
Διλωςθ-Καταγγελία 

Σων εκπροςϊπων των εκπαιδευτικϊν ςτο ΠΤΠΕ τθσ Α’ Διεφκυνςθσ Ακινασ 

Εκλεγμζνων με το Ψθφοδζλτιο τθσ 

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΙΝΗΕΙ ΤΠΕΙΡΩΕΙ 

 
 

Για τον προςδιοριςμό τθσ οργανικισ ςφνκεςθσ των ςχολικϊν μονάδων: 
…Και ο κ. Γαβρόγλου ςυνεχίηει το δοφλεμα! Και θ Α’ διεφκυνςθ Ακινασ με 

δεκάδεσ κενά ζδωςε μθδενικά… 
 

 

Ρζππα Ντίνα (τακτικι),                                                                                                                               
τθλ: 6977003052 paremvasisntina@gmail.com 

Γεωργιόπουλοσ Γιϊργοσ  (αναπλθρωματικόσ) 

τθλ. 6948519294  geogeor2@gmail.com 
 

 

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 γρανάηια τθσ αντιεκπαιδευτικισ πολιτικισ! 

 
Με μια εγκφκλιο που τθ χαρακτιριςε εξαιρετικά επείγουςα, ο υπουργόσ παιδείασ Γαβρόγλου, 

κάλεςε να ςυνεδριάςουν εκτάκτωσ όλα τα Τπθρεςιακά υμβοφλια τθσ χϊρασ ϊςτε μζςα ςε 48 ϊρεσ 

να κάνουν προςδιοριςμό τθσ οργανικισ ςφνκεςθσ των ςχολικϊν μονάδων. Να δθλϊςουν δθλαδι, 

πόςεσ οργανικζσ των υπαρχόντων ειδικοτιτων είναι κενζσ και χρειάηεται να καλυφκοφν, ϊςτε ςτθ 

ςυνζχεια να γίνουν οι μετακζςεισ ςε πρϊτθ φάςθ και οι αποςπάςεισ ςε δεφτερθ. 

 

Καταγγζλλουμε τθν πρακτικι του «εξαιρετικά επείγοντοσ» και μάλιςτα μζςα ςτισ διακοπζσ του 

Πάςχα γιατί επιδιϊκει να ακυρϊςει τθν παρζμβαςθ του κινιματοσ και φυςικά ςτερείται 

ςτοιχειϊδουσ ςοβαρότθτασ! Είναι τουλάχιςτον γελοίο, να ιςχυρίηεται το υπουργείο ότι κα κάνει 

πραγματικι αποτφπωςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ επόμενθσ χρονιάσ με ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ, όταν 

δεν ζχουν καν ξεκινιςει οι εγγραφζσ για το ςχολικό ζτοσ 2017-18!  

Είναι λοιπόν, φανερό ότι το υπουργείο ζχει ιδθ ζτοιμουσ τουσ μθδενικοφσ πίνακεσ και κζλει τα 

ΠΤΠΕ, οι διευκυντζσ εκπαίδευςθσ και οι περιφερειακοί διευκυντζσ απλϊσ να βάλουν τθν 

υπογραφι τουσ. Γι’ αυτό και κα παρατθρθκεί το φαινόμενο, ςτθν πλειοψθφία των διευκφνςεων 

να υπάρχουν δεκάδεσ οργανικά κενά, αλλά οι διευκυντζσ εκπαίδευςθσ να ςτζλνουν μθδενικι 

εκτίμθςθ για τισ ανάγκεσ τθσ επόμενθσ χρονιάσ! Δε χρειάηεται μεγαλφτερθ απόδειξθ ότι το ςκθνικό 

είναι ςτθμζνο και απολφτωσ κακοδθγοφμενο από το Τπουργείο.  Ζτςι, το βράδυ τθσ Σετάρτθσ 12/4, 

το Τπουργείο κα ζχει πίνακεσ που κα του νομιμοποιοφν τισ αποφάςεισ που ζχει ιδθ πάρει:  ε 

πρϊτθ φάςθ απόρριψθ χιλιάδων αιτιςεων μετάκεςθσ, χιλιάδων αιτιςεων αποςπάςεων και 

μθδενικϊν διοριςμϊν. Η ςυνζχεια αφορά τισ πλαςματικζσ υπεραρικμίεσ και τισ υποχρεωτικζσ 

μετακινιςεισ, κακϊσ και τισ προωκοφμενεσ αλλαγζσ ςτο νομοκετικό πλαίςιο που τισ διζπει!  

Θ ςυγκεκριμζνθ ςυνεδρίαςθ των ΠΤΠΕ είναι το "προεόρτιο" για τον προςανατολιςμό των 

Δ/νςεων ςτθν πιςτι εφαρμογι των ρυκμίςεων - λαιμθτόμο για τθ δθμόςια εκπαίδευςθ και τθν 

mailto:paremvasisntina@gmail.com
mailto:geogeor2@gmail.com


εργαςία των εκπαιδευτικϊν, που αφοροφν το νζο τφπο ολοιμερου δθμοτικοφ και νθπιαγωγείου, τθ 

νομοκεςία για τθν ειδικι αγωγι και τον αρικμό μακθτϊν ανά τμιμα, τισ ςυμπτφξεισ τμθμάτων, τθν 

κάλυψθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν από όποιο εκπαιδευτικό περιςςεφει, ρυκμίςεων που 

εφαρμόςτθκαν μόνο μερικά τθ φετινι χρονιά κάτω από τθν πίεςθ του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ. Και 

φυςικά να ακυρϊςει τισ μετακζςεισ που ζχει υποχρζωςθ να πραγματοποιιςει με βάςθ τα οργανικά 

κενά και όχι τα καταςκευαςμζνα λειτουργικά πλεονάςματα! 

Θ ςυγκεκριμζνθ ςυνεδρίαςθ του ΠΤΠΕ ζρχεται να επιβεβαιϊςει πωσ δικεν «δε χρειάηονται 

άλλεσ οργανικζσ κζςεισ» ςε ςυνζχεια τθσ νομοκζτθςθσ του παγϊματοσ των διοριςμϊν.  
 

Με μια κουβζντα, βάηει από νωρίσ ςε εφαρμογι τον προλθπτικό κόφτθ!   

Σο υπουργείο και θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εφαρμόηει με ευλάβεια το 3ο μνθμόνιο που 

ψθφίςτθκε από όλο το αςτικό μπλοκ (ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΝΔ-ΠΑΟΚ-ΠΟΣΑΜΙ) και αποςκοπεί ςτθν 

υλοποίθςθ των πολιτικϊν ΕΕ-ΔΝΣ-ΟΟΑ, κεφαλαίου και εργοδοςίασ ςε βάροσ τθσ εργαηόμενθσ 

πλειοψθφίασ. 
 

Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι το υπουργείο φοβάται το εκπαιδευτικό κίνθμα και τθ δυνατότθτα του 

να μπλοκάρει, να κακυςτερεί και να ακυρϊνει αντιδραςτικζσ μεταρρυκμίςεισ. Γι’ αυτό και ακόμα και 

από αυτά τα απολφτωσ ελεγχόμενα από το κράτοσ υπθρεςιακά ςυμβοφλια, φζτοσ υποβακμίηει τθν 

τοποκζτθςθ τουσ, ςε απλι "γνϊμθ"  ενϊ πζρςι τθν χαρακτιριηε "γνϊμθ - ειςιγθςθ" και ταυτόχρονα 

καλεί το διευκυντι εκπαίδευςθσ να κάνει τθν εκτίμθςθ και να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία!!! Και για να 

είναι απολφτωσ εξαςφαλιςμζνθ θ πολιτικι θγεςία ότι δε κα φφγει κανείσ από το μαντρί, θ τελικι 

ευκφνθ για τουσ πίνακεσ είναι του περιφερειακοφ διευκυντι!  

 

Γι’ αυτό το λόγο επίςθσ, ςθκϊνει τουσ τόνουσ, απειλϊντασ κακαρά με διοικθτικζσ κυρϊςεισ όςουσ 

δεν υπακοφςουν πλιρωσ ςτισ εντολζσ και τισ οδθγίεσ!  

Με βάςθ τα παραπάνω είναι ςαφζσ ότι δε κα ςυναινζςουμε ςτθν προςχθματικι διαδικαςία! 

Τλοποιοφμε τθν περςινι απόφαςθ τθσ 85θσ Γ αντιπροςϊπων τθσ ΔΟΕ που αναφζρει :  

"...το παραπάνω πλαίςιο καλοφμε και τουσ αιρετοφσ εκπροςϊπουσ μασ ςτα ΠΤΠΕ με τθ ςτάςθ 

τουσ να μθ νομιμοποιιςουν τον προςδιοριςμό των οργανικϊν κενϊν με βάςθ τθν παράνομθ Τ.Α. και 

τισ εγκυκλίουσ υλοποίθςισ τθσ." 

Καλζςαμε το ΠΤΠΕ ςτο ςφνολό του και το κάκε μζλοσ του προςωπικά να αρνθκεί να 

νομιμοποιιςει τθν προςχθματικι αυτι διαδικαςία.   
 

Δεν υπογράψαμε – δθλϊςαμε αποχι ςτθ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ - παραμείναμε, 

παρακολουκιςαμε και καταγράψαμε τισ εκτιμιςεισ τθσ Δ/νςθσ με ςτόχο να ενθμερϊςουμε τουσ 

ςυναδζλφουσ επακριβϊσ για τα ςχζδια  κατακρεοφργθςθσ των αναγκϊν των ςχολείων και των 

κζςεων εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν. 
 

Πριν τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ, εκπρόςωποι από τουσ υλλόγουσ ΠΕ, Αριςτοτζλθσ, Α’ Ακθνϊν, 

Ρ. Ιμβριϊτθ κατιγγειλαν τθ διαδικαςία, διλωςαν τθν αντίκεςι τουσ με τθν πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ 

και του Τπουργείου, κατζκεςαν τισ αποφάςεισ του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ και διλωςαν τθν 

αποφαςιςτικότθτά τουσ  για ςυλλογικι αντίςταςθ με ςτόχο τθν ανατροπι των αντιεκπαιδευτικϊν 

ςχεδίων. 



Ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ τθσ Α’ Ακινασ και τα διοριςμζνα μζλθ του ΠΤΠΕ τθσ Α’ 

διεφκυνςθσ, ακολουκϊντασ πιςτά τθν κυβερνθτικι πολιτικι, αρνικθκαν να καταγράψουν τισ 

πραγματικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και ενϊ κατζγραψαν μεγάλα κενά ςτισ οργανικζσ, τελικά 

διλωςαν ωσ εκτίμθςθ μθδενικά κενά ςτα περιςςότερα ΠΕ. Με τον τρόπο αυτό είναι απολφτωσ 

φανερό ότι θ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων για τθ χρονιά 2017-18 κινδυνεφει εξαιρετικά! 

Αρκεί να κυμίςουμε ότι το προςωπικό που υπθρετεί αυτι τθ ςτιγμι με οποιαδιποτε ςχζςθ 

εργαςίασ (μόνιμοι και αναπλθρωτζσ) μόνο για τουσ δαςκάλουσ γενικισ και ειδικισ αγωγισ ξεπερνά 

τουσ 3.300!!! Ο κίνδυνοσ να υπάρξουν πιζςεισ για ςυμπτφξεισ τμθμάτων, αφξθςθ των μακθτϊν ανά 

τμιμα, μειωμζνοσ αρικμόσ ολοιμερων τμθμάτων για τθ νζα χρονιά, και ςυνεχείσ μετακινιςεισ 

εκπαιδευτικϊν για να καλφπτουν τα κενά, είναι πολφ ορατόσ! Σο  εκπαιδευτικό κίνθμα, ΣΩΡΑ 

χρειάηεται να ςθκϊςει το ηιτθμα των μαηικϊν μόνιμων διοριςμϊν δαςκάλων, νθπιαγωγϊν γενικισ 

και ειδικισ αγωγισ και όλων των ειδικοτιτων. Είναι και θ μοναδικι προχπόκεςθ για να 

λειτουργιςουν τα ςχολεία και να προςτατευτοφν τα μορφωτικά δικαιϊματα των μακθτϊν!  

Σα υπάρχοντα οργανικά κενά τθσ Α’ Ακινασ με βάςθ τισ ςθμερινζσ ιδρυμζνεσ οργανικζσ κζςεισ 

και τι ηθτάει το ΠΤΠΕ: 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ / ΕΛΛΕΙΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΑΝΘΚΟΝΣΕ ΕΛΛΕΙΜ/ΠΛΕΟΝ ΣΙ ΗΘΣΑΕΙ ΠΤΠΕ 

ΠΕ60 635 627 -8 15 

ΠΕ70 2.944 2.864 -79 0 

ΠΕ06 278 290 +12 0 

ΠΕ11 270 273 +3 3 

ΠΕ16 123 101 -20 0 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ / ΕΛΛΕΙΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΑΝΘΚΟΝΣΕ ΕΛΛΘΜ/ΠΛΕΟΝ ΣΙ ΗΘΣΑΕΙ ΠΤΠΕ 

ΠΕ60 65 18 -47 47 

ΠΕ70 261 207 -54 54 

ΠΕ11 6 8 +2 0 

ΠΕ16 2 1 -1 1 

 

 

Για το εκπαιδευτικό κίνθμα οι πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ εκπαίδευςθσ και των εργαηομζνων για Ενιαίο 

12χρονο Δθμόςιο Δωρεάν χολείο με 2χρονθ Προςχολικι Αγωγι εκτόσ των άλλων απαιτοφν: 

Μόνιμθ και ςτακερι εργαςία για όλουσ/εσ με μαηικοφσ διοριςμοφσ ςε όλα τα ΠΕ, απόδοςθ και  

ίδρυςθ όλων των αναγκαίων οργανικϊν κζςεων για όλεσ τισ ειδικότθτεσ που εργάηονται ςιμερα ςτο 

δθμοτικό και νθπιαγωγείο, κεατρικι αγωγι, εικαςτικϊν, πλθροφορικισ, γαλλικϊν, γερμανικϊν. 



υγκεκριμζνα: 
 

 

1) Ζνασ/μία δάςκαλοσ/α ανά τμιμα  και ζνασ/μία υπεφκυνοσ/θ για κάκε 2 τμιματα ολοιμερου  

2) Αναλογία 20 μακθτζσ προσ 1 ςε Γ’-τ’ τάξεισ, 15 προσ 1 ςε νθπιαγωγείο και Α’-Β’ τάξθ 

3) Ίδρυςθ και απόδοςθ οργανικϊν κζςεων ςε όλεσ τισ ειδικότθτεσ 

4) Ζνασ δάςκαλοσ για κάκε τμιμα Τποδοχισ (ΗΕΠ)  

5) Ζνασ εκπαιδευτικόσ για κάκε Σμιμα Ζνταξθσ και ζνασ/μία εκπαιδευτικόσ για κάκε παιδί που 

χρειάηεται παράλλθλθ ςτιριξθ  

6) Επιπλζον οργανικζσ κάκε ΠΕ για δυνατότθτα κάλυψθσ ζκτακτων απουςιϊν και για τθν ζνταξθ όλων 

των προςφυγόπουλων ςτα πρωινά ςχολεία 

 

τθν Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι Παρζμβαςθ ςυμμετζχουν: 
 

Ανεξάρτθτθ Αγωνιςτικι Κίνθςθ/Αριςτοτζλθσ, Εκπαιδευτικι  Παρζμβαςθ/Α΄ ςυλλόγου Ακθνών, 
Ανεξάρτθτθ  Παρζμβαςθ/Ακθνά, Δάςκαλοι ςε Kίνθςθ/Παρκενώνασ,  

Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι  Παρζμβαςθ/Ρόηα Ιμβριώτθ, Εκπαιδευτικοί ςε δράςθ/Μ. Παπαμαφροσ, 
Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι  Παρζμβαςθ/Μακρυγιάννθσ 


