
ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ!

Την περίοδο που διανύουμε έχει ξεκινήσει η διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών και
ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση που αφορά τις μεταθέσεις.

Φέτος,  για  πρώτη φορά σε  περίοδο κοινοβουλευτικής  δημοκρατίας,  η  διαδικασία
αυτή γίνεται χωρίς την παρουσία αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια, με
ευθύνη  αποκλειστικά της  πολιτικής  ηγεσίας  του Υπουργείου Παιδείας.  Ως γνωστόν,  τα
διορισμένα  μέλη  των  υπηρεσιακών  συμβουλίων  είναι  οι  εκπρόσωποι  και  οι  γνήσιοι
εκφραστές  της  θέλησης  του  υπουργείου.  Ως  εκ  τούτου  η  ευθύνη  για  τις  υπηρεσιακές
μεταβολές  ανά  Νομό  χρεώνονται  αποκλειστικά  στο  Υπουργείο  Παιδείας.  Τα  λάθη,  οι
αυθαίρετες επιλογές, οι παρατυπίες ή παρανομίες χρεώνονται απευθείας στην κ. Κεραμέως
και στην κυβέρνηση. 

Η φετινή διαδικασία είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτελεί δείγμα γραφής για το
πώς  αντιλαμβάνεται  η  κυβέρνηση  τις  εργασιακές  σχέσεις  και  τα  δικαιώματα  των
εργαζομένων.  Και  ενώ  τα  προηγούμενα χρόνια,  μετά  και  από  παρεμβάσεις  της  ΕΛΜΕ
Ημαθίας, είχε κατακτηθεί να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης οι πίνακες κενών και πλεονασμάτων σε κάθε φάση της διαδικασίας, φέτος,
στην Ημαθία, το Υπουργείο Παιδείας όχι μόνο δεν ανάρτησε τους πίνακες Α (σχολείων) και
Β  (ομάδων  σχολείων)  στην  ιστοσελίδα  της  Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
Ημαθίας  -  πράγμα  που  είναι  και  πάγιο  αίτημα  της  ΕΛΜΕ   προκειμένου  να  ασκείται
αποτελεσματικός  έλεγχος  σε  κάθε  φάση  της  διαδικασίας,  αλλά  δεν  ανάρτησε  καν  τον
συγκεντρωτικό  πίνακα  Γ!  Ανάρτησε  μόνο  την  τελευταία  στήλη  του  πίνακα  Γ!!!  Αυτή,
δηλαδή,  που αναφέρει  ότι  κάπου,  σε  ένα οποιοδήποτε  σχολείο,  υπάρχει  κάποιο  κενό ή
κάποιο πλεόνασμα! 

Πώς θα ελεγχθεί αν τα κενά είναι περισσότερα, τα πλεονάσματα λιγότερα, αν το
κενό δίνεται σε λάθος κλάδο κτλ; Πολύ απλά κάνουν τα πάντα για να μην ελεγχθεί! Η κ.
Κεραμέως επαναφέρει στην εκπαίδευση πρακτικές του παρελθόντος που ο κλάδος έχει προ
πολλού  καταδικάσει.  Προχωρά  στις  υπηρεσιακές  μεταβολές  των  εκπαιδευτικών  με
μυστικότητα  και  αδιαφάνεια.  Με  πρακτικές  που  στοχεύουν  στον  εκφοβισμό  και  στην
ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων.

Η ΕΛΜΕ Ημαθίας απαιτούμε να δοθούν όλοι οι πίνακες, από τους πίνακες για τις
μεταθέσεις μέχρι τους πίνακες για τα τελευταία λειτουργικά κενά και σε κάθε φάση της
διαδικασίας, στη δημοσιότητα.

Καλούμε  τους  συναδέλφους  που  διαπιστώνουν  λάθη  ή  παρατυπίες  να
απευθύνονται άμεσα στο ΔΣ της ΕΛΜΕ. 
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