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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 

 

Καμιά οργανική θέζη ταμένη. Όλοι ζηον αγώνα για ηη δημόζια δφρεάν εκπαίδεσζη, για  μόνιμη και ζηαθερή 

εργαζία 

πλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο ζαο ζηέιλσ ην ελεκεξσηηθό από  ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ ΠΤΠΕ, όκσο 

ζεσξώ όηη νη πξαγκαηηθά ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο απηήλ ηελ  εβδνκάδα είλαη  ε γλσζηνπνίεζε  ηεο πξόηαζεο 

ηνπ  Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε  θαηαξγήζεηο   νξγαληθώλ ζέζεσλ ζηε δηθή καο Δηεύζπλζε, γηα απηό θαη 

ηηο πξνηάζζσ ζην ζεκείσκα πνπ ζαο ζηέιλσ. 

Ωο γλσζηόλ, κε βάζε ηελ εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ, ζηα πιαίζηα ηεο απαξάδεθηεο πνιηηηθήο πνπ απηό πξνζπαζεί 

λα πινπνηήζεη, ππαθνύνληαο ζηνπο όξνπο ηεο επαίζρπληεο δαλεηαθήο ζύκβαζεο, ζηελ Α΄ Αζήλαο ήηαλ λα ραζνύλ 

ζπλνιηθά 238 ζέζεηο δαζθάισλ από ΕΑΕΠ θαη 84 από θαλνληθά ζρνιεία, κε  ην ζθεπηηθό:  1 κόλν δάζθαινο ζηα 

νινήκεξα ησλ ΕΑΕΠ θαη  1 δάζθαινο αλά 50 καζεηέο ζηα ππόινηπα ζρνιεία, πξόηαζε πνπ, πξνθαλώο, ζίγεη 

ζεκαληηθόηαηα εξγαζηαθά  δεηήκαηα, πέξαλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ δπζιεηηνπξγηώλ πνπ επηθέξεη. 

Καηόπηλ ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ζπιιόγσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη γνληώλ  ε  ηειηθή πξόηαζε από κεξηάο δηνίθεζεο ζηελ  

Α΄ Αζήλαο είλαη: 

ΚΑΣΑΡΓΖΔΙ: 50 νξγαληθέο ζε ΕΑΕΠ θαη 24 ζε θαλνληθά ζρνιεία. ΤΝΟΛΟ: 74  

 (ζην ηέινο ηνπ ζεκεηώκαηνο απηνύ ππάξρεη πιήξεο ιίζηα ησλ ζρνιείσλ πνπ ράλνπλ νξγαληθή ζέζε) 

Οι εκπαιδεσηικοί ποσ τάνοσν ηην οργανική ηοσς θέζη ζηα ΔΑΔΠ είναι ασηοί με ηα λιγόηερα μόρια (ζεσξείηαη 

όηη κε ηελ ίδξπζε ησλ ζπγρσλεπκέλσλ ΕΑΕΠ ηνπνζεηήζεθαλ εθ λένπ όινη εμ αξρήο ηαπηόρξνλα ζην ζρνιείν, άξα 

δελ κπαίλεη δήηεκα ηειεπηαίνπ ηνπνζεηεκέλνπ), ενώ ζηα κανονικά ζτολεία οι ηελεσηαίοι ηοποθεηημένοι 

τρονολογικά. Αλ θάπνηνη έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηελ ίδηα ζρνιηθή ρξνληά θξίλεηαη ππεξάξηζκνο όπνηνο/α έρεη ιηγόηεξα 

κόξηα κεηάζεζεο. 

ΠΡΟΑΓΩΓΔ: 2 ζε ΕΑΕΠ + 11 ζηα θαλνληθά ζρνιεία + 7 πξνβηβαζκνί ζην πξσηλό πξόγξακκα ησλ ζρνιείσλ 

(αύμεζε νξγαληθόηεηαο) ΤΝΟΛΟ: 20  

(ζην ηέινο ηνπ ζεκεηώκαηνο απηνύ ππάξρεη πιήξεο ιίζηα ησλ ζρνιείσλ πνπ απμάλνπλ νξγαληθή ζέζε) 

  

 Καηαργήζεις - Προαγφγές= 74-20 = 54 οργανικές θέζεις, άρα 54 ζσνάδελθοι ζηη διάθεζη. 
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Ήδε από ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ππάξρνπλ 356 δάζθαινη ζηε δηάζεζε ή ππεξάξηζκνη (11 από πέξζη πνπ δελ 

πήξαλ νξγαληθή ζέζε, επεηδή δελ  ππήξρε νξγαληθή ζέζε πνπ λα ηνπο εμππεξεηεί). 

 ΤΝΟΛΟ ΓΙΑΘΔΖ: 356+54= 410 

  

ηελ Α Αζήλαο ππάξρνπλ κεηά θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ζε νξγαληθέο ζέζεηο ησλ ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ 67 νξγαληθά 

θελά. Με κεηάζεζε ππνινγίδεηαη όηη ζα θύγνπλ, καδί κε ηηο πεξζηλέο ζέζεηο ζπλαδέιθσλ πνπ ζπληαμηνδνηήζεθαλ  

220 δάζθαινη. ΤΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΘΚΩΝ: 287 

  

Άρα 410 - 287= 123 ζσνάδελθοι θα παραμείνοσν τφρίς οργανική ζηο ηέλος ηφν διαδικαζιών. 

Για μας η μάτη για να μην ταθεί καμιά οργανική θέζη εκπαιδεσηικού δεν έτει ηελειώζει!! Καλούμε όλοσς ηοσς 

ζσλλόγοσς εκπαιδεσηικών και ηοσς ζσλλόγοσς γονέφν ζε πολύμορθοσς αγώνες για ηην αποηροπή ηφν 

καηαργήζεφν οργανικών θέζεφν, ειδικά ζήμερα ποσ κρέμεηαι η δαμόκλεια ζπάθη ηης άρζης ηης 

μονιμόηηηας και ηφν απολύζεφν ζηο δημόζιο. 

Πέξαλ ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ησλ δαζθάισλ ε Δηεύζπλζε δεζκεύηεθε, για πρόηαζη  ίδρσζης οργανικών θέζεφν 

ειδικοηήηφν Αγγλικών και Φσζικής Αγφγής ζηα ΔΑΔΠ. Οπζηαζηηθά αλαθεξόκαζηε ζηελ αλάγθε ύπαξμεο δπν 

νξγαληθώλ αλά εηδηθόηεηα Αγγιηθώλ- Φπζηθήο Αγσγήο ζε απηά ηα ζρνιεία, πξάγκα πνπ δηθαηνινγείηαη θαη από ην 

σξνιόγην πξόγξακκα ηνπο. Άιισζηε  έηζη  έγηλε θαη κε ηηο πεξζηλέο ζπγρσλεύζεηο όπνπ ηδξύζεθαλ νη δηπιέο 

νξγαληθέο ζηα ζρνιεία πνπ ζπγρσλεύηεθαλ, όπνπ ππήξραλ από πξνεγνπκέλσο δπν εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ κε 

νξγαληθή ζέζε. Μόλν ζε απηά ηα ζρνιεία (ηα πεξζηλά ζπγρσλεπκέλα) ππάξρεη αλάγθε 10 νξγαληθώλ ζέζεσλ  

Αγγιηθώλ θαη 12 Φπζηθήο Αγσγήο.  

ηε ζπλέρεηα αλαθέξζεθε  ε αλάγθε λα ππάξμεη αληίζηνηρε κέξηκλα γηα ηε δημιοσργία οργανικών θέζεφν  

Μοσζικής ζηα ΔΑΔΠ θαη ν Δηεπζπληήο Εθπαίδεπζεο δήισζε πσο  ζα θάλεη ζεηηθή εηζήγεζε  

Ελεκεξσηηθά από πέξζη είλαη ζηε δηάζεζε 38 εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο, 17 Αγγιηθώλ θαη 18 Μνπζηθήο.  

Πέξαλ ηνπ δεηήκαηνο ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ, ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΠΤΠΕ ηελ Σξίηε 28/2 ζπδεηήζεθαλ ηα 

παξαθάησ ζέκαηα: 

1.ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΙΑ ΑΚΖΖ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΑΜΟΙΒΖ 

Ο  ζπλάδειθνο πιεξνύζε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ θαη ην αίηεκα ηνπ εγθξίζεθε 

2.ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΝΑΦΔΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ    ΣΙΣΛΟΤ  ΠΟΤΓΩΝ 

Σν κεηαπηπρηαθό ήηαλ ζπλαθέο κε ηελ εθπαίδεπζε θαη       εγθξίζεθε. 

3.ΚΑΣ’ ΟΙΚΟΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Τπήξραλ δπν ζέζεηο γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία καζεηώλ κε πξνβιήκαηα πγείαο θαη δπν ελδηαθεξόκελνη 

εθπαηδεπηηθνί γηα λα ηηο θαιύςνπλ, πξάγκα πνπ έγηλε 

 

 

 



Αθνινπζεί ε ιίζηα κε ηελ πξόηαζε ηνπ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο γηα ηηο νξγαληθέο αλά ζρνιείν 

ΤΠΟΒΙΒΑΜΟΙ 

ΕΑΕΠ (ΟΛΟΗΜΕΡΑ) 

  Γ.. ΑΘΖΝΩΝ 

69ν (1ζέζε ιηγόηεξε), 59ν (2 ζέζεηο ιηγόηεξεο), 76ν (2ζ), 128ν(1ζ), 137ν(1ζ),  144ν(2ζ),  145ν(1ζ),  1ν (2ζ), 89ν (2ζ), 10ν 

(3ζ), 14ν (1ζ), 16ν(2ζ),  17ν(1ζ),  36ν (2ζ), 107ν(3ζ),  24ν(1ζ),  46ν(1ζ),  109ν (1ζ), 113ν (1ζ), 129ν(2ζ),  130ν(1ζ),  142ν 

(1ζ), 27ν (1ζ), 30ν (2ζ), 50ν(3ζ), 

2ν    ΓΑΛΑΣΘΟΤ(1ζ), 

5ν   ΓΑΛΑΣΘΟΤ (2ζ) 

7ν   ΓΑΛΑΣΘΟΤ(1ζ), 

12ν  ΓΑΛΑΣΘΟΤ(1ζ), 

16ν   ΓΑΛΑΣΘΟΤ(1ζ), 

1ν    ΗΛΘΟΤΠΟΛΗ(1ζ), 

13ν  ΗΛΘΟΤΠΟΛΗ (1ζ),      

4ν    ΤΜΗΣΣΟΤ(1ζ) 

ύνολο 50 θέζεις (ΠΔ70) 

 

 

ΤΠΟΒΙΒΑΜΟΙ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΠΑΛΑΘΟΤ ΣΤΠΟΤ) 

 

Γ.. ΑΘΖΝΩΝ 

73ν (1ζεζε ιηγόηεξε), 13ν(1ζ), 9ν(1ζ), 12ν(1ζ), 115ν(2ζ), 40ν(3ζ), 54ν(1ζ),  102ν(1ζ), 111ν(1ζ), 25ν(1ζ), 

65ν(1ζ),101ν(1ζ),174ν(1ζ),21ν(1ζ), 

4ν ΣΑΤΡΟΤ(1ζ), 

1ν ΦΘΛΑΔΕΛΦΕΘΑ (1ζ), 

1Ο ΖΩΓΡΑΦΟΤ(1ζ), 

4Ο ΖΩΓΡΑΦΟΤ (1ζ), 

12Ο ΖΩΓΡΑΦΟΤ (1ζ) 

ύνολο 24 

ύνολο Τποβιβαζμών 50+24=74 

 



 

ΠΡΟΑΓΩΓΔ 

ΚΑΝΟΝΘΚΟ ΠΡΩΘΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

92ν Δ.. ΑΘΗΝΩΝ (2 ζέζεηο πεξηζζόηεξεο),  

129ν   Δ.. ΑΘΗΝΩΝ (1 ζέζε πεξηζζόηεξν),  

86ν Δ.. ΑΘΗΝΩΝ (1 ζέζε πεξηζζόηεξν),  

6ν Δ.. ΔΑΦΝΗ(1 ζέζε πεξηζζόηεξν), 

9ν Δ.. ΔΑΦΝΗ (1 ζέζε πεξηζζόηεξν) 

ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΑΕΠ 

51ν Δ.. ΑΘΗΝΩΝ (2 ζέζεηο πεξηζζόηεξεο) 

ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΠΑΛΑΘΟΤ ΣΤΠΟΤ 

31ν Δ.. ΑΘΗΝΩΝ (2 ζέζεηο πεξηζζόηεξεο), 

64ν Δ.. ΑΘΗΝΩΝ (1 ζέζε πεξηζζόηεξν),  

75ν Δ.. ΑΘΗΝΩΝ (1 ζέζε πεξηζζόηεξν), 

91ν Δ.. ΑΘΗΝΩΝ (1 ζέζε πεξηζζόηεξν), 

92ν Δ.. ΑΘΗΝΩΝ (1 ζέζε πεξηζζόηεξν), 

55ν Δ.. ΑΘΗΝΩΝ (1 ζέζε πεξηζζόηεξν), 

45ν Δ.. ΑΘΗΝΩΝ (1 ζέζε πεξηζζόηεξν), 

53ν Δ.. ΑΘΗΝΩΝ (1 ζέζε πεξηζζόηεξν), 

99ν Δ.. ΑΘΗΝΩΝ (1 ζέζε πεξηζζόηεξν), 

29ν Δ.. ΑΘΗΝΩΝ (1 ζέζε πεξηζζόηεξν) 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ: 6+2+12=20 (ΠΔ70) 

                                                    ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΛΑΒΟ 

                                           αιρεηός εκπρόζφπος ζηο ΠΤΠΔ Α΄Αθήνας  

(ηηλ. 6977466198) 

με ηο υηθοδέληιο ηης ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΡΙΕΟΠΑΣΙΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 
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