Ενημέρωση για τα οργανικά κενά για μεταθέσεις στη Μαγνησία
του αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Κατσούρα Σταύρου (Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Κίνηση Ν. Μαγνησίας)
Το προηγούμενο διάστημα και με απαράδεκτα ασφυκτικές προθεσμίες, συμπληρώθηκαν οι
πίνακες Α’ (από κάθε σχολείο) και πίνακες Β’ (ανά ομάδα σχολείων) απ’ όπου προκύπτει ο
πίνακας Γ’ (ανά περιοχή μετάθεσης) για τον προσδιορισμό των κενών για μετάθεση. Σε αυτή τη
φάση υπολογίζονται τα κενά για μετάθεση από περιοχή προς περιοχή, πχ από Λάρισα προς Α’
Μαγνησίας και όχι σε κάθε συγκεκριμένο σχολείο. Οι σχετικές εγκύκλιοι είναι οι 37423/Ε2/8-319 και για τις ΣΜΕΑΕ η 37450/Ε2/8-3-19 και το θεσμικό πλαίσιο το ΠΔ 50/96 και ο Ν. 3848/10.
Τα Οργανικά κενά για μεταθέσεις είναι και πάλι υποτιμημένα λόγω του τρόπου υπολογισμού
τους, του ωραρίου που φορτωθήκαμε από το 2013, της περικοπής ωρών από εργαστήρια κλπ,
πράγμα που για μια ακόμα φορά επισημάναμε και οι 2 Αιρετοί. Ωστόσο στο ΠΥΣΔΕ έγινε
προσπάθεια, με ομοφωνία, να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες ώστε στις παρούσες
δύσκολες συνθήκες να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσες περισσότερες μεταθέσεις ήταν
δυνατόν.
Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να συγχέονται τα σχετικά λίγα οργανικά κενά για μετάθεση με
τα πολύ περισσότερα λειτουργικά κενά, δηλαδή τα πραγματικά κενά των σχολείων που
καλύπτονται συνήθως με αποσπάσεις και αναπληρωτές. Η μεγάλη αυτή διαφορά προκύπτει
κυρίως από το ότι όσοι έχουν θητεία και μειωμένο ωράριο (πχ διευθυντές σχολείων –
υποδιευθυντές κλπ) στην οργανική τους υπολογίζονται με πλήρες ωράριο, χωρίς τη μείωση.
Επίσης οργανικά υπολογίζονται με πλήρες ωράριο όσοι ανήκουν οργανικά αλλά για σοβαρούς
λόγους υγείας δεν κάνουν καθόλου μάθημα. Συνεπώς το Σεπτέμβριο στη λειτουργία των
σχολείων θα προκύψουν πολύ περισσότερα κενά τα οποία και πάλι θα καλυφθούν με πολλές
αποσπάσεις και αναπληρωτές. Φέτος αναμένεται να γίνουν επιτέλους διορισμοί και
συγκεκριμένα 5000 στην ειδική αγωγή. Γενικότερα πρέπει να γίνουν διορισμοί ώστε να
καλυφθούν οι χιλιάδες κενές θέσεις εκπαιδευτικών, πράγμα που εκτός από τις πολιτικές
εξελίξεις εξαρτάται και από την αγωνιστική στάση του κλάδου μας.
Στην Ειδική Αγωγή συνεχίζεται το πρόβλημα με τα ΕΕΕΕΚ στα οποία οι οργανικές προκύπτουν
από ξεπερασμένα ΦΕΚ συνεπώς καταγράφηκαν ελάχιστα κενά. Η διαφωνία που συζητήθηκε
στο ΠΥΣΔΕ αφορούσε στο αν θα δηλωθούν κενά στα τμήματα ένταξης των Γυμνασίων. Το ΠΥΣΔΕ
κατά πλειοψηφία αποφάσισε να δηλωθούν κατ’ εκτίμηση. Προσωπικά υποστήριξα ότι δεν
πρέπει να δηλωθούν διότι δεν προβλέπεται στην εγκύκλιο και δεν έχουμε σχετικές δηλώσεις
σχολείων. Από όσο ξέρω σε κανένα ΠΥΣΔΕ δεν δηλώθηκαν οργανικά κενά για τμήματα ένταξης
σε αυτήν τη φάση και η δήλωση τους είναι άκυρη. Γενικότερα στην ειδική αγωγή συνεχίζεται η
πολυνομία και ασάφεια που δεν επιτρέπουν ρεαλιστικό υπολογισμό των κενών. Αυτό θα πρέπει
να λήξει και οι διορισμοί να γίνουν ορθολογικά. Με την ευκαιρία το επόμενο διάστημα
προβλέπεται να ιδρυθούν νέα Τμήματα Ένταξης και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να ιδρυθούν
και να λειτουργήσουν κανονικά.
Αναλυτικά τα κενά – πλεονάσματα ανα περιοχή μετάθεσης και ειδικότητα που δηλώθηκαν από
Μαγνησία σύμφωνα με την εκτίμηση του ΠΥΣΔΕ είναι τα εξής:

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ
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Β' ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ Α’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Α' ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
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ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

-1

-2

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

-2

-2

-2

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

-3

-1

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

-1

-1

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

-1

ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

-2
-1
-1

ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

-1

ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

-2

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

-1

-1

ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

-1

ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

-2

ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

-1

ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

-3

ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

-1
-1

-3

Κρίσιμη πληροφορία: Φέτος στη Μαγνησία δεν βγαίνει στη σύνταξη κανείς αυτοδίκαια, ωστόσο
τα αμέσως επόμενα χρόνια προβλέπεται να αποχωρήσουν αυτοδίκαια αρκετοί συνάδελφοι.
Επίσης από του χρόνου προβλέπεται να διπλασιαστούν τα μόρια των δυσπρόσιτων σχολείων
(πχ Β’ Μαγνησίας) και συνεπώς θα υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε μόρια μετάθεσης. Μετά
τις μεταθέσεις, προβλέπεται να υπολογιστούν και πάλι οι οργανικές για όσους έχουν οργανική
σε σχολείο (και όχι όσους είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ) ώστε να διαπιστωθούν κενά και
υπεραριθμίες ανα σχολείο και να γίνουν αιτήσεις άρσης της υπεραριθμίας.
Συνολικά το θεσμικό πλαίσιο υπηρεσιακών αλλαγών (και ως προς την οργανικότητα) είναι
παρωχημένο , μη λειτουργικό, δημιουργεί προβλήματα και πρέπει να αλλάξει. Πριν απ’ όλα
όμως πρέπει να γίνουν κανονικά οι διορισμοί και να μην έχουμε πισωγυρίσματα απολύσεων –
διαθεσιμοτήτων. Επίσης να διαφυλάξουμε κατακτήσεις όπως τα μετρήσιμα, διαφανή μόρια
μετάθεσης – τοποθέτησης και να μην κινδυνεύσουμε από υλοποίηση εξαγγελιών για
«αυτόνομα σχολεία» που θα «επιλέγουν» τους εκπαιδευτικούς…

Στη διάθεση όλων των συναδέλφων: Κατσούρας Σταύρος 6976654501, Τσιτούμη
Διαλεχτή 6979348163, Τσιρέπας Παντελής 6974160740

