
ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ!

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή ξεκινούσε η διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών. Μετά 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. 
Βέβαια δημοσιοποιούνταν μόνο ο 
πίνακας Γ (συγκεντρωτικός) και όχι 
και οι πίνακες Α (σχολείων) και Β 
(ομάδω ν σχολείων) που ζητούσε η 
ΕΛΜΕ δυσκολεύοντας έτσι τον 
έλεγχο της διαδικασίας. Ακόμη κι 
έτσι όμως μπορούσαν να βγουν 
συμπεράσματα για την διαδικασία, 
να εντοπιστούν λάθη ή αυθαιρεσίες, 
Φέτος η διαδικασία αυτή γίνεται 
χωρίς την παρουσία αιρετών στο 
ΠΥΣΔΕ με ευθύνη της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Η
επιλογή αυτή ουσιαστικά μεταφέρει 

την ευθύνη κάθε απόφασης του “ΠΥΣΔΕ” στο υπουργείο και στην κυβέρνηση. Τα 
διορισμένα μέλη δηλαδή είναι οι εκπρόσωποι και οι γνήσιοι εκφραστές της θέλησης του 
υπουργείου. Ως εκ τούτου δεν έχει νόημα να “βαρούμε το σαμάρι να πονέσει το γομάρι”: 
Τα όποια λάθη, αυθαίρετες επιλογές, παρατυπίες ή παρανομίες χρεώνονται κατευθείαν στην
κ. Κεραμέως και στην κυβέρνηση.
Σε αυτές τς συνθήκες είχε ιδιαίτερη σημασία η φετινή διαδικασία μιας και αποτελεί δείγμα 
γραφής για το πως αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση τις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα 
των εργαζομένων. Τι είδαμε λοιπόν; 
Το Υπουργείο Παιδείας όχι μόνο δεν ανάρτησε τους Α,Β,Γ πίνακες στην ιστοσελίδα της 
διεύθυνσης, δεν ανάρτησε καν τον πίνακα Γ. 
Τι ανάρτησε; 
Την τελευταία στήλη του πίνακα Γ !!! 
Δηλαδή μας είπε ότι κάπου, σε ένα οποιοδήποτε σχολείο, υπάρχει κάποιο κενό ή κάποιο 
πλεόνασμα. Πως θα ελεγχθεί αν τα κενά είναι περισσότερα, τα πλεονάσματα λιγότερα, αν 
το κενό δίνεται σε λάθος κλάδο κτλ;

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΗΜΑΘΙΑΣ



Πολύ απλά κάνουν τα πάντα για να μην ελεγχθεί. 
Η κ. Κεραμέως επαναφέρει πρακτικές του παρελθόντος. Προχωρά στις υπηρεσιακές 
μεταβολές των εκπαιδευτικών με μυστικότητα και αδιαφάνεια. Με πρακτικές που 
στοχεύουν στον εκφοβισμό και στην ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων. 
Απαιτούμε να δοθούν όλοι οι πίνακες, σε κάθε φάση της διαδικασίας, στη δημοσιότητα. 
Από τους πίνακες για τις μεταθέσεις μέχρι τους πίνακες για τα τελευταία λειτουργικά κενά.


