
Αγωνιζηική Ενόηηηα Καθηγηηών (Α.Ε.Κ.) για 

Παπέμβαζη ζηο ΠΥΣΔΕ Ασαΐαρ 

Ανακοίνωζη για παπάλογη και ενηιεπγαζιακή ηοποθέηηζη ζηο 

ΠΥΣΔΕ Ασαΐαρ 

Σςνάδελθοι, 

Ωρ γνυζηόν η θεηινή σπονιά είσε μια απνηηική απόληξη όζον αθοπά ηιρ αποζπάζειρ ενηόρ ηος 

ΠΥΣΔΕ. Οι ζςγσυνεύζειρ ημημάηυν κ.λ.π. ζηα ΕΠΑΛ, οι σειποςπγικοί «εξοπθολογιζμοί» ζηα 

γευγπαθικά όπια ηυν μαθηηών, η μείυζη ηυν διδακηικών υπών ζηα Γςμνάζια και η επέκηαζη ηυν 

αναθέζευν επέθεπαν μείυζη ηόζο ηυν πποζλήτευν, όζο και ηον –ζσεδόν- μηδενιζμό ηων 

αποζπάζεων ενηόρ ηος ΠΥΣΔΕ, πος γίνονηαι με κοινυνικά κπιηήπια. 

Οι κλάδοι πος κηςπήθηκαν πεπιζζόηεπο ήηαν αςηοί ηος ΠΕ02, ΠΕ04 και ΠΕ19-20, παπά ηο 

γεγονόρ όηι κανέναρ ζσεδόν άλλορ κλάδορ δεν έμεινε ανέγγισηορ.  

Επομένυρ για κάποιερ πιθανέρ αποζπάζειρ –ειδικά με όζοςρ ήηαν ππώηοι ζηα κοινυνικά μόπια- η 

μόνη ελπίδα ήηαν η ππόζλητη αναπληπυηών, ώζηε να επιηεςσθεί και η δική ηοςρ ελάθπςνζη / 

απόζπαζη, συπίρ να μείνει ηο ζσολείο ηοςρ με λειηοςπγικό κενό. 

Ππιν λίγερ μέπερ έγινε ππόζλητη (Ππάξη 64/1-12-2016) με ηην ΚΑΝΟΝΙΚΗ διαδικαζία 

αναπληπυηή ΠΕ04.01 με λειηοςπγικό κενό πος δημιοςπγήθηκε έκηακηα ζηο 

Πειπαμαηικό ΓΕΛ ΑΕΙ, αθού δεν ςπήπσαν κονδύλια να γίνει ειδική ππόζλητη από ηην ΔΕΠΣΣ. 

Δςζηςσώρ ζηο ΠΥΣΔΕ Ασαΐαρ έγινε η ηοποθέηηζή ηος αναπληπυηή ζηο Πειπαμαηικό ζηην Πάηπα 

από ηο ΠΥΣΔΕ Ασ., κι έηζι δεν ενεπγοποιήθηκε η αναμενόμενη απόζπαζη ηος 1ος ζε 

μόπια ΠΕ04.01 από μακπινό ζσολείο. 

Ο ζςνάδελθορ μόνιμορ ΠΕ04.01 πποέβη ζε ένζηαζη, αλλά ποιόρ ξέπει πόηε θα γίνει ΠΥΣΔΕ, ηι 

ηύση θα έσει η ένζηαζή ηος, ποιά νέα καηαζηπαηήγηζη δικαιυμάηυν θα ανοίξει εάν οι 2 αιπεηοί 

και ηο διοπιζμένο μέλορ  με ζςνδικαλιζηική πείπα δεν ανηιδπάζοςν ζηο αςηονόηηο!!! Την ίδια 

ζηιγμή  ο ζςνάδελθορ αναπληπυηήρ ΠΕ04.01 θα έσει αναλάβει ηην ςπηπεζία ηος (όσι με δική ηος 

εςθύνη βεβαίυρ)... 

Καηαγγέλλοςμε ηο γεγονόρ και αναμένοςμε η όποια πλειοτηθία ενηόρ ηος ΠΥΣΔΕ να κάνει 

δεκηή ηην ένζηαζη, να γίνει η απόζπαζη, να αναιπέζει ηην καηάπγηζη δικαιώμαηορ πος έσει 

καηακηηθεί με αγώνερ και να αποκαηαζηαθεί ηο δίκαιο.  

Πιθανά δήθεν επισειπήμαηα για «παιδαγυγικούρ» λόγοςρ ζε πεπίπηυζη απόππιτηρ ηηρ δίκαιηρ 

έναζηαζηρ όσι μόνο δεν εςζηαθούν, αλλά θα είναι κςπιολεκηικά έυλα, καθώρ ηο ςποςπγείο έσει 

απυλέζει ππο πολλού κάθε έννοια  παιδαγυγικήρ, αν κπίνει κανείρ από ηιρ επιλογέρ ηος πος 

διέπονηαι από ηιρ απσέρ ηηρ λογιζηικήρ. 

Πάηπα, 5-12-2016 

 


