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α) Την Πέμπτη 24 Μάη 2018 συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας με θέμα: Σύνταξη και
οριστικοποίηση πινάκων κενών οργανικών θέσεων Γενικής και Ειδικής Αγωγής της
Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, έτους 2018.
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π.Ε Β’ Αθήνας (http://dipe-v-ath.att.sch.gr/) τα
οργανικά κενά και καλούνται οι συνάδελφοι: α. που μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ, β. πού
βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και γ. που επιθυμούν βελτίωση οργανικής θέσης να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση με τις προτιμήσεις μέχρι τη Δευτέρα 4/6/2018.
Κάθε φορά οι αιρετοί στη διαδικασία αυτή δηλώνουμε ότι οι ανάγκες των σχολείων είναι πολύ
παραπάνω από αυτές που προσπαθούν οι Διευθύνσεις και το υπουργείο Παιδείας να
παρουσιάσουν, ζητώντας παράλληλα τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, τους
αναγκαίους δασκάλους για τη λειτουργία του ολοήμερου, το χωρισμό των τμημάτων εκεί που
υπάρχουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες, κλπ. Το σύνολο της
αντιεκπαιδευτικής πολιτικής των τελευταίων χρόνων, στην οποία η υπουργική απόφαση Φίλη
για το νέο τύπο ολοήμερου σχολείου κατέχει περίοπτη θέση, έχει μειώσει τεχνητά τις ανάγκες
των σχολείων σε εκπαιδευτικό προσωπικό και αποτέλεσμα αυτής είναι το γεγονός ότι
«μηδενίζονται» τα κενά και περιορίζονται μέχρις εξαφανίσεως οι μεταθέσεις.
Όπως σημειώσαμε στο τελευταίο ενημερωτικό μας (19ο, 16-5-2018) η Δ/νση Π.Ε. Β΄Αθήνας
σκόπευε να εισηγηθεί να μην δοθούν ως οργανικά κενά 54 οργανικές θέσεις Δασκάλων Π.Ε.70
στη Β΄ Αθήνας, που έμειναν κενές μετά τις μεταθέσεις, παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις
συναδέλφων στην τρέχουσα σχολική χρονιά, με το αιτιολογικό ότι δεν βρίσκει το ΦΕΚ σύστασής
τους, οδηγώντας έτσι τη διαδικασία αιτήσεων για βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση σε παρωδία
(με τον τρόπο αυτό θα παρέμεναν 40 περίπου κενά για τους 39 μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς
ΠΕ70 το 2018!)
Ως αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν δεχτήκαμε αυτή τη μεθόδευση. Την αποκλειστική
ευθύνη για την τυπική τακτοποίηση των διοικητικών θεμάτων την έχει η υπηρεσία και το
Υπουργείο Παιδείας. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και δημόσιο σχολείο δε θα γίνουν για μια
ακόμη φορά τα εύκολα θύματα. Εάν η πρόθεση της διοίκησης και του Υπουργείου είναι να
κριθούν οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση με απόλυτα νόμιμο
τρόπο επί σειρά πολλών ετών, θα συναντήσει την αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Τελικά αποφασίστηκε η ανάρτηση πινάκων όλων των κενών οργανικών θέσεων που
δημιουργήθηκαν, πλην των κενών που θα δημιουργηθούν λόγω των φετινών αιτήσεων
συνταξιοδότησης, καθώς αυτό προβλέπει σχετική εγκύκλιος.
Ορισμένα συγκεντρωτικά στοιχεία:

Αιτήσεις μετάθεσης από Β’ Αθήνας - Ικανοποίηση αυτών
Ειδικότητα

Αριθμός Αιτήσεων

Ικανοποιήθηκαν

Ποσοστό

ΠΕ05 (Γαλλικών)

7

-

0%

ΠΕ06 (Αγγλικών)

6

1

17%

ΠΕ07 (Γερμανικών)

3

-

0%

-

0%

ΠΕ11
Αγωγής)

(Φυσικής 10

ΠΕ16 (Μουσικής)

2

1

50%

ΠΕ19-20
(Πληροφορικής)

6

-

0%

ΠΕ60 (Νηπιαγωγών)

4

-

0%

ΠΕ70 (Δασκάλων)

22

4

18%

Αιτήσεις Βελτίωσης Θέσης
Ειδικότητα

Αριθμός Αιτήσεων

ΠΕ05 (Γαλλικών)

67

ΠΕ06 (Αγγλικών)

70

ΠΕ08 (Γερμανικών)

26

ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής)

83

ΠΕ16 (Μουσικής)

19

ΠΕ19-20 (Πληροφορικής)

83

ΠΕ 60 (Νηπιαγωγών)

53

ΠΕ 70 (Δασκάλων)

63

Ως αιρετοί μοιραζόμαστε μαζί σας κάποιες σκέψεις που θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν τους
ενδιαφερόμενους συναδέλφους στις επιλογές τους:
1. Η διαδικασία των τοποθετήσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο βάσει μορίων και
είναι διαφανής και αδιάβλητη.
2. Στον πίνακα κενών υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα κενά που περιλαμβάνονται να μην
είναι λειτουργικά κενά, με συνέπεια οι συνάδελφοι-ισσες που θα τοποθετηθούν σ’
αυτά να βρεθούν λειτουργικά υπεράριθμοι.
3. Οι αιτούντες έχουν δικαίωμα να δηλώσουν οποιοδήποτε σχολείο επιθυμούν, ακόμα κι
αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες, καθώς είναι πιθανό να δημιουργηθούν
κενά από μετακινήσεις συναδέλφων ή άλλως. Για το λόγο αυτό πρέπει να ληφθεί

υπόψη
ο
Πίνακας
Αιτούντων
Βελτίωση
Θέσης:
(http://dipe-vath.att.sch.gr/Dec2017/19/Telikos_Moriakos_Pinakas_Veltiwsi_Oristiki_Topothetisi_G
enikis.pdf)
4. Η σειρά του κάθε συναδέλφου στον πίνακα είναι διαφορετική σε κάθε
δήμο, δεδομένου ότι η εντοπιότητα και η συνυπηρέτηση ισχύουν μόνο στον
συγκεκριμένο Δήμο.
5. Οποιαδήποτε προσπάθεια υπολογισμού των μορίων που απαιτούνται για την
κατάληψη μιας συγκεκριμένης οργανικής θέσης είναι απρόβλεπτη, δεδομένου ότι τα
μόρια διαμορφώνονται κάθε φορά από την προσφορά και ζήτηση της συγκεκριμένης
οργανικής.
Τέλος, παραθέτουμε το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα σχετικά με τη διαδικασία των μεταθέσεων τοποθετήσεων έτους 2018 όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης Β΄ Αθήνας.

β) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών του ΠΔ 79/2017
Την Πέμπτη 10/5/2018 συγκροτήθηκαν, με απόφαση του Περιφερειακού διευθυντή
εκπαίδευσης Αττικής, Λόντου Χαράλαμπου, οι τριμελείς επιτροπές για τη διενέργεια εγγραφών
στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία όλων των διευθύνσεων του ΑΠΥΣΠΕ Αττικής.
Η τριμελής επιτροπή της Β΄ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθήνας για τα Δημοτικά Σχολεία αποτελείται
από τους:
1. Γούπος Θεόδωρος, Σχολικός Σύμβουλος 19ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής,
ως Πρόεδρος.
2. Παπαγιάννη Αικατερίνη, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε.
Β΄ Αθήνας, ως μέλος
3. Μήνας Αθανάσιος, Διευθυντής 12ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, ως μέλος.
Η τριμελής επιτροπή της Β΄ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθήνας για τα Νηπιαγωγεία αποτελείται από
τους:
1. Σέργη Ιωάννα, Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής, ως Πρόεδρος
2. Παπαγιάννη Αικατερίνη, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Π. Ε.
Β΄ Αθήνας, ως μέλος
3. Πουλακίδα Αικατερίνη, Προϊσταμένη 1ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής, ως μέλος.
Οι επιτροπές αυτές αποτελούν ένα νέο μηχανισμό περικοπών. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και
το Υπουργείο Παιδείας, υλοποιώντας την κατεύθυνση του ΟΟΣΑ για αύξηση αναλογίας
μαθητών ανά τμήμα, προχωρά στην εφαρμογή του ΠΔ 79/2017 που προβλέπει ότι εάν ο
αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 25 σε ένα τμήμα, η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται
σε κάθε διεύθυνση (σχολικός σύμβουλος-υπεύθυνος εκπ/κών θεμάτων-διευθυντής σχολείου),
έχει τη δυνατότητα να κατανείμει τους μαθητές που «πλεονάζουν» σε όμορα σχολεία αντί να
δημιουργηθεί δεύτερο τμήμα στο σχολείο, εισάγοντας ακόμη και επιλεκτικές κληρώσεις για όσα
παιδιά κατοικούν στα όρια των όμορων.
Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο δεν μειώνει τον αριθμό των μαθητών σε 1/20 για Γ’- Στ’ για το
δημοτικό και 1/15 για το νηπιαγωγείο και Α’- Β’, όπως απαιτεί το εκπαιδευτικό κίνημα αλλά
αντίθετα μετατρέπει το 1/25 σε δεσμευτικό όριο και οδηγεί σε υποχρεωτικές μετακινήσεις
μαθητών, προκειμένου να διατηρήσει πολυπληθή τμήματα και να κάνει οικονομία σε
εκπαιδευτικούς. Με τη διάταξη αυτή κινδυνεύουν ακόμα και τα 12θέσια σχολεία να μην
μπορούν να ιδρύσουν διπλά τμήματα όπως δικαιούνται από την οργανικότητά τους!
Μετά την επιδίωξη για υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών έχουμε τώρα και
υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών για την επίτευξη των στόχων του ΟΟΣΑ! Στην ουσία με τον
τρόπο αυτό το κράτος καταργεί τα όρια των σχολείων και το δικαίωμα του παιδιού να πηγαίνει
στο σχολείο της γειτονιάς του! Τα 25άρια τμήματα καταπατούν βάναυσα τα μορφωτικά
δικαιώματα των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και μάλιστα, σε γειτονιές που μένουν τα πιο
φτωχά λαϊκά στρώματα, αυτό έχει και χαρακτήρα ταξικού διαχωρισμού. Οι μείωση του αριθμού
των εκπαιδευτικών καταπατά, μέσω της μείωσης του αριθμού των τμημάτων, το δικαίωμα
πολλών συναδέλφων και συναδελφισσών αναπληρωτών για μόνιμη και σταθερή δουλειά, αφού
με αυτό τον τρόπο οι μόνιμοι διορισμοί για άλλη μια φορά παραπέμπονται στις καλένδες.
Δηλώνουμε ότι κάθε απόπειρα μετακίνησης μαθητών μας θα βρει το εκπαιδευτικό κίνημα
μαχητικά απέναντι. Θα τις μπλοκάρουμε με όρους κινήματος με κάθε τρόπο!

• Θέλουμε να πιστεύουμε πως οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τις επιτροπές και
είναι μέλη των Συλλόγων Εκπαιδευτικών και της Δ.Ο.Ε., θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα της
ΔΟΕ και των Συλλόγων Π.Ε. και θα αποτρέψουν με τη στάση τους τη μετακίνηση μαθητών
ώστε να λειτουργήσουν όλα τα τμήματα που υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουν και να
μην οδηγηθούμε σε περικοπές τμημάτων και προσλήψεων εκπαιδευτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας: Βασίλης Βαρσόπουλος
Τηλ.: 6976899879
Email: billvarso@yahoo.com
Αναπληρωματική αιρετή Β΄ Αθήνας: Κατερίνα Δημοπούλου
Τηλ.: 6907040366
ΕMail: katdimo@yahoo.gr

