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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! 

Ενθμζρωςθ  

1. χετικά με τα τμιματα ζνταξθσ 

Παράςταςθ διαμαρτυρίασ πραγματοποίθςαν τα εκπαιδευτικά ςωματεία Αριςτοτζλθσ, Ακθνά, Ρ. 

Ιμβριϊτθ πριν από τθν ζναρξθ του ΠΤΠΕ με τθν παρουςία και των εκπαιδευτικϊν από τα τμιματα 

ζνταξθσ που είχαν τυπικά προβλιματα ςτθ λειτουργία τουσ λόγω διοικθτικϊν αςτοχιϊν του 

Τπουργείου Παιδείασ. Σα εκπαιδευτικά ςωματεία κατζκεςαν με ςαφινεια και αποφαςιςτικότθτα 

τθν απόφαςι τουσ να προςτατεφςουν τα τμιματα ζνταξθσ από κλείςιμο κακϊσ και τουσ 

ςυναδζλφουσ/ιςςεσ που υπθρετοφν με οργανικι κζςθ ςε αυτά, από τθν πικανότθτα να βγουν 

οργανικά υπεράρικμοι. Σο Τπουργείο Παιδείασ υπαναχϊρθςε και ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ  

διλωςε ότι δε κα προχωριςει ςε οργανικζσ υπεραρικμίεσ ςε αυτά τα τμιματα ζνταξθσ και άρα ςε 

κλείςιμό τουσ, όπωσ είχε αναγγείλει, λόγω των διαβεβαιϊςεων του Τπουργείου ότι κα λφςει το κζμα 

άμεςα. Σα εκπαιδευτικά ςωματεία διλωςαν ότι κα προχωριςουν ςε νζεσ κινθτοποιιςεισ αν μζχρι 

το τζλοσ τθσ εβδομάδασ, το Τπουργείο δεν ζχει προχωριςει ςτθν πρϊτθ διοικθτικι πράξθ για να 

αποκαταςτακοφν τα τυπικά κζματα ςτθ λειτουργία τουσ.  

2. Για τα νθπιαγωγεία 

τθν παράςταςθ διαμαρτυρίασ τζκθκε και το ηιτθμα των νθπιαγωγείων και ειδικά εκείνων των 

τμθμάτων που ξεπερνοφν τον επιτρεπτό αρικμό των 25 νθπίων. Από τα εκπαιδευτικά ςωματεία 

κατατζκθκε το αίτθμα να μθ γίνεται κλιρωςθ και να μθν οδθγοφνται τα παιδιά ςε άλλο 

νθπιαγωγείο αλλά να ιδρφεται τμιμα ι παράρτθμα. Ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ αποδζχτθκε το 

αίτθμα με τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχει ελεφκερθ αίκουςα για να ςτεγαςτοφν τα νιπια-προνιπια. 

3. Κενά εκπαιδευτικϊν 

Παραμζνουν κενά δαςκάλων ςε πρωινά τμιματα ςτο 23ο Δ και 2ο Δ Ν.Φ. 
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Θζματα ΠΤΠΕ 

1. Μετακζςεισ κατά προτεραιότθτα, υπεραρίκμων εκπ/κϊν παλαιοτζρων ετϊν κλάδων ΠΕ06, 

ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 και ΠΕ70 

Δεν υπιρχε καμία αίτθςθ μετάκεςθσ κατά προτεραιότθτα 

 

2. Επαναπροςδιοριςμόσ κενϊν οργανικϊν κζςεων ςτθ Γενικι Αγωγι, τθσ Διεφκυνςθσ ΠΕ τθσ Α’ 

Ακινασ μετά τισ μετακζςεισ κατά προτεραιότθτα υπεραρίκμων εκπ/κϊν παλαιοτζρων ετϊν κλάδων 

ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 και ΠΕ70 και ςτθν Ειδικι Αγωγι των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 

Σα οργανικά κενά αποφαςίςτθκαν κατά πλειοψθφία 3-2. Καταψιφιςα τα οργανικά κενά γιατί: 

α. Ο προςδιοριςμόσ των οργανικϊν κενϊν προθγικθκε των μεταβολϊν των ςχολικϊν μονάδων 

(ιδρφςεισ, καταργιςεισ, ςυγχωνεφςεισ, προαγωγζσ, υποβιβαςμοφσ κ.λπ.) κατά παράβαςθ του 

νόμου που κακορίηει με ςαφινεια ότι χρειάηεται να προθγοφνται ϊςτε να μποροφν να 

υπολογιςτοφν πικανζσ αλλαγζσ ςτθν οργανικότθτα των ςχολικϊν μονάδων. 

β. Βρίςκονται εξαιρετικά μακριά από τισ πραγματικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ! Με άλλα λόγια: θ 

απόφαςθ του ΠΤΠΕ παρακζτει πόςοι εκπαιδευτικοί χρειάηονται για να καλυφκοφν οι οργανικζσ 

κζςεισ που υφίςτανται ςιμερα και όχι πόςεσ οργανικζσ κζςεισ χρειάηονται πραγματικά για να 

λειτουργοφν τα ςχολεία χωρίσ κενά το επτζμβρθ. Για το εκπαιδευτικό κίνθμα οι πραγματικζσ 

ανάγκεσ τθσ εκπαίδευςθσ και των εργαηομζνων για Ενιαίο 12χρονο Δθμόςιο Δωρεάν χολείο με 

2χρονθ Τποχρεωτικι 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: 
 

 

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

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

-Ίδρυςθ και απόδοςθ οργανικϊν κζςεων ςε όλεσ τισ ειδικότθτεσ 

-Ζνασ δάςκαλοσ για κάκε τμιμα Τποδοχισ (ΗΕΠ)  

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

χρειάηεται παράλλθλθ ςτιριξθ  

-Επιπλζον οργανικζσ κάκε ΠΕ για δυνατότθτα κάλυψθσ ζκτακτων απουςιϊν και για τθν ζνταξθ 

όλων των προςφυγόπουλων ςτα πρωινά ςχολεία 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Α’ διεφκυνςθ χρειάηεται να ενιςχυκεί οπωςδιποτε με μεγάλο αρικμό 

εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ δαςκάλων, νθπιαγωγϊν και όλων των ειδικοτιτων. Αυτό γίνεται 

φανερό αν πάρουμε υπόψθ μασ ότι από τθ νζα ςχολικι χρονιά ζχει υπολογιςτεί ωσ διδακτικι θ 

ϊρα τθσ ςίτιςθσ (πάνω από 1.800 ϊρεσ ςτθν Α’ Διεφκυνςθ και άρα χρειάηονται πάνω από 80 

εκπαιδευτικοί για τθν κάλυψθ των ωρϊν αυτϊν), οι μετακζςεισ προσ το ΠΤΠΕ τθσ Α’ Ακινασ ιταν 

ςχεδόν μθδενικζσ και ταυτόχρονα πζρςι ςτο εκπαιδευτικό δυναμικό προςτζκθκαν οι 

αποςπαςμζνοι και οι αναπλθρωτζσ. Παρ’ όλα αυτά, κενά δαςκάλων υπάρχουν μζχρι τϊρα ενϊ 



πολλζσ είναι οι κζςεισ εργαςίασ που δεν καλφπτονται από τισ αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ. Από τα 

παραπάνω γίνεται φανερό ότι τθ νζα ςχολικι χρονιά χρειάηεται να γίνει μεγάλοσ αρικμόσ 

αποςπάςεων και προςλιψεων όλων των ΠΕ, διαφορετικά κα αςκθκοφν μεγάλεσ πιζςεισ για 

ςυμπτφξεισ τμθμάτων, ςυγχωνεφςεισ τμθμάτων ςε ςυςτεγαηόμενα ςχολεία, μείωςθ των 

ολοιμερων τμθμάτων κλπ.  

Σο εκπαιδευτικό κίνθμα και τα ςωματεία τθσ Α’ Διεφκυνςθσ δε κα επιτρζψουν καμία απολφτωσ 

καταπάτθςθ των μορφωτικϊν δικαιωμάτων των μακθτϊν και των εργαςιακϊν δικαιωμάτων των 

εκπαιδευτικϊν ςτο όνομα των ευρωμνθμονιακϊν περικοπϊν!  

 

γ. τα εγκριμζνα κατά πλειοψθφία οργανικά κενά που αποφάςιςε το ΠΤΠΕ, δεν ζχουν 

υπολογιςτεί οι φετινζσ ςυνταξιοδοτιςεισ. Αυτό ςθμαίνει ότι τα κενά που αφινουν οι 

εκπαιδευτικοί που ςυνταξιοδοτοφνται δεν πρόκειται να καλυφκοφν! Κάτι τζτοιο είναι κατάφορα 

παράνομο μια και ζχει λιξει θ περίοδοσ ανάκλθςθσ των αιτιςεων ςυνταξιοδότθςθσ! 

 

δ. Δεν ζχουν υπολογιςτεί ςτα οργανικά κενά οι ςυςτακείςεσ οργανικζσ κζςεισ ειδικοτιτων 

ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ19-20, ΠΕ32 που ζχουν δθμιουργθκεί από τον Οκτϊβριο του 2016 αλλά δεν ζχουν 

αποδοκεί ςε ςυγκεκριμζνα ςχολεία. 

 

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ καταψιφιςα τουσ πίνακεσ των οργανικϊν κενϊν που 

αναρτικθκαν ςτο site τθσ διεφκυνςθσ.  
 

υμβουλευτείτε το site τθσ διεφκυνςθσ (http://dipe-a-athin.att.sch.gr/) για τθν πλιρθ 

ενθμζρωςι ςασ ςχετικά με τα οργανικά κενά ςε Γενικι και Ειδικι Αγωγι των κλάδων ΠΕ070, 

ΠΕ060, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16.  

 

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 

 

http://dipe-a-athin.att.sch.gr/

