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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι  

Από τις 20 Αυγούστου και μέχρι σήμερα το ΠΥΣΠΕ έχει συνεδριάσει 

αρκετές φορές με κύριο θέμα του, την τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα 

σχολεία, είτε από διάθεση είτε από απόσπαση είτε από μετακίνηση. Μέχρι 

στιγμής υπήρξαν 2 θέματα όπου ως αιρετός διαφοροποίησα τη στάση μου και 

απείχα από τη διαδικασία, το θέμα των παράλληλων στηρίξεων και το θέμα 

των ομάδων των εκπαιδευτικών της γαλλικής γλώσσας1.  

Δήλωσα επίσης διαφωνία, με την επιχειρούμενη από τη διοίκηση 

πρόταση καταγραφής της οργανικής σύνθεσης του διδακτικού προσωπικού 

της Διεύθυνσης και των υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Τα κενά και τα 

πλεονάσματα αποτυπώνονται κυρίως μέσα από τις ανάγκες λειτουργίας ενός 

σχολείου (πόσοι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν, πόσες θέσεις δεν καλύφθησαν) και 

όχι με το άθροισμα των ωρών. Η συγκεκριμένη εκτίμηση μόνο με ποσοτικά 

δεδομένα της λειτουργίας των σχολείων, εντάσσεται σε ένα γενικότερο 

τεχνοκρατικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό και έρχεται σε αντίθεση με τις θέσεις 

του κλάδου (αναλογία 20 μαθητές προς 1 δάσκαλο, ένας/μία δάσκαλος/α σε 

κάθε τμήμα ένταξης, 1 δάσκαλος για το Ολοήμερο). Οι συγκεκριμένοι 

προσδιορισμοί με αριθμητικά δεδομένα είναι το "προεόρτιο" για την  πιστή 

εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη δημόσια εκπαίδευση και την εργασία των 

εκπαιδευτικών καθώς δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε να 

δικαιολογηθεί σε πρώτη φάση η απόρριψη των αιτήσεων μετάθεσης, των 

αιτήσεων απόσπασης και των μηδενικών διορισμών. Τα σωματεία «και χάρη σε 

αυτά» σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ΄ Δ/νση, πέτυχαν να εξασφαλιστούν όσο 

το δυνατό περισσότερες ώρες ανά Ολοήμερο σχολείο και έτσι να μειωθούν οι 

υπεραριθμίες. 
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ΔΗΛΩΣΗ 1 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

Εμείς οι αιρετοί του ΠΥΣΠΕ Δ΄ Αθηνών δηλώνουμε αποχή από τη διαδικασία, 

είμαστε πολιτικά αντίθετοι με τη λογική «όλοι βολεύονται» από μέρους της 

διοίκησης. Μια τέτοια λογική εκτός από αντιεκπαιδευτική, αντισυναδελφική 

είναι και αντιπαιδαγωγική για τους παρακάτω λόγους: 

 Συνήθως οι λογικές του «ημίμετρου» αποβαίνουν τραγικές σε μαθητές 

και εκπαιδευτικούς Ο μαθητής δε μπορεί να έχει ανάγκη στήριξης για 2 

ημέρες ή για 3 ώρες και τις υπόλοιπες όχι.  

 Η λογική «του μοιράσματος» παρουσιάζει μια πλαστή εικόνα των κενών, 

των ελλείψεων και των αναγκών που υπάρχουν στα σχολεία με 

συνέπεια την αποδυνάμωση των αγώνων για επιπλέον διορισμούς. 

 Υποδηλώνει τεχνοκρατική αντίληψη καθώς το ανθρώπινο δυναμικό 

εκλαμβάνεται σαν αριθμητικό δεδομένο το οποίο μοιράζεται ή 

πολλαπλασιάζεται κατά τις ανάγκες 

Διεκδικούμε ένα εκπαιδευτικό, για κάθε μαθητή/τρια με διάγνωση πλήρους 

παράλληλης στήριξης 

ΔΗΛΩΣΗ 2 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Εμείς οι αιρετοί του ΠΥΣΠΕ Δ΄ Αθηνών διαφοροποιούμε τη θέση μας από το 

υπόλοιπο ΠΥΣΠΕ (διορισμένα μέλη και Δ/ντή Εκπ/σης) και απέχουμε από τις 

διαδικασίες τόσο της απ’ ευθείας ανάθεσης των ομάδων σχολείων στις 

εκπαιδευτικούς όσο και από την εξέταση των ενστάσεων, ως συνέχεια της ίδιας 

διαδικασίας. Θεωρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ05 θα πρέπει να τοποθετούνται 

με τον ίδιο τρόπο που τοποθετούνται και οι υπόλοιποι συνάδελφοι δηλαδή να 

ανακοινώνονται οι ομάδες σχολείων εκτός της οργανικής και μετά να 

καλούνται να δηλώσουν και με βάση τα μόριά τους να επιλέγονται. 

Διεκδικούμε μαζικούς διορισμούς για την κάλυψη όλων των κενών και 

υπερασπιζόμαστε και τις αποφάσεις των Συλλόγων και τα εργασιακά δικαιώματα 

όλων των εκπαιδευτικού του σχολείου. 


