
Ενημέρωση από τις αιρετούς του ΠΥΣΔΕ της Δ’ ΔΙΔΕ Αθήνας 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες  

 Οδεύουμε προς το τέλος της πιο δύσκολης σχολικής χρονιάς που έζησε ο κλάδος μας τις τελευταίες 

δεκαετίες. Οι διαθεσιμότητες και απολύσεις εκπαιδευτικών, η αύξηση του ωραρίου, οι συγχωνεύσεις 

τμημάτων και κατευθύνσεων, τα πολυπληθή τμήματα, τα τεχνητά πλεονάσματα, οι αναγκαστικές διαθέσεις 

εκτός ΠΥΣΔΕ και στην πρωτοβάθμια, οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε τρία, τέσσερα και πέντε σχολεία, οι 

διαθέσεις εκπαιδευτικών σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ακόμα και τρεις μέρες πριν τη λήξη των 

μαθημάτων δημιούργησαν μια ζοφερή κατάσταση και για τη λειτουργία των σχολείων και για τα εργασιακά 

δικαιώματα των εκπαιδευτικών. 

 Και βέβαια “κομίζουμε γλαῦκα” λέγοντας πως έχουν καθυστερήσει υπερβολικά όλες οι υπερεσιακές 

μεταβολές των συναδέλφων.  Οι διαδικασίες για τις μεταθέσεις, τη ρύθμιση υπεραριθμιών, τις τοποθετήσεις 

σε οργανικά κενά θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου. Όμως το ΠΥΣΔΕ δεν έχει 

συνεδριάσει ούτε καν για εκτίμηση κενών και πλεονασμάτων, κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει μήνες πριν. 

Είναι προφανές ότι αυτή η κατάσταση προξενεί πολύ μεγάλη εργασιακή ανασφάλεια σε εκατοντάδες 

συναδέλφους στη Δ’ Διεύθυνση και χιλιάδες σε όλη την χώρα.  

Μπροστά στην κατάσταση αυτή ζητήσαμε από κατ’ επανάληψη από το ΠΥΣΔΕ να προβεί σε αίτημα 

προς το ΥΠΑΙΘ για άμεση έναρξη των σχετικών διαδικασιών. Επίσης ζητήσαμε τα κενά που προκύπτουν από τις 

συνταξιοδοτήσεις να δηλωθούν ως οργανικά κενά για τις φετινές τοποθετήσεις ώστε να αντιμετωπιστεί κατά 

το δυνατόν η ανασφάλεια των υπεραρίθμων συναδέλφων και όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. 

Επισημαίνουμε ότι είχαμε συνολικά 183 συνταξιοδοτήσεις (Ενδεικτικά: ΠΕ02:44, ΠΕ03:39, ΠΕ04:30, ΠΕ05: 13, 

ΠΕ06:9, ΠΕ11:8, ΠΕ19-20:6, ΠΕ01:5, ΠΕ09:5). Επίσης έχουμε ζητήσει να τροποποιηθούν έγκαιρα οι ομάδες των 

σχολείων για τη δικαιότερη ρύθμιση των υπεραριθμιών και από τρεις να γίνουν δύο. Τέλος από την αρχή της 

χρονιάς αλλά και πολύ πιο έντονα τώρα ζητάμε να εφαρμοστεί ο νόμος, ώστε όπου υπάρχουν μαθητές με 

μαθησιακές ανάγκες να αναπτυχθούν τα τμήματα. Ενημερώσαμε τις ΕΛΜΕ και έγινε παράσταση διαμαρτυρίας 

στη Δ΄ Διεύθυνση από τα ΔΣ, καθώς καμία από τις προηγούμενες προτάσεις δεν είχε (ούτε έχει) υλοποιηθεί.  

Συνάδελφοι η ανακοίνωση 22000 κενών από το νέο υπουργό παιδείας με την ταυτόχρονη απαράδεκτη 

καθυστέρηση των υπηρεσιακών μεταβολών προξενούν βάσιμους φόβους για συγχωνεύσεις σχολείων - πέραν 

αυτών που έχουν διαρρεύσει στον τύπο - και ενδεχομένως για αύξηση ωραρίου, καθώς δεν αναμένεται να 

υπάρχουν οι αντίστοιχοι διορισμοί για την κάλυψη αυτών των κενών. Αν συνυπολογίσουμε το ποσοστό των 

μαθητών που σπρώχνονται εκτός σχολικών δομών με τον νέο τρόπο προαγωγής και την τράπεζα θεμάτων,  

είναι βέβαιο ότι οδηγούμαστε σε ένα καλοκαίρι αβεβαιότητας και δυσμενών ανατροπών και ένα Σεπτέμβρη 

που θα είναι ένας εξαιρετικά δύσκολος και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, με την 

προωθούμενη αξιολόγηση που στοχεύει σε αποκεφαλισμό χιλιάδων εκπαιδευτικών, αν δεν καταφέρουμε να 

μπλοκάρουμε τις σχετικές διαδικασίες, η κατάσταση θα εξελιχθεί σε πραγματικό εφιάλτη.   

Σας καλούμε σε διαρκή αγωνιστική επαγρύπνηση. Σε κάθε περίπτωση συσπειρωνόμαστε στους 

συλλόγους καθηγητών και στις ΕΛΜΕ, ενημερώνουμε γονείς και μαθητές και οργανωνόμαστε ενωμένοι για να 

αποτρέψουμε τα χειρότερα για εκπαιδευτικούς, μαθητές και δημόσιο σχολείο. 
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