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ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε ερώτημα Δ.Σ. Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Αμαρουσίου
«αναφορικά με την χορήγηση κενών προς κατάληψη οργανικώνθέσεων
εκπαιδευτικών από κενά που προκύπτουν λόγω συνταξιοδότησης».
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Με έκπληξη διαβάζω ερώτημα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αμαρουσίου που ζητά
έγγραφη πληροφόρηση για τις διατάξεις του νόμου όπου ορίζεται ότι “η απόδοση των κενών
οργανικών θέσεων (οργανικά κενά) εκπαιδευτικών που υποβάλλουν οριστική παραίτηση για
συνταξιοδότηση από την υπηρεσία δεν δίνονται για κάλυψη κατά το τρέχον έτος της
αφυπηρέτησης των εκπαιδευτικών που συνταξιοδοτούνται αλλά από το επόμενο με
αποτέλεσμα αρκετοί εκπαιδευτικοί (μετατιθέμενοι ή στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ) να παραμένουν
χωρίς οργανική θέση εφόσον καθυστερεί η ανακοίνωση και η χορήγηση των κενούμενων από
συνταξιοδοτήσεις οργανικών κενών”.
Αγαπητοί συνάδελφοι δε θα έμπαινα στον κόπο να απαντήσω, αν το παραπάνω ερώτημα
δεν απευθύνονταν προς ολόκληρο το ΠΥΣΠΕ και συνεπώς και προς τους αιρετούς,
αμφισβητώντας ευθέως τη στήριξή τους προς όλους τους συναδέλφους και στα νόμιμα
δικαιώματά τους.
Βεβαίως είναι απορίας άξιο, πώς είναι δυνατόν Πρόεδρος Συλλόγου και Αιρετός
ΑΠΥΣΠΕ να μη γνωρίζει το τι ορίζει η νομοθεσία. Ακόμα με ποια δικαιολογία, πέραν των
μικροπαραταξιακών στοχεύσεων, Δ.Σ. Συλλόγου αφήνει υπονοούμενα για τους Αιρετούς
(αφού αναφέρεται στο ΠΥΣΠΕ) ότι δεν ενδιαφέρονται και δε φροντίζουν για τα νόμιμα
συμφέροντα των συναδέλφων.
Επιπροσθέτως ο Σύλλογος, αν και όφειλε να γνωρίζει, θα μπορούσε να έχει ΑΜΕΣΕΣ
απαντήσεις στο ερώτημά του, ρωτώντας για παράδειγμα τον πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου,
πρώην Αιρετό στο ΠΥΣΠΕ της Β΄ Αθήνας και νυν εκλεγμένο Μέλος στο ΔΣ της ΔΟΕ
Πολυχρονιάδη Δημήτρη ή τους πρώην Αιρετούς στο ΠΥΣΠΕ της Β΄ Αθήνας Βαρσόπουλο
Βασίλη & Παπασπύρου Νίκο.
Σε κάθε περίπτωση και προς ενημέρωση όλων, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης των
εκπαιδευτικών, πλην των έκτακτων που απευθύνονται στο ΚΥΣΠΕ κυρίως για λόγους υγείας,

υποβάλλονται τον μήνα Απρίλιο και ολοκληρώνονται με το τέλος του σχολικού έτους δηλαδή
31 Αυγούστου και οι υπό συνταξιοδότηση συνάδελφοι μισθοδοτούνται κανονικά μέχρι και
τον μήνα Αύγουστο από τη μισθοδοσία της Δ/νσης στην οποία και ανήκουν (Υ.ΠΑΙ.Θ.: Αρ.
Πρωτ.: 39109/Ε3/19-3-2020).
Έτσι οι οργανικές θέσεις των υπό συνταξιοδότηση συναδέλφων δε μπορούν να δοθούν ως
κενές οργανικές πριν την 1η Σεπτεμβρίου. Για το λόγο αυτό δίδονται ως κενές μετά την
ημερομηνία αυτή και επομένως κατά τη διαδικασία οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης την
επόμενη χρονιά.
Τέλος στη μόνη καλόπιστη εκδοχή, αυτήν της πίεσης προς το Υπουργείο για αλλαγή της
συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης, ο Σύλλογος θα έπρεπε να απευθύνει το ερώτημα προς
το Υπουργείο Παιδείας και όχι προς το ΠΥΣΠΕ και τους Αιρετούς που εφαρμόζουν την
κείμενη νομοθεσία και στηρίζουν όλους τους συναδέλφους. Και βέβαια κάτι τέτοιο θα
έπρεπε να το είχε πράξει και τα προηγούμενα χρόνια.
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