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Ενημερωτικό αιρετού ΠΥΣΠΕ – 1.4.2019
Α) Πραγματοποιήθηκε σήμερα 1.4.2019 ΠΥΣΠΕ όπου έγινε μισθολογική κατάταξη των
τελευταίων αναπληρωτών που προσλήφθηκαν και τροποποιήθηκαν οι τοποθετήσεις
συναδέλφων ΠΕ08 μετά από επιστροφή συναδέλφου από άδεια ως εξής:
Ονοματεπώνυμο

Σχολεία τοποθέτησης

Αμανατίδου Μαρία
Βρανίτσα Κλειώ
Κούκος Ιωάννης
Φίλιου Στυλιανή

16ώρες 5ο ΔΣ + 4ώρες ΔΣ Κοσμίου + 4 ώρες ΔΣ Ξυλαγανής
13ώρες 6ο ΔΣ + 11 ώρες 9ο ΔΣ
9ώρες ΔΣ Ροδίτη, 9ώρες 13ο ΔΣ, 2η ΔΣ Αράτου, 6ώρες 6ο ΔΣ
13ώρες 8ο ΔΣ, 11ώρες ΔΣ Σαπών

Β) Μετά τις μεταθέσεις – προγραμματισμός – κενά
Υπενθυμίζω πως ο πίνακας οργανικής σύνθεσης που αποφάσισε η πλειοψηφία
του ΠΥΣΠΕ (μέσω διαδικασίας που έκρινε σύννομη και ο αιρετός της ΔΑΚΕ!) δεν
αποτυπώνει σε κανένα σημείο του τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης. Βασίζεται
στη σημερινή αντιεκπαιδευτική νομοθεσία των διαδοχικών κυβερνήσεων, της ΕΕ και
του ΟΟΣΑ που αποσκοπεί σε ένα σχολείο της αγοράς με ευέλικτες και μη μόνιμες
θέσεις εργασίας και καταμετρά λογιστικά ελλείψεις/πλεονάσματα στις σημερινές και
ήδη υπάρχουσες οργανικές θέσεις που υπολείπονται κατά πολύ των πραγματικών
θέσεων εργασίας. (Αναλυτικά στο προηγούμενο ενημερωτικό 12.03.2019
Η αντιπρόταση που κατέθεσα με βάση τις διεκδικήσεις του κλάδου και τις
πραγματικές ανάγκες στην κατεύθυνση ακύρωσης των απωλειών θέσεων εργασίας
απορρίφθηκε. Τελικά ποιος νόμος ισχύει; Αυτός που λέει πως οι πραγματικές και
πάγιες ανάγκες πρέπει να καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό ή ο άλλος που λέει να
μην υπολογίζονται θέσεις εργασίας για δημοσιονομικούς λόγους; Απαντάμε πως για
εμάς ισχύει ο νόμος των αναγκών.
Από τον πίνακα αυτόν οργανικής σύνθεσης προέκυπτε πως υπάρχουν 14 οργανικά
κενά ΠΕ60 και 7 υπεράριθμοι ΠΕ 70. Μόλις μία νηπιαγωγός πήρε μετάθεση για το
ΠΥΣΠΕ Ροδόπης (ενώ ασφαλώς ξέρουμε πως περισσότερες είχαν αιτηθεί σχετικά).
Δηλαδή ούτε αυτά τα κενά δεν καλύφθηκαν.
Πήραν μετάθεση για άλλα ΠΥΣΠΕ 15 συνάδελφοι/ες ΠΕ70 και έρχονται 5. Δηλαδή
τελικά από 7 υπεράριθμους θα προκύψουν τελικά 3 οργανικά κενά {15-(7+5)} και
ξέρουμε πως υπήρχαν συνάδελφοι που αιτούνταν μετάθεση στη Ροδόπη και δεν την
πήραν. Είναι φανερό πως το Υπουργείο Παιδείας καθόλου δεν ενδιαφέρεται να

καλύψει πλήρως τα οργανικά κενά που το ίδιο υπολογίζει με την εφαρμογή της
αντιεκπαιδευτικής νομοθεσίας. Αν ενδιαφερόταν όντως θα είχε κάνει τους αναγκαίους
διορισμούς και θα είχε ικανοποιήσει περισσότερες αιτήσεις. Αντίθετα προσπαθεί απλά
διανείμει τα κενά σε όλη τη χώρα ώστε παντού να υπάρχουν λίγα (και να μπορούν και
να μην καλυφθούν από την αρχή του έτους).
Τα οργανικά κενά ΠΕ 70 και ΠΕ 60 που υπάρχουν τώρα μετά τις μεταθέσεις είναι
κατά δική μου εκτίμηση αυτά στους παρακάτω πίνακες. Θα οριστικοποιηθούν και θα
δοθούν για τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων (προηγούνται και έχουν ζητηθεί από τα
σχολεία από όπου προκύπτουν υπεραριθμίες δηλώσεις επιθυμίας για χαρακτηρισμό
υπεράριθμων - η σχετική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ θα γίνει την Παρασκευή 5/4). Κατόπιν
θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες για τις μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ και τις τοποθετήσεις
μετατιθέμενων.
ΠΕ 70
4ο ΔΣ Κομοτηνής
5ο ΔΣ Κομοτηνής
6ο ΔΣ Κομοτηνής
9ο ΔΣ Κομοτηνής
12ο ΔΣ Κομοτηνής
ΔΣ Φαναρίου
Μ/κο ΔΣ Σώστη
Μ/κο ΔΣ Άνω Δροσινής
Μ/κο ΔΣ Πατέρμων
Μ/κο ΔΣ Μύστακα

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Μ/κο ΔΣ Κερασιάς
Μ/κο ΔΣ Καλλυντήριου
Μ/κο ΔΣ Κύμης
Μ/κο ΔΣ Χλόης
Μ/κο ΔΣ Ραγάδας
Μ/κο ΔΣ Δρύμης
Μ/κο ΔΣ Άνω Βυρσίνης
Μ/κο ΔΣ Μυρτίσκης

1
1
1
1
1
1
2
1

Σύνολο

20

1
1
1
1
1
2
1

Νηπιαγωγείο Γρατινής
Νηπιαγωγείο Κοπτερού
Νηπιαγωγείο Φαναρίου
Νηπιαγωγείο Κύμης
Νηπιαγωγείο Άνω Βυρσίνης
Νηπιαγωγείο Ασωμάτων
Σύνολο

1
1
1
1
1
1
14

ΠΕ 60

4ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής
7ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής
9ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής
12ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής
14 ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής
2ο Νηπιαγωγείο Σαπών
Νηπιαγωγείο Σώστη

Γ) Για την απρόσκοπτη εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής
πρότεινα στο ΠΥΣΠΕ να υπάρξει απόφαση (πριν την έναρξη των εγγραφών) ποια
νηπιαγωγεία αντιστοιχούν για εγγραφή νηπίων και προνηπίων που διαμένουν σε
οικισμούς πλησίον της Κομοτηνής που δεν έχουν νηπιαγωγείο. Δεν υπήρξε αντίρρηση
από κανένα μέλος του ΠΥΣΠΕ.
Θεωρώ πως πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός στις εγγραφές ειδικά για τα νήπια και
προνήπια που διαμένουν σε οικισμούς που πρέπει να κατανεμηθούν με λογική ορίων
νηπιαγωγείων (πχ του Α οικισμού στο Α νηπιαγωγείο, του Β στο Β κτλ) και τα όρια αυτά
να τηρηθούν χωρίς «χάρες» εντός και εκτός πόλης. Έτσι θα αποφευχθεί το φαινόμενο
υπερσυσσώρευσης σε κάποια νηπιαγωγεία (και σε δεύτερο βαθμό το φαινόμενο
απομείωσης κάποιων δημοτικών στη συνέχεια).

