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  Ο πόλεμοσ ζχει ξεκινιςει και είμαςτε μόνο ςτθν αρχι  

Επίκαιρθ όςο ποτζ θ υπεράςπιςθ τθσ οργανικότθτασ των κζςεων 
 
             Στθ ςυνεδρίαςθ τθσ ΕΛΜΕ  τθσ Τρίτθσ  15/11/2011, ςτθν οποία παραβρζκθκαν και οι δφο 

αιρετοί, το Δ.Σ. τθσ ΕΛΜΕ, αςχολικθκε με τα φλζγοντα κζματα τθσ οργανικότθτασ, των υπεραρικμιϊν 

και τουσ πλεονάηοντεσ εκπαιδευτικοφσ. Η πολιτικι του Υπουργείου  Παιδείασ είναι οι ςυνάδελφοι που 

πλεονάηουν να τίκενται ςτθ διάκεςθ του ΠΥΣΔΕ. Ζτςι ςτθν Ηλεία ζχουμε ςτθν κατθγορία αυτι περίπου 

300 ςυναδζλφουσ, οι οποίοι είναι χωρίσ οργανικι κζςθ. 

             Η επίκεςθ ςτισ εργαςιακζσ μασ ςχζςεισ είναι ραγδαία. Μια ςειρά αντιεκπαιδευτικζσ αλλαγζσ 

που προωκεί το υπουργείο διαμορφϊνουν μια αρνθτικι κατάςταςθ για τισ οργανικζσ μασ κζςεισ και 

προετοιμάηουν τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ και  ζνα κλίμα τετελεςμζνων για να ξεκινιςει  θ 

εφεδρεία ςτθν εκπαίδευςθ. Σε μια τζτοια κατεφκυνςθ εντάςςονται οι ςυγχωνεφςεισ καταργιςεισ των 

ςχολείων, -48 οργανικζσ κζςεισ  καταργικθκαν ςτο νομό-,το κλείςιμο των βιβλιοκθκϊν, οι  αλλαγζσ 

των αναλυτικϊν προγραμμάτων με βάςθ τισ οποίεσ  καταργοφνται μακιματα, όπωσ δεφτερθ ξζνθ 

γλϊςςα, τεχνολογία και κεατρολογία, οικονομικά μακιματα, πλθροφορικι, καλλιτεχνικϊν μείωςθ 

γυμναςτικισ, μείωςθ φιλολογικϊν μακθμάτων κ.α.  ςτο γυμνάςιο και το λφκειο, από τθν αφξθςθ του 

αρικμοφ μακθτϊν ανά τμιμα, κακϊσ και από άλλα ποφ προετοιμάηονται, όπωσ θ αφξθςθ του 

διδακτικοφ ωραρίου, θ ζνταξθ μασ ςτο κακεςτϊσ τθσ εφεδρείασ και των απολφςεων με το τζλοσ τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ, κ.α. και δεν ζχουν επίςθμα ανακοινωκεί από το Υπουργείο Παιδείασ.  Όλα αυτά 

κάνουν επίκαιρθ όςο ποτζ άλλοτε τθν υπεράςπιςθ τθσ οργανικότθτασ των κζςεων.  

Ζτςι αποφαςίςτθκε  

 Με βάςθ τα παραπάνω να ηθτιςουμε από το ΠΥΣΔΕ να τοποκετοφνται όλοι οι ςυνάδελφοι ςε 

οργανικζσ κζςεισ που είναι διοριςμζνοι και να μθν τίκεται κανείσ ςτθ διάκεςθ του ΠΥΣΔΕ, γιατί ζτςι:  α. 

διαςφαλίηονται οι ςυνάδελφοι και επιλφονται πολλά προβλιματα (κζματα μιςκοδοςίασ, οργανικότθτασ, 

αντιμετϊπιςθ πελατειακϊν πρακτικϊν από μζρουσ τθσ διοίκθςθσ).  β. δεν κινδυνεφει θ οργανικι κζςθ 

κανενόσ ςυναδζλφου, γιατί  αν κάποιοσ πρζπει να μετακινθκεί για να καλφψει λειτουργικό κενό, 

μετακινείται ο τελευταίοσ τοποκετθκείσ. γ. οι χωρίσ οργανικι κζςθ μποροφν να τεκοφν ςε εργαςιακι 

εφεδρεία και να απολυκοφν, ςφμφωνα με τα «νζα ικθ» που ζχει επιβάλει θ Τρόικα και εκτελεί με 

απόλυτθ ακρίβεια θ κυβζρνθςθ.  δ. Να ςυνεχιςτεί από το ΠΥΣΔΕ να μθν γίνεται αναγκαςτικι άρςθ 

υπεραρικμίασ και επομζνωσ κανζνασ ςυνάδελφοσ να μθν χάςει τθν οργανικι του κζςθ, χωρίσ αίτθςι 

του.  

 

 Υπεράρικμοι ςυνάδελφοι των ξζνων γλωςςϊν αντιμετωπίηουν πράγματι ςοβαρό πρόβλθμα 

φςτερα από τθν αιφνιδιαςτικι κατάργθςθ από το Υπουργείο Παιδείασ τθσ επιλογισ δεφτερθσ ξζνθσ 

γλϊςςασ ςτα Γυμνάςια. Καταγγείλαμε τθν πολιτικι του Υπουργείου και ηθτιςαμε τθν επαναφορά τθσ 

επιλογισ τθσ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςε παράςταςθ ςτο Διευκυντι τθσ Β/κμιασ, με εκπροςϊπουσ των 

ςυλλόγων Γονζων και διδαςκόντων του Πφργου. Το χορό όμωσ κα ακολουκιςουν και άλλεσ ειδικότθτεσ 



λόγω αλλαγισ των αναλυτικοφ προγράμματοσ ςτθν Α Λυκείου (τεχνολόγοι ,κεατρολόγοι….) και από του 

χρόνου και ςτα γυμνάςια (Γυμναςτζσ, Καλϊν τεχνϊν… ). 

Η εργαςιακι ομθρία και θ αναςφάλεια γίνεται βραχνάσ κακθμερινά για όλο και περιςςότερεσ 

ειδικότθτεσ και ςυναδζλφουσ, γιατί θ πολιτικι τθσ Τρόικασ και τθσ νζασ ςυγκυβζρνθςθσ (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-

ΛΑΟΣ) το επιτάςςουν. 

 

 Όλοι οι ςυνάδελφοι πρζπει να παίρνουν οργανικι πράγμα που και  από νομικισ άποψθσ μπορεί 

να ςτθριχτεί διότι, δεν μπορεί να γίνει διοριςμόσ ι μετάκεςθ χωρίσ οργανικι κζςθ. Γι αυτό το ΥΠΕΠΘ, 

όταν διορίηει ι μετακζτει, ςυςτινει οργανικζσ κζςεισ με απόφαςθ που υπάρχει ςε όλα τα ΦΕΚ διοριςμϊν 

ι μετακζςεων.  

Οι οργανικζσ αυτζσ κζςεισ είναι δυνατόν να μθν ανταποκρίνονται ςε οργανικά κενά, το ΥΠΕΠΘ όμωσ 

«νομιμοποιείται» ζτςι να διορίηει και να μετακζτει χωρίσ να λαμβάνει υπόψθ του τα πραγματικά  

οργανικά κενά.  Στθν απόφαςθ αυτι του ΥΠΕΠΘ για ςφςταςθ οργανικϊν κζςεων πριν από κάκε διοριςμό 

ι μετάκεςθ ςτθρίχτθκε το διοικθτικό Εφετείο Ακθνϊν (απόφαςθ 1204/2005) και δικαίωςε ςυνάδελφο 

που είχε μετατεκεί ςτθ Γ’ Ανατ. Αττικισ και το ΠΥΣΔΕ τον είχε αφιςει ςτθ διάκεςθ του ΠΥΣΔΕ γιατί δεν 

υπιρχε οργανικι κζςθ. Το διοικθτικό Εφετείο ζκρινε ότι εφόςον το ΥΠΕΠΘ με Υπουργικι απόφαςθ 

ςυνζςτθςε οργανικι κζςθ κατά τθ μετάκεςι του και το ΠΔ 100/87, άρκρο 11 ορίηει ότι «Οι μετακζςεισ 

γίνονται φςτερα από αίτθςθ των ενδιαφερομζνων με βάςθ τισ κενζσ κζςεισ και τισ τυχόν 

δθμιουργοφμενεσ κενζσ κζςεισ κατά τθ διαδικαςία των μετακζςεων», το ΠΥΣΔΕ όφειλε να του δϊςει 

οργανικι κζςθ. ‘Ζτςι τοποκετικθκε ςε ςχολείο χωρίσ να υπάρχει οργανικό κενό καταλαμβάνοντασ 

οργανικι κζςθ.   

 

Καλοφμαςτε όλεσ οι ειδικότθτεσ, όλοι οι εκπαιδευτικοί και το ςυνδικαλιςτικό μασ κίνθμα να  

αγωνιςτοφμε για τθν ανατροπι αυτισ τθσ πολιτικισ, το Υπουργείο Παιδείασ ςιγά–ςιγά κα κζτει ςε 

εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ ειδικότθτεσ, μζχρι να μασ ιςοπεδϊςει όλουσ. Ο αγώνασ είναι πολιτικόσ, 

αφορά τθν πολιτικι του μνθμονίου και τθ ςυρρίκνωςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ασ μθν ελπίηει κανείσ ότι κα 

γλιτώςει, αναηθτώντασ ατομικι λφςθ. 

 

          Το Δ.Σ. τθσ ΕΛΜΕ « φφςθ και κζςθ» υποςτθρίηει να ζχουν όλοι οι ςυνάδελφοι ωράριο και κανζνασ 

δεν περιςςεφει, αν μειωκεί ο αρικμόσ των μακθτϊν κατά τμιμα, αν επανζλκει θ ενιςχυτικι διδαςκαλία 

και θ πρόςκετθ διδακτικι ςτιριξθ, αν το Υπουργείο επαναφζρει τθν επιλογι τθσ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ 

και αναλυτικά προγράμματα τζτοια που να προάγουν τθν ολόπλευρθ διαμόρφωςθ του χαρακτιρα του 

νζου με κριτικι ςκζψθ και όχι με αποςπαςματικζσ γνϊςεισ. Αν θ πολιτικι του Τπουργείου καταφζρει να 

ειςαγάγει τον ανταγωνιςμό μεταξφ μασ για μια κζςθ ςτον ιλιο, οι εκπαιδευτικοί κα ζχουν θττθκεί, ο 

ρόλοσ του παιδαγωγοφ κα ζχει αναιρεκεί και δε κα μποροφμε να κοιτάμε ςτα μάτια τουσ μακθτζσ μασ 

και τουσ γονείσ τουσ. 

     

     ΓΙΑ ΣΟ Δ. 
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