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Σχετικά με την απόδοση οργανικών θέσεων
και τη διαμόρφωση ομάδων σχολείων
για τους συναδέλφους ειδικοτήτων β ξένης γλώσσας
Με αφορμή την απόδοση οργανικών θέσεων σε συναδέλφους ειδικοτήτων και τη διαμόρφωση
ομάδων σχολείων που θα συμπληρώνουν αυτοί οι συνάδελφοι το ωράριό τους επισημαίνουμε τα
εξής:
Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, σε πολλές περιπτώσεις με 4 διδακτικές ώρες εργασίας σε κάθε
σχολείο, αναγκάζονται να μετακινούνται μέχρι και σε 5 σχολεία την εβδομάδα και πολλές φορές να
διδάσκουν σε δύο διαφορετικά σχολεία την ίδια ημέρα, με τις πρόσθετες δυσκολίες που αυτή η
μετακίνηση συνεπάγεται (πολλές φορές δεν προλαβαίνουν ούτε το κουδούνι κατά τη μετακίνησή
τους).
Tο ζήτημα που έχει προκύψει στη Δ Διεύθυνση σχετικά με τις τοποθετήσεις για
συμπλήρωση ωραρίου των συναδέλφων ΠΕ05, χωρίς την προηγούμενη δημοσιοποίηση
των κενών ωρών ανά σχολείο και χωρίς να κληθούν οι συνάδελφοι/σσες να δηλώσουν
προτίμηση, είναι σοβαρό. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται εκτός των άλλων ζήτημα ίσης
μεταχείρισης, και τήρησης της πάγιας διαδικασίας σύμφωνα με την οποία σε περιπτώσεις
ανάγκης
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συμπληρώσουν δηλώσεις προτιμήσεις και τοποθετούνται βάσει κριτηρίων. Το γεγονός ότι
στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούν να δοθούν μόνο οι ώρες ανά σχολείο αλλά
πρέπει να συσταθούν ομάδες σχολείων δεν συνεπάγεται την κατάργηση του δικαιώματος
επιλογής. Μέχρι πέρσι, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ05, όντας στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ καλούνταν
κάθε χρόνο να δηλώσουν ομάδες σχολείων και ακολουθούσαν οι τοποθετήσεις τους βάσει
μορίων, προϋπηρεσίας κλπ. Φέτος, πλέον έχουν τοποθετηθεί σε οργανικές, και μάλιστα, ο
συνολικός αριθμός των οργανικών που δόθηκαν στη Δ Διεύθυνση δεν έχει αλλάξει σε
σχέση με τον αριθμό που απασχολούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει επομένως
κανένας απολύτως λόγος να τροποποιείται η διαδικασία τοποθετήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, δεν αποδεχόμαστε αδιαφανή και άνευ κριτηρίων τοποθέτηση. Το
ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς ΠΕ05 αφορά όλους μας. Τα δικαιώματα
μας πρέπει να περιφρουρηθούν από όλο τον κλάδο, για όλο τον κλάδο. Καλούμε το ΠΥΣΠΕ
να αποδεχτεί τις προτάσεις τις οποίες θα καταθέσουν συλλογικά οι συνάδελφοι/σσες.

Συνεχίζουμε να ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:


Μείωση του διδακτικού ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας στα επίπεδα των
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας. Κανένας εκπαιδευτικός να μην μετακινείται σε πάνω από τρία
σχολεία την εβδομάδα. Κανένας εκπαιδευτικός να μην μετακινείται σε δύο διαφορετικά σχολεία την
ίδια ημέρα.



Να αποσυρθεί – καταργηθεί άμεσα η υπουργική απόφαση της 30/ 5/ 2016 που ουσιαστικά
απαγορεύει τη λειτουργία παράλληλων τμημάτων γαλλικής – γερμανικής στα Δημοτικά Σχολεία.



Να διδάσκεται η β’ ξένη γλώσσα (γαλλικά και γερμανικά) χωρίς τον περιορισμό της «πλειοψηφίας
του τμήματος».



Κάλυψη όλων των κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στη βάση της ύπαρξης
σταθερού προσωπικού για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τις επιταγές της
παιδαγωγικής επιστήμης.



Απαιτούμε, σε κάθε περίπτωση ανάγκης συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου, να
καλούνται οι συνάδελφοι/σσες να δηλώσουν επιλογή με βάση τα ανακοινωμένα κενά και τα
σαφώς καθορισμένα κριτήρια προτεραιότητας.

