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Ενημερωτικό σημείωμα
5η Πανελλήνια Σύσκεψη Αιρετών Εκπροσώπων

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Τη Δευτέρα 23/01/2017 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 5η Πανελλήνια Σύσκεψη Αιρετών
Εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ).
Σκοπός η καλύτερη σύνδεση των αιρετών με τα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος, η
ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών αναφορικά με τη λειτουργία των Υπηρεσιακών
Συμβουλίων και το ρόλο του αιρετού σ’ αυτά.
Επιγραμματικά τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν:
Μεταθέσεις – αποσπάσεις

Κατά κοινή διαπίστωση, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η παραβίαση του χρονικού ορίου στη
διαδικασία των μεταθέσεων για ακόμη μια φορά από την πολιτική ηγεσία θεωρείται ως
ελάσσονος σημασίας αφού ουσιαστικά οι μεταθέσεις προβλέπεται να είναι από ελάχιστες έως
μηδενικές, λόγω της συνεχιζόμενης υποβάθμισης των σχολικών μονάδων, της κατάργησης
θέσεων (δασκάλων από τα ολοήμερα) κτλ. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρήθηκε ως βάση διεκδίκησης ο
αγώνας για κατάργηση των Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν το Ολοήμερο Δημοτικό και
Νηπιαγωγείο, καθώς και η απόδοση όλων των οργανικών θέσεων που υπάρχουν.
Μείωση μαθητικού πληθυσμού

Ο μαθητικός πληθυσμός αναμένεται να μειωθεί κατά 25% την επόμενη εξαετία (Έκθεση
παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2016, Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Το
γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα και το Υπουργείο θα έπρεπε να είναι
πιο ξεκάθαρο, αφού αντί να καταστήσει σαφές ότι θα καλύψει τα όποια κενά με το υπάρχον
προσωπικό και τους όποιους διορισμούς αναπληρωτών, συνεχίζει να τάζει και να υπόσχεται
μόνιμους διορισμούς.

Πολυνομία

Το σοβαρό ζήτημα της πολυνομίας που υπάρχει στην εκπαίδευση αποτελεί αγκάθι για τα
Υπηρεσιακά Συμβούλια, αφού το πλήθος των Υπουργικών Αποφάσεων, Εγκυκλίων,
διευκρινιστικών οδηγιών κτλ οδηγεί πολλές φορές σε αλληλοσυγκρουόμενα συμπεράσματα,
όπου το ένα έγγραφο αναιρεί το άλλο, με αποτέλεσμα πολλές φορές τα ΠΥΣΠΕ να λειτουργούν
διαφορετικά από περιοχή σε περιοχή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα προβληματικών
περιπτώσεων οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών, των αποσπασμένων σε άλλα ΠΥΣΠΕ κτλ.
Διορισμοί

Τονίστηκε το μεγάλο ζήτημα των αναπληρωτών και ιδιαίτερα αυτών της Ειδικής Αγωγής, που
είναι ο μόνος κλάδος που δεν υπάρχει μόνιμος διορισμός τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Επίσης
είναι αναγκαία η απόδοση όλων των οργανικών θέσεων (όλων των ειδικοτήτων) με βάση τα κενά
που υπάρχουν, ώστε να καταστεί επιβεβλημένη η ανάγκη για διορισμούς.
Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων

Η μοριοδότηση των σχολικών μονάδων αποτελεί ένα ζήτημα που θα πρέπει να εξεταστεί σε
κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο και σε συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η πολύ
χαμηλή μοριοδότηση σχολείων ή η διαφορετική μοριοδότηση π.χ. δημοτικών και γυμνασίων στην
ίδια πόλη, αποτελούν ζητήματα που πρέπει να προσεχθούν στην επικείμενη αναμοριοδότηση
που θα πραγματοποιηθεί.

Τέλος, η είδηση του χαρακτηρισμού των μετατάξεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από τη
Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (2013-14) ως παράνομων από το Σώμα
Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, θέμα που θα απασχολήσει το Υπουργείο το προσεχές
διάστημα και ενδέχεται να επηρεάσει χιλιάδες εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, δεν συζητήθηκε
ιδιαίτερα καθώς μόλις είχε ανακοινωθεί η απόφαση. Αναμένονται νεότερες εξελίξεις μετά τις 26
Ιανουαρίου που θα εκδικαστεί στο ΣτΕ η ένσταση πολλών εκπαιδευτικών που θα βασιστεί και στη
συγκεκριμένη έκθεση των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.
Συναδελφικά,
Δημοσθενίδης Δημήτρης

