
 

 

 

 

   

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ αιρετών 16/3/2021     

Συνταξιοδοτήσεις, οργανικά κενά, 

ιστορίες από το ΠΥΣΠΕ…και η εφαρμογή αντιεκπαιδευτικής πολιτικής 
 

Εισαγωγικά: Γράφουμε το ενημερωτικό αυτό γιατί το εκπαιδευτικό κίνημα  αλλά και ο Σύλλογός 

μας και η ΔΟΕ συνεχίζει με βάσει τις αποφάσεις του να μας θεωρεί αιρετούς, ως τους 

τελευταίους γνήσια εκλεγμένους του κλάδου στο ΠΥΣΠΕ Ροδόπης. Θεωρούμε πως οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να ενημερωθούν για τα τεκταινόμενα σχετικά με τις υπηρεσιακές 

μεταβολές. Δηλώνουμε ξανά πως όπως υποβάλλαμε την απόσυρση των υποψηφιοτήτων μας 

έτσι και θα αρνηθούμε τη συμμετοχή σε νόθο ΠΥΣΠΕ ορισμένων από τη Διοίκηση. 

Α) Η κατάσταση στο δήθεν ΠΥΣΠΕ. Έχουν παραιτηθεί οι 4 πρώτοι δήθεν εκλεγμένοι από τη ΔΑΚΕ 

και δεν έχουν αντικατασταθεί. Επίσης δεν έχουν ενημερωθεί εγγράφως οι παραιτηθέντες εάν 

έχουν γίνει δεκτές οι παραιτήσεις τους. Δεν υπήρξαν αιτήσεις για την πλήρωση των θέσεων της 

Διοίκησης ωστόσο ορίστηκαν 2 τακτικοί/ες και αναπληρωματικοί/ες με απόφαση της Διοίκησης. 

Ο Σύλλογος δια του προέδρου και άλλων μελών του ΔΣ (τόσο θεσμικά όσο και προσωπικά) 

ζήτησαν από τους/τις εν λόγω συναδέλφους να παραιτηθούν με βάση την απόφαση της ΔΟΕ 

συναντώντας άρνηση και θεωρούμε λοιπόν βάσει της απόφασης της ΔΟΕ πως όσοι/όσες έχουν 

συμμετάσχει σε συνεδρίαση του δήθεν ΠΥΣΠΕ έχουν θέσει εαυτόν τους εκτός κλάδου.  

Β) Το δήθεν ΠΥΣΠΕ συνεδριάζει με 3 μέλη βάσει του κώδικα διοικητικής διαδικασίας δηλαδή 

χωρίς αιρετούς και είναι προφανώς επιλογή της κυβέρνησης να συνεδριάζει έτσι (αλλιώς θα είχε 

προχωρήσει τις διαδικασίες αντικατάστασης από τους επόμενους που επίσης θα παραιτούνταν 

κτλ) και θεωρούμε πως πρέπει άμεσα ο Σύλλογος μας να παρέμβει με επόμενα βήματά του 

καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται αν και παρόμοιες με τις περσινές για τα ίδια θέματα (βλ 

παρακάτω) κινούνται στην κατεύθυνση υλοποίησης και έντασης της συνολικής 

αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης.  

Γ)  Το δήθεν ΠΥΣΠΕ λοιπόν συνεδρίασε και αποφάσισε πίνακα οργανικών κενών και 

υπεραριθμιών τον οποίο ζητήσαμε και πήραμε από τη Διεύθυνση. Στον πίνακα αυτό (τον 

παραθέτουμε) απεικονίζεται με νούμερα τοπικά η αντιεκπαιδευτική πολιτική μείωσης των 

θέσεων εργασίας. Είναι προφανές πως το κίνημα και ο Σύλλογος δεν αποδέχονται τον πίνακα 

αυτό τόσο για λόγους δημοκρατικής λειτουργίας του ΠΥΣΠΕ όσο και γιατί δεν υπολογίζονται οι 

πραγματικές ανάγκες. 
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 ~ Οι ελλείψεις που εμφανίζονται (-16 ΠΕ 70, -12 ΠΕ60, -2 ΠΕ06, -2 ΠΕ11, -7 ΠΕ79, -1 ΠΕ60 

ΕΑΕ) είναι τα σημερινά οργανικά κενά λογιστικά βάσει των οποίων θα γίνουν οι μεταθέσεις (και 

αν περισσέψουν θέσεις από τις μεταθέσεις τυχόν διορισμοί το καλοκαίρι). 

  Προσοχή: δεν είναι τα οργανικά κενά στα οποία θα γίνουν οι τοποθετήσεις όσων πάρουν 

μετάθεση ή όσων ζητούν βελτίωση γιατί αυτά θα προκύψουν (και μάλιστα περισσότερα) μετά 

τις μεταθέσεις οπότε και θα οριστούν και ονομαστικά ως κενά ανά σχολείο. 

 ~ Οι ελλείψεις που εμφανίζονται στον πίνακα είναι υποπολλαπλάσιες από τις 

πραγματικές ελλείψεις σε μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς. Και αυτό γιατί δεν ιδρύθηκε και δεν 

υπολογίστηκε σειρά θέσεων μόνιμων και πάγιων αναγκών σε εκπαιδευτικό έργο που σήμερα 

καλύπτονται από αναπληρωτές/τρίες. Συγκεκριμένα  

 ~ ΔΕΝ υπολογίστηκαν οι δεκάδες πραγματικές ανάγκες για οργανικές θέσεις 

ειδικοτήτων: Φαίνονται μόλις 11 κενά (2 ΠΕ06, 2 ΠΕ11, 7 ΠΕ79) ενώ σήμερα υπηρετούν στο 

ΠΥΣΠΕ Ροδόπης 57 αναπληρωτές-τρίες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη για 

46 επιπλέον οργανικές θέσεις ειδικοτήτων (Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας, Πληροφορικής, 

Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής, Φυσικής Αγωγής). 

 ~ ΔΕΝ υπολογίστηκαν  οι πραγματικές ανάγκες σε δασκάλους ΠΕ 70 για τις ανάγκες 

τάξεων. Σήμερα υπηρετούν μέσω ΕΣΠΑ και ΠΔΕ σε δημόσια και μειονοτικά δημοτικά 35 

αναπληρωτές και αναπληρώτριες. Η διαφορά (35-16 ελλείψεις) δείχνει πως χρειαζόμαστε 

τουλάχιστον άλλες 19 οργανικές θέσεις για δασκάλους/ες για υπεύθυνους τάξεων και/ή 

ολοήμερου προγράμματος.  

 ~ ΔΕΝ υπολογίστηκαν οι πραγματικές και μόνιμες ανάγκες σε ΖΕΠ (δεν εμφανίζονται καν 

στον πίνακα). Φέτος εργάζονται 16 αναπληρωτές/τριες σε ΤΥ – ΖΕΠ και οι θέσεις αυτές πρέπει 

να ιδρυθούν οργανικά.  

 ~ ΔΕΝ υπολογίστηκαν οι πραγματικές και μόνιμες ανάγκες για την εφαρμογή της 

δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Εμφανίζονται μόλις 12 ελλείψεις ενώ 



εργάζονται πραγματικά 60 αναπληρώτριες νηπιαγωγοί σε τμήματα. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη 

για επιπλέον ίδρυση 48 οργανικών θέσεων ΠΕ60.  

 ~ ΔΕΝ υπολογίστηκαν οι πραγματικές και μόνιμες ανάγκες σε παράλληλη στήριξη. 

Σήμερα σε δημοτικά και νηπιαγωγεία εργάζονται 44 αναπληρωτές/τρίες παράλληλης στήριξης. 

Ακόμα και αν δεχτούμε πως τα κενά αυτά αλλάζουν (γιατί αφορούν συγκεκριμένα παιδιά και όχι 

σχολεία) δεν αλλάζει διαχρονικά ο αριθμός τους στο περίπου και πάντα κυμαίνονται μεταξύ 35 

και 45. Τελείως συντηρητικά υπάρχει ανάγκη για ίδρυση 35 οργανικών τουλάχιστον σε 

επίπεδο διεύθυνσης. 
 

ΈΝΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 

Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω το ΠΥΣΠΕ Ροδόπης  χρειάζεται το ελάχιστο επιπλέον 

46 + 19 + 16 + 48 + 35 = 164 επιπλέον οργανικών θέσεων. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα νούμερα που παραθέτουμε είναι τελείως συντηρητικά και πιθανά να διαφέρουν 
λίγο από τα πραγματικά….αλλά προς τα κάτω! Δηλαδή να είναι ακόμα περισσότεροι/ες οι 
αναπληρωτές-τρίες και άρα και οι ανάγκες για οργανικές θέσεις. 

 
 

Δ)   Συνταξιοδοτήσεις:    Έχουν ήδη κατατεθεί αιτήματα  συνταξιοδότησης για 14 ΠΕ70, 6 ΠΕ73,  
3ΠΕ06, 1 ΠΕ60, 1 ΠΕ11. Τα κενά αυτά έχουν ήδη υπολογιστεί και συμπεριληφθεί στον πίνακα 
που παραθέσαμε παραπάνω. 
 

Ε) Ο αντίπαλος και οι αναγκαία διεκδίκηση 
• Απέναντι σε όλο το σχέδιο για μείωση των μόνιμων θέσεων εργασίας 

• Απέναντι σε όλο το σχέδιο για πολυδιάσπαση των εργασιακών σχέσεων με 15 
διαφορετικές σχέσεις εργασίας (και του χρόνου και με τοπικές συμβάσεις!) 

• Απέναντι στο νεοσυντηρητικό νεοφιλελεύθερο ρεύμα που επιχειρεί να αντικαταστήσει 
τους εκπαιδευτικούς και τη δια ζώσης διδασκαλία με οθόνες 

• Απέναντι στο σχέδιο της σημερινής και προηγούμενων κυβερνήσεων για εφαρμογή κάθε 
είδους προσοντολόγιων, εξισώσεις πτυχίων ΑΕΙ – κολλεγίων 

• Απέναντι σε κάθε απόπειρα πειθάρχησης – τρομοκράτησης και απαξίωσης του δημόσιου 
σχολείου, της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών 

 

Απαντάμε πως η εκπαίδευση μας χρειάζεται όλους και όλες και δεν περισσεύει κανείς 
Απαντάμε με το μόνο αίτημα λοιπόν που δεν αφήνει κανέναν/καμιά απέξω 

 
 
 

Μονιμοποίηση τώρα όλων των αναπληρωτών – τριών  
με έστω και μία σύμβαση εργασίας. 

Χωρίς προσοντολόγια με το βασικό πτυχίο και όλη την προϋπηρεσία 
 

Αυτή πρέπει να είναι και η θέση του Συλλόγου!  


