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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

των αιρετών στο ΠΥΣΠΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ  
Παναγιώτη Γκρέκα, Αρτέμιδας Κλιάφα 

(τηλ. 6945903548, 6986599304) 

εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  

της Ανεξάρτητης Ριζοσπαστικής Παρέμβασης 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 

 
Δήλωση - τοποθέτηση στη συνεδρίαση του υπηρεσιακού συμβουλίου 

 του Α’ ΠΥΣΠΕ Αθήνας, για το ζήτημα των τοποθετήσεων 
εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες. 

 
Βρισκόμαστε δύο μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους και δεν 

έχει συνεδριάσει ακόμη το ΠΥΣΠΕ για τα ζητήματα των τοποθετήσεων 

των συναδέλφων που βρίσκονται  στη διάθεση, για να καθοριστούν τα 

λειτουργικά κενά, να διαπιστωθούν  οι υπεραριθμίες (σύμφωνα με το 

Π.Δ. 50/1996 - (ΦΕΚ.45 τ.Α)  άρθρο 14  (Κρίση και τοποθέτηση 

υπεράριθμων εκπαιδευτικών) ,  οι τοποθετήσεις των υπεράριθμων 

καθώς και οι αποσπάσεις εντός διεύθυνσης. Αντίθετα στην διεύθυνση Α’ 

Αθήνας ζήσαμε τις αυθαίρετες μετακινήσεις συναδέλφων που έγιναν 

από τον αναπληρωτή διευθυντή εκπαίδευσης. 

Αποτέλεσμα της μη λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου, παρόλο 

που το συμβούλιο είχε τη δυνατότητα να συγκληθεί από τον αντιπρόεδρό 

του, ήταν: 

1. Να μετακινηθούν αυθαίρετα 73 συνάδελφοι ως πλεονάζοντες σε άλλες 

διευθύνσεις. Την ίδια ώρα υπάρχουν τμήματα χωρίς δασκάλους, 

ολοήμερα που δε λειτουργούν ή υπολειτουργούν, νηπιαγωγεία που είναι 

κλειστά. Και ενώ οι συνάδελφοι βρίσκονται ήδη σε άλλα σχολεία της 

περιφέρειας Αττικής κοινοποιήθηκε πίνακας από τη διεύθυνση που τους 

τοποθετεί σε σχολεία με την ένδειξη μηδενικών ωρών, στη θέση δε 

αυτών, έχουν τοποθετηθεί δάσκαλοι από προγράμματα ΕΣΠΑ στα 

ολοήμερα αποδεικνύοντας περίτρανα ότι στόχος ήταν το χτύπημα των 

εργασιακών δικαιωμάτων και η καθιέρωση ως πρακτική της αυθαιρεσίας 

του εκάστοτε διευθυντή εκπαίδευσης καθιστώντας τους εκπαιδευτικούς 

στο εξής υποχείριά τους. Απαιτούμε την επιστροφή των συναδέλφων στη 

διάθεση της Α’ Διεύθυνσης ώστε να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν. 

Να σημειώσουμε ότι η αρχική οδηγία του υπουργείου παιδείας αλλά και 

η επιλογή του αναπληρωτή διευθυντή εκπαίδευσης για τη μη τοποθέτηση 



2 

 

δασκάλων στα ολοήμερα, γεγονός που θα οδηγούσε στη διάθεση 

εκατοντάδες συναδέλφους ακυρώθηκε ύστερα από τις κινητοποιήσεις 

των εκπαιδευτικών και των γονέων. 

2. Να γίνουν οι κρίσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών και οι τοποθετήσεις 

τους προσωπικά από τον αναπληρωτή διευθυντή εκπαίδευσης. Ακόμη 

και οι «ενστάσεις» αποφασίστηκαν από τον ίδιο κάτω από ένα πέπλο 

αδιαφάνειας. 

3. Δεν έγιναν ποτέ οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός διεύθυνσης. 

 Σήμερα κληθήκαμε, μετά από συνεχείς κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες 

και παρεμβάσεις των συλλόγων της  Α’ Αθήνας να συζητήσουμε το θέμα 

των τοποθετήσεων. 

  Η διαδικασία ορίζεται με σαφήνεια από τη νομοθεσία, αποτελεί 

απαίτηση των Συλλόγων  και κάθε άλλη  διαδικασία γεννά ερωτηματικά 

ως προς τη νομιμότητα και είναι αυθαίρετη.  

 Δηλώνουμε ότι δε δεχόμαστε να συμμετέχουμε σε καμία συνεδρίαση 

του ΠΥΣΠΕ πέραν από αυτή που ορίζει με σαφήνεια ο νόμος και που 

είναι υποχρεωμένο το υπηρεσιακό συμβούλιο ως σώμα και η διοίκηση να 

ακολουθήσουν. Θα αποχωρήσουμε από τη διαδικασία σε περίπτωση που 

γίνει προσπάθεια να νομιμοποιηθούν οι αυθαίρετες μετακινήσεις. 

 Καλούμε τα διορισμένα μέλη του συμβουλίου να ακολουθήσουν, να 

υλοποιήσουν και να υπερασπιστούν τις αποφάσεις των συλλόγων τους 

των οποίων είναι μέλη. 

 Τονίζουμε ότι εκλεχτήκαμε  σε αυτή τη θέση για να υπερασπιζόμαστε 

τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. 

  Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι οι σύλλογοι εκπαιδευτικών 

έχουν ήδη χρησιμοποιήσει εκτός των κινηματικών και ένδικα μέσα για 

την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών τους.  


