
 

Αρ. Πρωτ. 171 

Αθήνα 20/9/2013 

Προς 

Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει τον, αυθαίρετο και κατά παράβαση της ισχύουσας 
νομοθεσίας, τρόπο με τον οποίο Διευθυντές Εκπαίδευσης προχωρούν στην 

τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών. 

  Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν φτάσει στη Δ.Ο.Ε. τόσο στην Α' Διεύθυνση Π.Ε. 

της Αθήνας όσο και σε πολλές ακόμα Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, δεν εφαρμόζονται τα 
όσα προβλέπονται από τα Π.Δ. 50 και 100 σε σχέση με τις παραπάνω τοποθετήσεις. Οι 

Διευθυντές Εκπαίδευσης τοποθετούν μόνοι τους εκπαιδευτικούς δίχως να καλούν, 

όπως οφείλουν, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε συνεδρίαση επικαλούμενοι «έκτακτες» συνθήκες !!! 

  Είναι φανερό ότι οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο αυθαιρεσίας που 

δημιούργησε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ με το απαράδεκτο έγγραφο με το οποίο έθεσε 
τη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου, αλλά και κάθε υποστηρικτικής εκπαιδευτικής δομής, 

υπό την αίρεση της δημιουργικής λογιστικής στην εκπαίδευση, με την κατασκευή 

«πλεοναζόντων» εκπαιδευτικών. Στα ίδια πλαίσια εντάσσεται και η διαδικασία με την οποία 

μεθοδεύεται η μετακίνηση των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ 
σε άλλα ΠΥΣΠΕ στην Περιφέρεια Αττικής αλλά και σε άλλες Περιφέρειες 

εκπαίδευσης. 

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει  τις αυθαιρεσίες της διοίκησης και τα στελέχη 

εκπαίδευσης που τις ενεργούν. Καταγγέλλει, όμως, κυρίως τον πυρήνα αυτών των 
μεθοδεύσεων που είναι η επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ για την αποσάθρωση 

του δημόσιου σχολείου και η μετατροπή των λειτουργών του σε «ευέλικτο» 

προσωπικό που θα υπηρετεί τους αριθμούς και όχι την εκπαίδευση των μαθητών. 

  Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, έστω και τώρα, να συνειδητοποιήσει το 

μέγεθος των προβλημάτων που προκαλεί η αντιεκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί και να 
δώσει εντολή για τη λειτουργία της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που 

ισχύουν. 

  Δηλώνουμε πως δεν αποδεχόμαστε όλες αυτές τις αυθαίρετες ενέργειες για την 

ακύρωση των οποίων θα χρησιμοποιήσουμε κάθε συνδικαλιστικό αλλά και νομικό μέσο. 

  Καλούμε τους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται  αυθαίρετα να καταθέτουν ενστάσεις 

στα ΠΥΣΠΕ και τα ΑΠΥΣΠΕ και να συμμετέχουν μαζικά σε όλες τις συγκεντρώσεις που 

οργανώνονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας 

 

Κόκκινος Χαράλαμπος                                       Κικινής Θανάση 


