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Θέµα: «Μεταθέσεις 2017 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας »
Ο Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας
εξετάζοντας την εικόνα που προέκυψε µετά την ολοκλήρωση των φετινών µεταθέσεων
διαπιστώνει πως ο αριθµός των συναδέλφων ΠΕ05 που µετακινήθηκαν παραµένει για µιά
ακόµη σχολική χρονιά µηδενικός.
Οι φετινές µεταθέσεις αφορούσαν σε µόνο δύο (2) συναδέλφους ΠΕ05 στη Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση και για πρώτη φορά φέτος σε ένα µικρό αριθµό στην Πρωτοβάθµια.
Αυτό είναι µια απαράδεκτη κατάσταση η οποία επαναλαµβάνεται τα τελευταία χρόνια µε
αποτέλεσµα να ακυρώνεται στην ουσία η ίδια η διαδικασία των µεταθέσεων.
Για µια ακόµη φορά οι εκπαιδευτικοί ΠΕ05 παραµένουν εγκλωβισµένοι µακριά από τις
οικογένειές τους και τους τόπους συµφερόντων τους και µάλιστα µέσα σε καιρούς οξείας
οικονοµικής κρίσης.
Συνέπεια αυτού του άτυπου αποκλεισµού είναι πως συνάδελφοι µε 20 και πλέον χρόνια
υπηρεσίας και µε µεγάλο αριθµό µορίων αποκτηµένων πολλές φορές σε νησιά και σε
αποµακρυσµένα από αστικά κέντρα χωριά αδυνατούν να βρεθούν κοντά στις
οικογένειες τους.
Ταυτόχρονα, ενώ υπάρχουν πολλά κενά για τους εκπαιδευτικούς γαλλικής γλώσσας και θα
έπρεπε να γίνουν οι ανάλογες µετακινήσεις, γεγονός που θα διευκόλυνε και στην εύρυθµη
λειτουργία των σχολείων όσο κα στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, είναι απορίας άξιο το
φετινό αρνητικό ρεκόρ µεταθέσεων στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Είναι πραγµατικά τραγικό οι εκπαιδευτικοί της γαλλικής γλώσσας να υφίστανται επί σειράς
ετών αυτή την µεροληπτική αντιµετώπιση στις µεταθέσεις και να εκτιµήσουµε πως είναι
απαραίτητο να

πραγµατοποιηθεί ένας συµπληρωµατικός αριθµός µεταθέσεων κρίνοντας πως ιδιαίτερα φέτος
στο σύνολο τους οι µεταθέσεις που ικανοποιήθηκαν για όλους τους κλάδους ήταν ελάχιστες,
αφού άγγιξαν µόλις το 3,1 % .
Απευθυνόµαστε προς εσάς κ. Υπουργέ και όλους τους αρµόδιους φορείς και ζητάµε την
ικανοποίηση µεγαλύτερου αριθµού αιτήσεων µετάθεσης των συναδέρφων µας, ώστε να αρθεί
η άνιση αντιµτώπιση εις βάρος των εκπαιδευτικών γαλλικής γλώσσας την οποία βιώνουν επί
σειράς ετών.
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