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Καταγγελία τθσ διοίκθςθσ για τισ τοποκετιςεισ ςτθν πρωτοβάκμια 

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι 

Η μνθμονιακι εκπαιδευτικι πολιτικι είναι εδϊ! Σο διδακτικό μασ ωράριο δεν ζχει 

επιςτρζψει ςτθν προ 2013 κατάςταςθ. Αντίκετα, μειϊνονται οι ϊρεσ του 

αναλυτικοφ προγράμματοσ κυκλικά ςε Γυμνάςια, ΕΠΑΛ και ΓΕΛ. Οι νεομνθμονιακοί 

ζχουν βάλει «χζρι» και ςτθν ειδκι αγωγι, ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ, ςτα εργαςτιρια 

φυςικισ και πλθροφορικισ. Παράλλθλα τα τμιματα και τα ςχολεία ςυρρικνϊνονται, 

όχι λόγω υπογεννθτικότασ, αλλά με «χειρουργικοφ» τφπου επεμβάςεισ. Παρόμοια 

πράγματα και ςτα ολοιμερα των δθμοτικϊν. Ζτςι ςυνεχίηουν να κοροϊδεφουν 

κοινωνία, αδιόριςτουσ και μόνιμουσ ότι κάποτε κα ...διορίςουν μόνιμο προςωπικό. 

Και ενϊ οι ανάγκεσ ςτισ περιςςότερεσ ειδικότθτεσ, παρ’ολα αυτά, είναι μεγάλεσ, 

δθμιουργοφν με ςχζδιο «τεχνθτά» πλεονάςματα ςτισ λεγόμενεσ κοινζσ ειδικότθτεσ 

Α/βάκμιασ και Β/βάκμιασ εκπαίδευςθσ. Όμωσ αυτι τθ κατάςταςθ μνθμονιακοφ 

τφπου ςυχνά δεν τθν διαχειρίηονται οφτε ςφννομα, οφτε χρθςτά. 

Κι ενϊ τα προθγοφμενα χρόνια, με τθν ομόφωνθ ςυμβολι ςτα ηθτιματα αυτά τθσ 

Αϋ ΕΛΜΕ Αχαΐασ και των αιρετϊν, οδθγικθκε το κοινό ΠΤΔΕ και ΠΤΠΕ υπό τθν 

πολιτικι κάλυψθ του Δ/ντι τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Δυτ. Ελλάδασ ςε 

ςφννομθ και χρθςτι απόφαςθ, φζτοσ πάλι οδθγικθκαν τα πράγματα ςε παρατυπίεσ 

και μθ χρθςτι διοίκθςθ. Μάλιςτα για ζνα μινα ιταν ςτα «μαχαίρια» το ΠΤΔΕ 

Αχαΐασ με το αντίςτοιχο ΠΤΠΕ!  

υγκεκριμζνα, το ΠΤΠΕ Αχαΐασ ενϊ του ηθτικθκαν από το ΠΤΔΕ τα κενά των 

κοινϊν ειδικοτιτων από τον Ιοφλιο του 2018, τα ζςτειλε ςτθ ΔΔΕ Αχαΐασ ςτα μζςα 

επτζμβρθ! Σον Αφγουςτο μάλιςτα προχϊρθςε ςε τοποκετιςεισ ςτθν Α/βάκμια 

χωρίσ τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τισ λειτουργικζσ υπεραρικμίεσ, όπωσ δθλ. 

προβλζπουν τα ΠΔ 50/1996 και 100/1997, αλλά και ςε μονομερι ενζργεια αντίκετθ 

με τθν ομόφωνθ περςινι κοινι απόφαςθ ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ! Μάλιςτα δε, ζκανε 

παράτυπεσ τοποκετιςεισ ςυναδζλφων τθσ Αϋ ΕΛΜΕ Αχαΐασ από άλλα ΠΤΔΕ, πριν 

κάνουν δθλαδι πράξθ ανάλθψθσ ςτθ ΔΔΕ Αχαΐασ!  

Σο ΠΤΔΕ Αχαΐασ για ζνα μινα κράτθςε τθ νόμιμθ και χρθςτι ςτάςθ ςκεναρά. 

Δυςτυχϊσ όμωσ: α) θ ςυνζχιςθ των παράτυπων ενεργειϊν του ΠΤΠΕ Αχαΐασ, β) «το 

πλφςιμο των χεριϊν» του Δ/ντι τθσ ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδασ και γ) θ δικεν εφαρμογι 

ενόσ περίεργου και μθ ςφννομου εγγράφου του πρϊθν Γ. Γραμματζα του Τπ. 

Παιδείασ, που ιταν ευκζωσ αντίκετο ςε προθγοφμενθ (ανϊτερθ) Τπουργικι 
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απόφαςθ (Κιάου) που όριηε τθ διαδικαςία αυτϊν των υπθρεςιακϊν μεταβολϊν 

προσ τθ χρθςτι κατεφκυνςθ, ζκαμψαν τελικά και τθν πλειοψθφία (εκτόσ των δφο 

αιρετϊν) του ΠΤΔΕ Αχαΐασ. 

Ζτςι παρά τισ προςπάκειεσ να δοκεί διδακτικό ωράριο ςτα ςχολεία τθσ Β/βάκμιασ 

ςε ςυναδζλφουσ κοινϊν ειδικοτιτων, κάποιοι ςυνάδελφοι ζμακαν «ξαφνικά» αρχζσ 

Οκτϊβρθ ότι τοποκετοφνται ςτθν Α/βάκμια και μάλιςτα ςε «ρετάλια», πολλά από 

τα οποία είναι μακριά και από τθν περιοχι τθσ οργανικισ τουσ! 

Βεβαίωσ ωσ Δ τθσ ΕΛΜΕ οφείλουμε να ποφμε ότι παράλλθλα με τισ ςθμαντικζσ 

αγωνιςτικζσ κινθτοποιιςεισ επί 35 θμζρεσ για τα λεγόμενα «ολιγομελι» τμιματα, 

δράςαμε και για τα ηθτιματα αυτά. Δυςτυχϊσ θ μικρι ςυςπείρωςθ ςυναδζλφων 

των κοινϊν ειδικοτιτων οδιγθςε το πράγμα ςε αδιζξοδο. 

Σο Δ τθσ Αϋ ΕΛΜΕ Αχαΐασ 

1) Καταγγζλει τθν παράτυπθ και μθ χρθςτι ςτάςθ του Προζδρου του ΠΤΠΕ 

Αχαΐασ (όπωσ και τα διοριςμζνα μζλθ που ςυνθγόρθςαν) διότι δυναμιτίηουν ό,τι 

μικρό μεν, αλλά ςφννομο και χρθςτό είχε επιτευχκεί τα τελευταία χρόνια μεταξφ 

των δφο αδελφϊν Διευκφνςεων. 

2) Καταγγζλλει τθν δικεν αναρμόδια ςτάςθ του διοικθτικοφ/πολιτικοφ 

προϊςταμζνου Α/βάκμιασ και Β/βάκμιασ Περιφερειακοφ Δ/ντι Δυτικισ Ελλάδασ. 

3) Καταγγζλλει τθν πλειοψθφία (εκτόσ των δφο αιρετϊν) του ΠΤΔΕ Αχαΐασ για 

τθν υποχϊρθςθ, διότι πριν ενδϊςει «διοικθτικά», δεν εξάντλθςε όλεσ τισ λφςεισ 

(όπωσ π.χ. να παρατείνει το χρόνο διάκεςθσ, μζςω ερωτθμάτων προσ το Τπ. 

Παιδείασ και ταυτόχρονα να διαχειριςτεί το προςωπικό ςε άλλεσ νόμιμεσ εργαςίεσ). 

4) τθρίηει ςυνδικαλιςτικά και οικονομικά (ςυμβολικά) τυχόν νομικζσ διεκδικιςεισ 

των ςυναδζλφων που ζχουν κιχτεί. 

5) Καλεί όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ και ςυναδζλφιςςεσ να κατανοιςουν ότι θ 

ςυςπείρωςθ ςτο ςωματείο και θ κοινι ςυλλογικι δράςθ είναι αναγκαία, ζςτω κι αν 

μερικζσ φορζσ δεν είναι από μόνθ τθσ ικανι για οριςτικζσ κετικζσ νίκεσ. 

Γιατο Δ. . 

Ο Πρόεδροσ                                                    Ο Γραμματζασ 
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