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Δεν δθμοςιοποίθςαν, όπωσ γινόταν πάντα, τισ αποςπάςεισ ςε διευκφνςεισ
εκπαίδευςθσ!
Αδιαφάνεια και ρουςφζτι είναι ο ςτόχοσ των ΤΡΙΖΑΝΕΛ και ςτθν
εκπαίδευςθ!!!
Για μια ακόμθ ςχολικι χρονιά το απαράδεκτο γεγονόσ των αποςπάςεων ςε φορείσ του
δθμοςίου, εκκλθςία, υπθρεςίεσ του υπουργείου Παιδείασ κλπ, εξακολοφκθςε να γίνεται ςε
απαράδεκτεσ καταςτάςεισ αδιαφάνειασ, προςωπικϊν εξυπθρετιςεων και ρουςφετιοφ, από
πολιτικοφσ και υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ αλλά και από κομματικοφσ και ςυνδικαλιςτικοφσ
εγκάκετουσ που εξακολουκοφν να πιςτεφουν ότι υποτιμϊντασ, αδικϊντασ, εκβιάηοντασ και
εκφοβίηοντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ κα δθμιουργιςουν ζνα τυφλό ςφςτθμα εξαρτϊμενθσ πεικινιασ
υποταγισ.
Σφμμαχο ςτισ επιδιϊξεισ τουσ αυτζσ ζχουν τισ ίδιεσ τουσ τισ τραγικζσ επιλογζσ κατάργθςθσ
των ςχολείων ΕΑΕΠ, διάλυςθσ του Ολοιμερου, ςυρρίκνωςθσ του δθμόςιου ςχολείου και απϊλειασ
χιλιάδων κζςεων εργαςίασ μζςω του νζου τφπου ςχολείου που δθμιοφργθςαν, οι οποίεσ
ελαχιςτοποιοφν μετακζςεισ και αποςπάςεισ και γιγαντϊνουν τισ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν, οι
οποίοι μάταια επιδιϊκουν να βρουν μια κζςθ ςε κάποιο ςχολείο του τόπου των ςυμφερόντων
τουσ.
Όλο αυτό το γκρίηο ςκθνικό για το οποίο ζχουν τεράςτια ευκφνθ οι πρϊθν αςυμβίβαςτοι
"μνθμονιοςκίςτεσ", αντί να τουσ προβλθματίηει τουσ κάνει πιο προκλθτικοφσ. Αποκορφφωμα θ
επιλογι τουσ, δικεν για λόγουσ προςωπικϊν δεδομζνων, να μθν δθμοςιοποιιςουν, όπωσ
γινόταν πάντα, τισ τοποκετιςεισ ςε διευκφνςεισ εκπαίδευςθσ!!! Αυτζσ που οι ίδιοι ζκαναν, χωρίσ
κριτιρια, πουλϊντασ εκδοφλευςθ και αδικϊντασ ταυτόχρονα εκατοντάδεσ άλλουσ που
αναηθτοφςαν ςτον ιλιο μοίρα!
Επειδι βζβαια το επιχείρθμα είναι εντελϊσ αςτιρικτο και αςτείο, δεν το γνωςτοποίθςαν με
ζγγραφό τουσ, αλλά μζςω επιλεκτικϊν διαρροϊν ςε φιλικά τουσ επικοινωνιακά περιβάλλοντα!
Ποιον όμωσ μποροφν να ξεγελάςουν ότι τάχα υπάρχει κζμα προςωπικϊν δεδομζνων μόνο για
όςουσ τοποκζτθςαν ςε διευκφνςεισ εκπαίδευςθσ, όταν μάλιςτα τθν ίδια θμζρα(!!!) οι ίδιοι είχαν
δθμοςιοποιιςει υπουργικι απόφαςθ (Αρ. Πρωτ.: 88557/Ε2/31-5-2018) για ανακλιςεισ
μετακζςεων, ςυμπλθρωματικζσ μετακζςεισ και διορκϊςεισ μετακζςεων; Για αυτοφσ δεν υπιρχαν
προςωπικά δεδομζνα; Προςωπικά δεδομζνα δεν υπάρχουν όταν δθμοςιοποιοφνται πίνακεσ με
μόρια για επιλογζσ ςτελεχϊν, πίνακεσ αποςπάςεων εκπαιδευτικϊν κλπ;
Αλικεια μιπωσ τουσ περνάει από το μυαλό να μθν δθμοςιοποιιςουν και τουσ πίνακεσ
κατάταξθσ των αναπλθρωτϊν επικυμϊντασ ίςωσ να τουσ "μαγειρζψουν" ςε αριςτερά τςουκάλια
"ψεκαςμζνα" με ακροδεξιά μυρωδικά; Μιπωσ πρόκειται να επικαλεςτοφν και για αυτοφσ
προςωπικά δεδομζνα;
Όςο και να επικυμοφν βζβαια να επαναφζρουν τθν εκπαίδευςθ ςτο παρελκόν, είναι βζβαιο
πωσ δεν κα το καταφζρουν. Όλοι εμείσ που αγωνιςτικαμε να μοριοδοτθκοφν τα κριτιρια ϊςτε οι

εκπαιδευτικοί με αξιοπρζπεια να διεκδικοφν και να καταλαμβάνουν όποια κζςθ δικαιοφνται, δεν
κα τουσ το επιτρζψουμε.
Ο αιρετόσ εκπρόςωποσ όλων των εκπαιδευτικϊν ςτο ΚΤΠΕ, Νίκοσ Φαςφαλισ,
εκλεγμζνοσ με το ψθφοδζλτιο τθσ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ, υλοποιϊντασ απόφαςθ τθσ
παράταξθσ, τουσ χάλαςε τα ςχζδια. Δθμοςίευςε, όπωσ όφειλε, όλουσ τουσ πίνακεσ. Σο ίδιο κα
κάνουν και οι αιρετοί τθσ ΔΗΤ ςε όλα τα υπθρεςιακά ςυμβοφλια ςε κάκε περίπτωςθ που κα
επιχειρθκεί κάτι ανάλογο. Εμείσ, ζτςι αντιλαμβανόμαςτε τον ρόλο του εκπρόςωπου των
εργαηόμενων. Δεν κρυβόμαςτε, δεν ςιωποφμε, δεν ςυναινοφμε, δεν είμαςτε επιλεκτικά
αγωνιςτζσ και επιλεκτικά άφωνοι.
Καλοφμε όλεσ τισ ςυνδικαλιςτικζσ δυνάμεισ που παριςτάνουν πωσ δεν ζχουν καταλάβει τι
ζγινε, να καταδικάςουν το γεγονόσ. Όςοι δεν το κάνουν βάηουν πλάτθ ςε κυβερνθτικά ςχζδια
αδιαφάνειασ, ςυναλλαγισ και ρουςφετιοφ. Καλοφμε το Δ τθσ ΔΟΕ, να καταγγείλει τθν απαράδεκτθ
προςπάκεια κατάργθςθσ τθσ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και να βάλει τζλοσ ςε κάκε πικανι "πονθρι" κυβερνθτικι
ςκζψθ για το μζλλον.
Επαναλαμβάνουμε τθ κζςθ μασ: Όλεσ οι υπθρεςιακζσ μεταβολζσ είτε αφοροφν μόνιμουσ
είτε αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ (π.χ. τοποκετιςεισ αναπλθρωτϊν με μονοπρόςωπθ απόφαςθ
του διευκυντι εκπαίδευςθσ) να γίνονται με αντικειμενικά και μετριςιμα κριτιρια, μζςα από τα
υπθρεςιακά ςυμβοφλια. Δθμόςιοσ ζλεγχοσ, διαφάνεια παντοφ!
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