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Μεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο Β’ θάζεο απνζπάζεσλ από ΠΥΣΓΔ ζε ΠΥΣΓΔ/ΠΔ, 
δεθάδεο ζπλάδειθνη παξέκεηλαλ ρσξίο ηελ αλαγθαία γηα απηνύο απόζπαζε. Όρη επεηδή 
δελ ππήξραλ θελά πξνο θάιπςε, αιιά γηαηί, θάπνηνη κεζόδεπζαλ απηό ην απνηέιεζκα, 
απνθιείνληαο ηα θελά θνηλώλ εηδηθνηήησλ ηεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο από ηηο πεξηθέξεηεο 
Αηηηθήο, Θεζζαιίαο, Κελη. Μαθεδνλίαο θαη ζπξξηθλώλνληαο ηα θελά ηεο Β/ζκηαο 
εθπαίδεπζεο, ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο. 
 
Σε απηή ηελ θαηάζηαζε, μππλάλε νη κλήκεο καο από ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζρνιηθνύ 
έηνπο 2013-4, επί ππνπξγείαο θ. Κ. Αξβαληηόπνπινπ, κε ηηο γλσζηέο πηα, κεζνδεύζεηο 
ηνπ ηόηε ζπκβνύινπ θ. Λάζθαξε, πνπ μεθίλεζαλ από ηελ δηαζεζηκόηεηα ησλ 
εηδηθνηήησλ ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο, ζπλερίζηεθαλ κε ην πάγσκα ησλ απνζπάζεσλ 
θαη νινθιεξώζεθαλ κε ηε ζνιή θαη αδηεπθξίληζηε δηαδηθαζία ππνρξεσηηθώλ κεηαηάμεσλ 
από ηε Β/ζκηα ζηελ Α/ζκηα εθπαίδεπζε, δηαδηθαζίεο πνπ αθόκα θαη ζήκεξα, δελ έρνπλ 
μεπεξαζηεί. 
 
Τν αίζζεκα καηαίσζεο πνπ όινη βηώζακε ηόηε, επαλήιζε ζηα πξόζσπά καο, βάδνληαο 
ηελ νηθνγελεηαθή καο γαιήλε, ηε ζπλύπαξμή καο κε ηνπο ζπλππεξεηνύληεο ζπδύγνπο, 
ηα βξέθε θαη ηα παηδηά καο, θαη γεληθόηεξα ηελ αλάγθε λα βξεζνύκε θνληά ζηνπο 
ηόπνπο ζπκθεξόλησλ καο, απέλαληη από ην ηεξό δηθαίσκα ζηελ εξγαζία θαη ην 
ιεηηνύξγεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε. Γπζηπρώο, πνιινί από εκάο, 
νδεγνύκαζηε μαλά ζηε «ιύζε» ηεο άδεηαο άλεπ απνδνρώλ, πξνθεηκέλνπ λα κε 
δηαιύζνπκε ηηο νηθνγέλεηέο καο θαη ηε δσή καο. 
 
Γελ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα δηαζπαζηνύκε σο πξνζσπηθόηεηεο. Απαηηνύκε λα καο 
αληηκεησπίζεηε ηζόηηκα, ζαλ εθπαηδεπηηθνύο - δεκόζηνπο ιεηηνπξγνύο, θη όρη ζαλ 
αξηζκνύο, ραιθεπκέλνπο ζην πιαίζην ηεο ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
δαπαλώλ. Απαηηνύκε λα επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία ηεο Β’ θάζεο απνζπάζεσλ, κε όια 
ηα πξαγκαηηθά θελά πνπ έρνπλ δνζεί ζε Β/ζκηα θαη Α/ζκηα εθπαίδεπζε, ζε όιεο ηηο 
πεξηθέξεηεο ηεο επηθξάηεηαο. 
 
Καινύκε ηηο εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο, ΟΛΜΔ θαη ΓΟΔ, ηα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία, 
ΔΛΜΔ θαη Σπιιόγνπο ΠΔ, ηηο επηζηεκνληθέο ελώζεηο ησλ θνηλώλ εηδηθνηήησλ, θαη ηνπο 
αηξεηνύο ΚΥΣΠΔ θαη ΚΥΣΓΔ, ζε ζπγθέληξσζε – παξάζηαζε δηακαξηπξίαο, ζην 
Υπνπξγείν Παηδείαο, ηε Γεπηέξα 28 Απγνύζηνπ, ζηηο 12 ην κεζεκέξη. 
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