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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες σας στέλνω την τελευταία ενημέρωση από τη λειτουργία του 

ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, πριν το κλείσιμο των σχολείων για τις θερινές διακοπές. 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα το ΠΥΣΠΕ δεν μπόρεσε να συνεδριάσει και να ασχοληθεί με 

τα διάφορα θέματα αρμοδιότητας του εξαιτίας της προεκλογικής περιόδου την οποία 

διανύαμε. Έτσι θέματα όπως υπηρεσιακές μεταβολές, αναγνωρίσεις συνάφειας 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου κλπ. έχουν 

μείνει σε εκκρεμότητα μέχρις ότου υπάρξει συγκρότηση της νέας κυβέρνησης. Κατ’ 

εξαίρεση και κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Παιδείας προς το Συμβούλιο Επικρατείας 

επιτράπηκε η έναρξη διαδικασιών για μεταθέσεις και αποσπάσεις παρά την προεκλογική 

περίοδο, με σκοπό την όσο δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών που ως 

γνωστόν αφορούν εκατοντάδες εκπαιδευτικούς πανελλαδικά. 

Έτσι ήδη με την Πράξη 15 στις 7/6/2012 ανακοινώθηκε η τοποθέτηση κατά προτεραιότητα 

22 συναδέλφων - συναδελφισσών  σε σχολεία, σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα μόρια τους. Οι  

παραπάνω  συνάδελφοι  είχαν  χάσει  την  οργανική  τους  θέση  λόγω  των  περσινών  

συγχωνεύσεων  χωρίς  να  τοποθετηθούν  σε  άλλη  οργανική  θέση και ως υπεράριθμοι  

εξετάστηκαν  οι  περιπτώσεις  τους  κατά  προτεραιότητα, σύμφωνα με το νόμο. 

Την Πέμπτη 21/6 θα γίνει η τοποθέτηση σε οργανικές θέσεις όσων συναδέλφων ΣΜΕΑ έχουν 

έρθει με μετάθεση στην Α Αθήνας και όσων έχουν κάνει αίτηση μετάθεσης σε ειδικά σχολεία 

ή τάξεις ένταξης, πάντα φυσικά με βάση τα μόρια μετάθεσης συν τα τυχόν μόρια 

εντοπιότητας. 

Την Πέμπτη 14/7 ολοκληρώθηκαν όπως γνωρίζετε οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 

για τις  μεταθέσεις- oριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής 

στην Α΄ Αθήνας. Οι διαδικασίες τοποθέτησης αναμένεται να ολοκληρωθούν και τα 
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αποτελέσματα να ανακοινωθούν στο διάστημα 4 έως 10 Ιουλίου το αργότερο. 

Ενδεχόμενα αν υπάρξει μη εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάποιες οργανικές θέσεις να 

υπάρξει και δεύτερη φάση αιτήσεων για οργανικές θέσεις την επόμενη βδομάδα, 

συνεπώς θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της διεύθυνσης 

και τις ανακοινώσεις των αιρετών. 

Επίσης έχουν αρχίσει και γίνονται δεκτές αιτήσεις απόσπασης εντός του ΠΥΣΠΕ. Η 

προθεσμία για τέτοιες αποσπάσεις λήγει στις 16 Ιουλίου. Είναι σημαντικό εδώ να 

επισημάνουμε ότι οι αποσπάσεις αυτές θα γίνουν σύμφωνα με τα μόρια των 

εκπαιδευτικών, όπως έγινε και πέρυσι, και σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές όπου 

επικρατούσε μια αδιαφάνεια ως προς την τοποθέτηση των αποσπόμενων, με τις γνωστές 

ρουσφετολογικές συνέπειες. Χωρίς να πιστεύουμε ότι η μοριοδότηση (και μάλιστα με 

τον τρόπο που γίνεται) είναι μια απόλυτα σωστή διαδικασία, αποτελεί σε σχέση με τους 

υπάρχοντες νόμους  τη μόνη διάφανη διαδικασία τοποθέτησης αποσπασμένων και για 

αυτό το λόγο την επιδιώξαμε και καταφέραμε να την επιβάλουμε από τότε που 

μετέχουμε σαν Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση στο ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, μέσω 

του εκάστοτε αιρετού εκπροσώπου μας. Η διαδικασία τοποθέτησης των συναδέλφων 

αυτών θα γίνει το Σεπτέμβρη, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, κατά προσέγγιση 

5-7/9. Την ίδια χρονική περίοδο θα γίνουν και οι τοποθετήσεις και όσων παραμείνουν 

στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α Αθήνας, δηλαδή όσων δεν πήραν οργανική θέση αλλά και 

όσων αποσπαστούν από άλλα ΠΥΣΠΕ στην Α Αθήνας.  

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες το τοπίο στην ελληνική εκπαίδευση τους επόμενους 

καλοκαιρινούς μήνες ενδεχόμενα να αλλάξει δραματικά και να χειροτερέψει. Παρά τον 

κίνδυνο να κατηγορηθούμε ότι προτρέχουμε, γεγονός είναι ότι αισθανόμαστε ως Ανεξάρτητη 

Ριζοσπαστική Παρέμβαση βαθύτατη ανησυχία για το τι μέτρα ενδεχόμενα θα προωθήσει  η 

νέα κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα εκμεταλλευόμενη και την απουσία μας από τους 

εργασιακούς μας χώρους. Για το λόγο αυτό σας καλούμε να κρατάτε επαφή με τους 

τοπικούς Πρωτοβάθμιους Συλλόγους σας και να ενημερώνεστε για τυχόν εξελίξεις και 

κινητοποιήσεις το διάστημα αυτό, μιας και σε μάς πέφτει το βάρος της προάσπισης και 

διεύρυνσης του δημόσιου, δωρεάν, δημοκρατικού  χαρακτήρα της ελληνικής 

εκπαίδευσης. 

Τα παραπάνω δεν αντιφάσκουν με την ειλικρινή ευχή για καλές διακοπές και γέμισμα των 

μπαταριών μας !!!                                                    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΣ 
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