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ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ Β΄   ΑΘΗΝΑΣ 

 

Συναδέλφισσες -συνάδελφοι, 

 

Αποχαιρετώντας με ανάμεικτα συναισθήματα ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι επιστρέφουμε στην 

προσωπική και σχολική καθημερινότητά μας. Ζήσαμε στην Αττική πολύ δύσκολες καταστάσεις, 

με πληγέντες από την καταστροφική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες 

συνανθρώπους μας, μεταξύ αυτών και συναδέλφων που μας σημάδεψαν και δε θα λησμονηθούν 

ποτέ.   

Για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αναγκαία προϋπόθεση είναι ο σωστός 

Προγραμματισμός όλων των ενεργειών εκ μέρους της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας. Αυτό προϋποθέτει 

την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων όλων των μόνιμων εκπαιδευτικών και στη συνέχεια την 

πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού αναπληρωτών.  

Η Δ/ση Β΄ Αθήνας, με βάση και την εγκύκλιο  που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας στις 

19/6/2018 με τίτλο  «Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας 

σχολικής χρονιάς», θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών. 

Έτσι ξεκινώντας από τις 03/09/2018 θα πρέπει μέσα από ένα πυκνό, σύντομο πρόγραμμα να 

γίνουν οι τοποθετήσεις του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού για την ομαλή έναρξη του 

σχολικής χρονιάς: 

• Στις 03/9/2018 θα πρέπει να οριστικοποιηθούν αριθμητικά οι υπεραριθμίες και τα 

λειτουργικά κενά των σχολείων. 

• Στις 04/09/2018 πρέπει να έχουμε την  ονομαστικοποίηση των υπεραριθμιών, την κλήση 

υπεράριθμων συναδέλφων για δηλώσεις σχολείων και την επιβεβαίωση των στοιχείων των 

σχολείων στο MySchool. 

• Στις 05/09/2018 πρέπει να γίνει από το ΠΥΣΠΕ η τοποθέτηση των υπεράριθμων 

εκπαιδευτικών, ο επαναπροσδιορισμός των κενών και η κλήση για δηλώσεις σχολείων από 

τους εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ. 

• Στις 06/09/2018 πρέπει να γίνει από το ΠΥΣΠΕ η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών όλων των 

ειδικοτήτων που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και η κλήση των αποσπασμένων για 

δηλώσεις σχολείων. 

• Στις 07/09/2018 πρέπει να γίνει από το ΠΥΣΠΕ η τοποθέτηση των αποσπασμένων 

εκπαιδευτικών και η κλήση των αναπληρωτών για δήλωση σχολείωξ. 
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• Στις 08/09/2018 πρέπει να γίνει η τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.  

 

Είναι εύκολα αντιληπτό από όλους μας ότι τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά και μόνο 

μια μικρή καθυστέρηση 1–2 ημερών υπάρχει από ένα πρόγραμμα όπως αυτό. Ελπίζοντας ότι το 

μικρό χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους να μην είναι 

ανυπέρβλητο εμπόδιο και η σχολική χρονιά να είναι γόνιμη, παραγωγική και δημιουργική για 

όλους μας.  

 

Σε κάθε περίπτωση για άλλη μια χρονιά είναι ολοφάνερο ότι: 

 

Α) Υπάρχει ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ, αφού δεν μπορεί 

να ξεκινήσει η σχολική χρονιά χωρίς τους αναγκαίους εκπαιδευτικούς, τόσο για το πρωινό 

πρόγραμμα, όσο και για το ολοήμερο πρόγραμμα. Άλλωστε μετά από 8 χρόνια ΧΩΡΙΣ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ στην εκπαίδευση οι ελλείψεις είναι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ. 

 

Β) Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη αστοχία στο όποιο σχεδιασμό γίνεται από το Υπουργείο 

Παιδείας, κάθε φορά να τρέχουμε την τελευταία στιγμή να μπαλώνουμε πράγματα. Μπορεί και 

πρέπει όλες  αυτές οι υπηρεσιακές μεταβολές να γίνονται πριν τη λήξη του προηγούμενου 

διδακτικού έτους, μέσα στον Ιούνιο και όλοι να γνωρίζουν που θα είναι την επόμενη σχολική 

χρονιά αντί να περνούν την αγωνία του καλοκαιριού και την αναμονή της τελευταίας στιγμής. Και 

σ’ αυτό δεν φταίνε ούτε τα μνημόνια, ούτε τίποτε άλλο παρά η μόνιμη ανοργανωσιά που μας 

χαρακτηρίζει. 

 

Πάντα στη διάθεσή σας 

Γεωργόπουλος Σωτήρης 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε: 

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας: Γεωργόπουλος Σωτήρης  

[τηλ. 6973256860 – mail: georgsot@gmail.com] 

 

Αναπληρωματικός αιρετός Β΄ Αθήνας: Βλαχόπουλος Νίκος   

[τηλ. 6973826949 – mail: Vlachopoulosnikos70@gmail.com] 
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