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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ – ΕΚΚΛΗΣΗ

………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________________

1.- Είμαστε  μόνιμοι εκπαιδευτικοί, διορισθέντες το έτος 2021, κατόπιν σχετικών
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ σε δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

2.- Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας το βιώσαμε ως αναπληρωτές, σε δημόσια
σχολεία της παραμεθορίου, μακριά από το οικογενειακό και φιλικό μας κύκλο.

3.- Τιμήσαμε τα σχολεία της παραμεθορίου επί μία δεκαετία, πριν το διορισμό μας.
Θυσιάσαμε στο βωμό της εκπαίδευσης την προσωπική ζωή μας.

4.- Δυστυχώς η Πολιτεία απαξίωσε τον αγώνα μας και τις θυσίες μας. Επιφύλαξε σε
βάρος μας μεταχείριση που δεν μας αρμόζει, μεταχείριση που αντίκειται καταρχήν
στην αρχή της αξιοκρατίας.

5.- Διότι κατά το διορισμό μας, η πολιτεία “εμφάνισε” - με τη συνδρομή ή χωρίς τη
συνδρομή  των  αρμόδιων   Διευθύνσεων  Πρωτοβάθμιας  ή/και  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης -  κενά μόνο σε τόπους παραμεθορίου, όπου και διοριστήκαμε.

Την επόμενη χρονιά (2022) - με τη συνδρομή ή χωρίς τη συνδρομή των αρμόδιων
Διευθύνσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  ή/και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  -
«εμφανίστηκαν»   κενά  στα  μεγάλα  αστικά  κέντρα,  τα  οποία  καλύφθηκαν  από
λιγότερο άξιους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων μας. 
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Δηλαδή  εκπαιδευτικοί  με  καταφανώς  λιγότερα  μόρια  από  εμάς  διορίστηκαν  σε
θέσεις προνομιακές – εντός των αστικών κέντρων.

6.-  Επιφύλαξε  δηλαδή  το  Υπουργείο  Παιδείας  ευνοϊκή  μεταχείριση  σε
εκπαιδευτικούς με  λιγότερα  μόρια σε  σχέση  με  εμάς,  οι  οποίοι  καταλάμβαναν
πολλές θέσεις πιο κάτω από εμάς στον Πίνακα του ΑΣΕΠ. Οι συνάδελφοί μας αυτοί
διορίστηκαν στους τόπους συμφερόντων μας – στα μεγάλα αστικά κέντρα, κατά
παράλειψη ημών, που υπηρετούμε στην παραμεθόριο.

Αμεσα επίκειται η συνεδρίαση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων για την εξέταση των
αιτήσεων μετάθεσής μας.

ΗΔΗ  δόθηκε  εντολή  από  το  Υπουργείο  Παιδείας  στις  αρμόδιες  Διευθύνσεις
Εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας  ή/και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  να
γνωστοποιήσουν τα κενά οργανικών θέσεων ανά Νομό, προκειμένου, βάσει αυτών,
να δρομολογηθούν, μεταξύ άλλων, και οι Μεταθέσεις μας.

Με την παρούσα, εξώδικη δήλωσή μας, δεδομένου ότι έχουμε προφανές, άμεσο
και ενεργό έννομο συμφέρον,

ΣΑΣ  ΚΑΛΟΥΜΕ να γνωστοποιήσετε τόσο στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ όσο
και  στο email της  πληρεξούσιας  Δικηγόρου  μας,  τα  ΑΛΗΘΗ κενά
οργανικών  θέσεων  ανά  Νομό,  προκειμένου,  βάσει  αυτών,  να
δρομολογηθούν, μεταξύ άλλων, και οι Μεταθέσεις μας.

ΣΑΣ  ΚΑΛΟΥΜΕ  να  απέχετε  από  μεθοδεύσεις  που  συντείνουν  στη
διαιώνιση της σε βάρος μας παρανομίας.

Τέλος,  ΣΑΣ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ  ότι  στην  περίπτωση  που  για  οποιοδήποτε
λόγο  διαπιστωθεί  ότι  παραβιάστηκε  η  αρχή  της  διαφάνειας  και  δεν
γνωστοποιήσετε  τα  αληθή  κενά  -  γεγονός  που  απευχόμαστε  –  είμαστε
υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε και θα προχωρήσουμε ΤΟΣΟ στην άσκηση
ποινικών διώξεων κατά παντός υπευθύνου, εμπλεκομένου με οποιαδήποτε
μορφή συμμετοχικής δράσης ΟΣΟ και στην άσκηση νέων ΑΓΩΓΩΝ για την
πλήρη αποκατάσταση κάθε υλικής και ηθικής ζημίας μας.

Με  την  επιφύλαξη  παντός  νομίμου  δικαιώματός  μας,  αρμόδιος  Δικαστικός
Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει σύμφωνα με το Νόμο το παρόν ΕΞΩΔΙΚΟ
ΑΙΤΗΜΑ  προς  τις  1)  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  και  2)  Διευθύνσεις
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως
εκπροσωπούνται  Νόμιμα από  τον  εκάστοτε  Προϊστάμενο  -  η,   ώστε  να
μεριμνήσουν για την ενημέρωση του περιεχομένου του και για την ερμηνεία, μέσω

2



της Νομικής Υπηρεσίας τους,  των κανόνων δικαίου που αφορά,  σε όλους τους
εμπλεκομένους προϊσταμένους και ιεραρχικά κατωτέρους τους, προς γνώση και για
τις νόμιμες συνέπειες όλων.

Θεσσαλονίκη,  10/02/2023 

Η πληρεξούσια Δικηγόρος

ΟΛΓΑ ΒΛΟΝΤΖΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Α.Μ.ΔΣΘ 5469
ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 10

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310-25.25.91
ΚΙΝ: 6974.88.40.68

ΑΦΜ: 047554177
Ε-mail: vlontzoulawoffice@  y  ahoo.gr  
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