους

•

διορισμένους συναδέλφους μας στο ΠΥΣΔΕ να μη συμμετέχουν στις διαδικασίες
μετακινήσεων.
Ζήτησε από την ΟΛΜΕ να έρθει σε άμεση επαφή,

•

και αν χρειαστεί, και σε σύγκρουση με το Υπουργείο.
•

Δημοσιοποίησε το ζήτημα και ενημέρωσε κάθε

συνάδελφο και κάθε ΔΣ ΕΛΜΕ της χώρας γι αυτό.
Οι καρποί των κινητοποιήσεων φάνηκαν άμεσα.
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Δεν πρέπει να επαναπαυτούμε. Αν σήμερα αποτρέψαμε τις μετακινήσεις σε άλλες
Περιφέρειες δε σημαίνει ότι αυτό παγιώθηκε. Ο κίνδυνος υπάρχει εφόσον ισχύει ο Νόμος
3848/10. Ο κλάδος μας παραμένει σταθερά αντίθετος με την σχετική διάταξη αυτού του
Νόμου (άρθρ. 31, παρ. 3), της οποίας απαιτεί την κατάργηση. Απαιτούμε η αξιοποίηση των
εκπαιδευτικών να γίνεται για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Νομού που βρίσκονται.
Θα συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την κατάργηση του ν.3848/10.
Οι αγώνες συνεχίζονται.
Η συμμετοχή του καθενός μας είναι το όπλο μας.
Με αγώνα και πολλή δουλειά κατακτάμε και διαφυλάσσουμε τα δικαιώματά μας.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ο Αντιπρόεδρος

Αλέκος Αρβανιτάκης

Κώστας Λαγός

Σωκράτης Σαβελίδης
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