
 

 

 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ αιρετών 12.5.2021     
 

Εισαγωγικά: Γράφουμε το ενημερωτικό καθώς ο κλάδος συνεχίζει να μας θεωρεί ως τους τελευταίους 

γνήσια εκλεγμένους αιρετούς στο ΠΥΣΠΕ Ροδόπης.  Αρνούμαστε τη συμμετοχή σε νόθο ΠΥΣΠΕ 

ορισμένων από τη Διοίκηση χωρίς γνήσια εκλεγμένους αιρετούς.  

Α) Σχετικά με τα οργανικά κενά ΠΕ70 

Ακριβώς επειδή δε ανεχόμαστε την επιλεκτική και «εσωτερική» ενημέρωση λίγων και τις 

πελατειακές σχέσεις που δημιουργούνται λόγω αυτής προχωράμε σε κατά το δυνατόν αναλυτική 

ενημέρωση του τι συμβαίνει με όλα τα οργανικά κενά που έχει ανακοινώσει η Διεύθυνση και τις 

τοποθετήσεις. 

~ Επειδή τα οργανικά κενά είναι περισσότερα από όσους/όσες βρίσκονται στη διάθεση θα 

τοποθετηθούν όλοι/όλες.  Η τοποθέτηση δεν είναι «χάρη» αλλά δικαίωμα των εκπαιδευτικών.  

~ Εάν κάποιος/α που έχει ήδη οργανική δεν τοποθετηθεί σε σχολείο που ζητά βελτίωση απλά 

παραμένει σχολείο του. Εάν κάποιος/α που βρίσκεται στη διάθεση δεν τοποθετηθεί σε σχολείο που 

ζητά τοποθέτηση σε πρώτη φάση θα κληθεί ξανά να δηλώσει στα κενά που θα μείνουν.  

~  Μπορούν όλοι/όλες να δηλώσουν και άλλα σχολεία εκτός από τα κενά που δίνει η Διεύθυνση 

γιατί σίγουρα θα κενωθούν θέσεις κατά τη διαδικασία από εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη οργανική 

και ζητούν βελτίωση και πιθανά θα την πάρουν εάν δηλώσουν σχολεία καθώς έχουν πολλά μόρια. Για 

να υπάρχει εικόνα ποιες είναι τυχόν τέτοιες περιπτώσεις μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό 20.4.2021 

με τον επικαιροποιημένο πίνακα μορίων και τα σχολεία των ήδη τοποθετημένων που ζητούν βελτίωση 

θέσης.  

~ Δεν είναι όλα τα οργανικά κενά «ίδια» καθώς αρκετά βρίσκονται σε σχολεία που δεν λειτουργούν 

ή σε σχολεία που λειτουργούν λειτουργικά με λιγότερες θέσεις από τις οργανικές τους. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις προκύπτουν υπεραριθμίες που θα παρουσιάσουμε παρακάτω καθώς και το τι 

σημαίνουν:  

Σχολεία που έχουμε χρωματίσει ΚΙΤΡΙΝΟ στον πίνακα: Όλες οι θέσεις οδηγούν σε λειτουργική 
υπεραριθμία φέτος δηλαδή τα σχολεία δε λειτουργούν και οι τοποθετημένοι/ες σε αυτές θα 
προηγούνται στη συνέχεια στις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά συγκρινόμενοι/ες μόνο με 
άλλους/ες υπεράριθμους/ες με μόρια μετάθεσης.  
 
Σχολεία που έχουμε χρωματίσει ΓΚΡΙ στον πίνακα: Πιθανά μία θέση οδηγεί σε λειτουργική 
υπεραριθμία (εάν δεν λειτουργήσει ολοήμερο) και σε αυτή την περίπτωση θα ερωτηθούν οι 
εκπαιδευτικοί εάν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι. Εάν δεν επιθυμεί κανείς κρίνεται 
υπεράριθμος/η όποιος τοποθετήθηκε τελευταίος/α. Εάν επιθυμούν όποιος/α έχει τα περισσότερα 
μόρια μετάθεσης (το ίδιο συμβαίνει και εάν δεν επιθυμεί κανείς αλλά έχουν τοποθετηθεί 
ταυτόχρονα). Επίσης τυχόν υπεράριθμοι/ες θα προηγούνται στη συνέχεια για τοποθέτηση σε 
λειτουργικά κενά συγκρινόμενοι/ες μόνο με άλλους/ες υπεράριθμους/ες με μόρια μετάθεσης.  
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Σχολεία που έχουμε χρωματίσει ΚΟΚΚΙΝΟ στον πίνακα: Εδώ ισχύουν ταυτόχρονα δύο πράγματα 
 

~ Όλες οι θέσεις οδηγούν σε λειτουργική υπεραριθμία φέτος δηλαδή τα σχολεία δε λειτουργούν και 
οι τοποθετημένοι/ες σε αυτές θα προηγούνται στη συνέχεια στις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά 
συγκρινόμενοι/ες μόνο με άλλους/ες υπεράριθμους/ες με μόρια μετάθεσης.  
 

~ Όλες οι θέσεις οδηγούν σε οργανική υπεραριθμία την επόμενη χρονιά καθώς τα σχολεία θα 
βρίσκονται ήδη σε τρίτο χρόνο αναστολής και η οργανική τους θα καταργηθεί. Στην περίπτωση αυτή 
οι έχοντες/έχουσες οργανική σε αυτά κρίνονται οργανικά υπεράριθμοι/ες και θα προηγούνται όλων 
για νέα οργανική τοποθέτηση σε όλα τα οργανικά κενά που θα υπάρχουν την επόμενη χρονιά 
συγκρινόμενοι/ες μόνο μεταξύ τους με μόρια μετάθεσης.  
 

 

~ Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε την επόμενη χρονιά θα υπάρξει αναστολή λειτουργίας 

λόγω μείωσης των μαθητών σε επιπλέον 6 τουλάχιστον μειονοτικά σχολεία: Δρανιάς (το σημειώσαμε 

ήδη στον πίνακα) Αράτου, Ηπίου, Θάμνας, Νεύρων, Πατέρμων. Αυτό σημαίνει πως τυχόν οργανικά 

κενά που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία από τα σχολεία αυτά θα αντιστοιχούν στην περίπτωση 

των σχολείων με κίτρινο χρώμα.  

Β) Σχετικά με τα οργανικά κενά ΠΕ70 ΕΑΕ. Το δοτό ΠΥΣΠΕ χωρίς αιρετούς τα κατάφερε πάλι! Πέρσι 

τα οργανικά κενά ήταν 16 και έγιναν 16 διορισμοί, πριν το Πάσχα ήταν 16 επίσης και ξαφνικά 

χάθηκε 1. Οπότε ή περσινό λάθος υπάρχει (αλλά αλήθεια πως έγινε τότε διορισμός σε μη υπαρκτή 

οργανική θέση;;;) ή «κάποιο λάκκο έχει η φάβα» όπως λέει και η λαϊκή παροιμία καθώς τώρα θα 

προκύψει 1 εκπαιδευτικός ΠΕ70 ΕΑΕ που θα μείνει στη διάθεση και που θα προηγείται μετά στις 

τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά (δηλαδή θα προηγείται από όλους/όλες που τυχόν θα κάνουν 

αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ). Η Διεύθυνση οφείλει να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει !!  

Α/Α ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΑ 

1 12/Θ 10ο ΔΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 

2 10/Θ 11ο ΔΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 

3 7/Θ 13ο ΔΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 

4 6/Θ 14ο ΔΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3 

5 12/Θ 2ο ΔΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 

6 12/Θ 4ο ΔΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 

7 8/Θ 9ο ΔΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 

8 6/Θ ΔΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 1 

9 6/Θ ΔΣ ΡΟΔΙΤΗ 1 

10 2/Θ ΔΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 1 

1 2/Θ ΜΕΙΟΝ. ΔΣ ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ 1 

2 4/Θ ΜΕΙΟΝ. ΔΣ ΑΡΙΣΒΗΣ 1 

3 6/Θ ΜΕΙΟΝ. ΔΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 1 

4 2/Θ ΜΕΙΟΝ. ΔΣ ΔΡΑΝΙΑΣ 2 

5 6/Θ ΜΕΙΟΝ. ΔΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 

6 2/Θ ΜΕΙΟΝ. ΔΣ ΜΕΓ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ 1 

7 2/Θ ΜΕΙΟΝ. ΔΣ ΜΕΓ.ΠΙΣΤΟΥ 1 

8 2/Θ ΜΕΙΟΝ. ΔΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 

9 2/Θ ΜΕΙΟΝ. ΔΣ ΜΥΡΤΙΣΚΗΣ 1 

10 2/Θ ΜΕΙΟΝ. ΔΣ ΟΜΗΡΙΚΟΥ 2 

11 2/Θ ΜΕΙΟΝ. ΔΣ ΟΡΓΑΝΗΣ 1 

12 2/Θ ΜΕΙΟΝ. ΔΣ ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ 1 



 


