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Ανεξάρτθτθσ Ριηοςπαςτικισ Παρζμβαςθσ 

ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ-ΚΙΝΗΕΙ-ΤΠΕΙΡΩΕΙ 
 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπθρεςιακά ςυμβοφλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόςωποί ζχουν τθν υποχρζωςθ να 

ενθμερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ για το ότι ςυμβαίνει ςε αυτά. 

Υπεραςπίηονται τα εργαςιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρουσ κινιματοσ και όχι προςωπικών εξυπθρετιςεων. 

Φωσ ςτα ςκοτεινά δωμάτια, άμμοσ ςτα γρανάζια τησ αντιεκπαιδευτικθσ πολιτικθσ!!! 

 

15/1/2017 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Νο 2 
 

τισ 13/1/2017 πραγματοποιικθκαν ςυνολικά 166 προςλιψεισ εκπαιδευτικϊν του κλάδου ΠΕ70 

Δαςκάλων, 38 του κλάδου ΠΕ60 Νθπιαγωγϊν και για τθν απαςχόλθςθ ςτισ ΜΕΑΕ και ςτα Σμιματα 

Ζνταξθσ 63 εκπ/κοι των κλάδων ΠΕ71 και ΠΕ70.50, 122 του κλάδου ΠΕ70-Δαςκάλων και 32 του 

κλάδου ΠΕ60.50  

Από αυτζσ, ςτθν Α’ Ακινασ ζγιναν 12 προςλιψεισ εκπαιδευτικϊν ΠΕ70, 3 ΠΕ60 και για ΜΕΑΕ 

και τμιματα ζνταξθσ, 3 εκπαιδευτικοί ΠΕ60.50 και 18 ΠΕ70. 

Σα κενά που ζδωςε θ Α’ Διεφκυνςθ ςτο Τπουργείο ιταν 12 για ΠΕ70 δαςκάλουσ, 3 ΠΕ60 

Νθπιαγωγοφσ, 21 εκπαιδευτικοφσ για ΜΕΑΕ και τμιματα ζνταξθσ, 1 Μουςικό ΑΜΩ και 1 

Γερμανικισ ΑΜΩ. ε αυτά περιλαμβάνονται μζχρι τθν Παραςκευι 13/1/2017, τα κενά ςτα πρωινά 

τμιματα των Δ 9ο, 18ο, 52ο,58ο, 63ο, 66ο, 77ο, 130ο, 133ο Ακθνϊν, 2ο, 10ο, 15ο Θλιοφπολθσ.  

Με βάςθ τθ νομοκεςία για να τοποκετθκεί ζνασ αναπλθρωτισ εκπαιδευτικόσ οποιαςδιποτε 

ειδικότθτασ, ςε ςχολικι μονάδα τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ απαιτείται: 

  

· Να ζχουν δθμοςιοποιθκεί τα κενά με τρόπο που να είναι προςβάςιμοσ ςε όλουσ ταυτόχρονα 

και όχι να δίνονται ατομικά ςε κάκε ενδιαφερόμενο ϊςτε να μθν υπάρχει θ δυνατότθτα να 

αποκρυφτοφν κενά ςε κάποιουσ εκπαιδευτικοφσ ενϊ γνωςτοποιοφνται ςε άλλουσ. 

  

· Να γίνουν δθλϊςεισ προτίμθςθσ ςχολικϊν μονάδων από τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ/νεσ προσ 

τοποκζτθςθ, με βάςθ τα δθμοςιοποιθμζνα λειτουργικά κενά 

  

· Αφοφ ολοκλθρωκοφν οι παραπάνω διαδικαςίεσ, ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ τοποκετεί με 

απόφαςι του θ οποία οφείλει να ακολουκεί απολφτωσ τθ νομοκεςία που αφορά τισ τοποκετιςεισ 

αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων που είναι: 
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Α.Πρωτ.Φ.361.1/1059/105160/Δ1/11-10-2006/ΤΠΕΠΘ 

Αρ.Πρωτ.Φ.361.1/566/111195/Δ1/14-09-2009/ΤΠΕΠΘ 

Αρ.Πρωτ.Φ.361.1/697/126794/Δ1/14-10-2009/ΤΠΔΒΜΘ 

Αρ.Πρωτ.Φ.361.1/74/28599/Δ1/12-03-2010/ΤΠΔΒΜΘ 

 

Με βάςθ τα παραπάνω ωσ πάγια τακτικι, καλοφμε τισ ςυναδζλφιςςεσ και τουσ ςυναδζλφουσ 

αναπλθρωτζσ: 

 Να απαιτείτε τα λειτουργικά κενά να αναρτϊνται ςτο διαδίκτυο ι τουλάχιςτον να είναι 

μονίμωσ αναρτθμζνα ςτθ Διεφκυνςθ. Με τον τρόπο αυτό κα εξαςφαλίηετε ότι δεν υπάρχουν 

«κρυφά» κενά που προορίηονται για ςυγκεκριμζνα πρόςωπα. 

 

 Οι δθλϊςεισ προτίμθςθσ  αφοροφν ςχολικζσ μονάδεσ και ςε καμία περίπτωςθ περιοχζσ. 

Να απαιτείτε να αναρτϊνται οι πίνακεσ τοποκζτθςθσ μαηί με τα μόρια και τα κριτιρια ϊςτε να ζχετε 

ζλεγχο ότι ακολουκικθκε θ νόμιμθ διαδικαςία. 
 

Σο εκπαιδευτικό κίνθμα με τισ ςυλλογικζσ αποφάςεισ του διεκδικεί οι τοποκετιςεισ όλων των 

εκπαιδευτικϊν και των μονίμων και των ελαςτικά εργαηόμενων αναπλθρωτϊν/τριϊν να 

πραγματοποιοφνται μζςα από ςυνεδρίαςθ του  ΠΤΠΕ και να δθμοςιοποιοφνται ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ διαφάνεια ςτθν όλθ διαδικαςία. 

 

Από τισ εξελίξεισ επιβεβαιϊνεται για άλλθ μια φορά ότι οι ανάγκεσ ςε εκπαιδευτικό 

προςωπικό τθσ Α’ διεφκυνςθσ είναι εξαιρετικά μεγάλεσ. Αν οι προςπάκειεσ τθσ πολιτικισ θγεςίασ 

του υπουργείου παιδείασ τθσ κυβζρνθςθσ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ να μετακινιςουν 400 εκπαιδευτικοφσ από 

τθν Α’ Ακινασ ςε άλλα ΠΤΠΕ με τθ δικαιολογία του πλεονάηοντοσ προςωπικοφ δεν είχαν 

μπλοκαριςτεί από τισ μαχθτικζσ κινθτοποιιςεισ των Εκπαιδευτικϊν ωματείων από τθν αρχι τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ, τϊρα κα είχαμε ςοβαρά προβλιματα ςτθ λειτουργία των ςχολείων!  

 

Χρειάηεται επίςθσ, να ςθμειϊςουμε ότι είναι δεκάδεσ τα ςχολεία που δεν ζχουν ςτακερό 

δάςκαλο ςτα ολοιμερα με ςοβαρότατεσ επιπτϊςεισ ςτθν εκπαιδευτικι λειτουργία τθσ ςχολικισ 

μονάδασ και δεν ζχουν καλυφκεί τα κενά με ειδικότθτεσ μουςικισ, κεατρικισ αγωγισ και 

εικαςτικϊν. Σθν ίδια ςτιγμι ςυνεχίηεται το απαράδεκτο κακεςτϊσ τθσ άρνθςθσ υπολογιςμοφ τθσ 

ϊρασ τθσ ςίτιςθσ ςτο διδακτικό ωράριο με αποτζλεςμα πάνω από 1.500 ϊρεσ ςτα ολοιμερα τθσ Α’ 

Ακινασ να καλφπτονται με πρόςκετθ, απλιρωτθ εργαςία χωρίσ τισ αναγκαίεσ προςλιψεισ. Οι 

επιπτϊςεισ από τθν εφαρμογι τθσ εγκυκλίου για το «Νζο Σφπο Ολοιμερου Δθμοτικοφ» είναι 

εμφανείσ. Θ πολιτικι των μνθμονίων και των καπιταλιςτικϊν αναδιαρκρϊςεων ςτθν εκπαίδευςθ, θ 

πολιτικι τθσ Ε.Ε., του ΟΟΑ του ΔΝΣ και του κεφαλαίου για το φτθνό, ευζλικτο ςχολείο τθσ αγοράσ, 

τθσ δεξιότθτασ και τθσ πλθροφορίασ υπθρετοφνται με ευλάβεια από τθν εκπαιδευτικι πολιτικι 

τθσ κυβζρνθςθσ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ όπωσ και από όλεσ τισ προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ ΝΔ-ΠΑΟΚ και 

ζχουν ωσ κφματα τισ κζςεισ εργαςίασ, τα εργαςιακά δικαιϊματα των εκπαιδευτικϊν και τα 

μορφωτικά των μακθτϊν.  

Κατάργθςθ κάκε μορφισ ελαςτικισ εργαςίασ! 



Μαηικοί διοριςμοί μονίμων εκπαιδευτικϊν όλων των ειδικοτιτων ΣΩΡΑ! 


