
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αναγκαζόμαστε να ανταπαντήσουμε στο από 12-03-2014 έγγραφο των αιρετών 

συμβούλων του ΠΥΣΔΕ για να δείξουμε, με στοιχεία ελπίζουμε, και όχι με αφορισμούς την 

αλήθεια όσων αναφέρουμε στο από 11-02-2014 Δελτίο Τύπου. Η καθυστέρηση οφείλεται αφενός 

στην ολιγοήμερη απουσία μας και αφετέρου στο φόρτο εργασίας. 

Για την επιλογή του προϊσταμένου του τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, ειπώθηκαν ήδη αρκετά και εκτιμούμε ότι οι συνάδελφοι 

έχουν σχηματίσει άποψη. Θα σημειώσουμε εδώ μόνο δύο εν μέρει στοιχεία: 1. Αναφέρουν οι 

καλοί συνάδελφοι πως μόνο ο ένας εκ των δύο υποψηφίων διαθέτει, μεταξύ άλλων, και 

πιστοποιητικό παρακολούθησης στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης από το 

Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Δεν είναι έτσι. Και ο έτερος υποψήφιος διαθέτει επιμόρφωση στην 

διδακτική ενότητα με τίτλο “Αρχές της Διοίκησης στην Εκπαίδευση”, που παρακολούθησε στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δεν το γνωρίζουν οι αιρετοί; 

Εθισμένοι χρόνια τώρα στη συνδικαλιστική γλώσσα μονότονα καταγγελτική και ελάχιστα 

δημιουργική χρησιμοποιούν αβασάνιστα εκφράσεις υπερβολικές και συχνά προσβλητικές για 

τους θεσμούς. Όπως ότι “αποκρύπτουμε”, πως ο συνάδελφος που δεν επελέγη έχει περισσότερη 

προϋπηρεσία από τον επιλεγέντα 6 έτη περίπου. Αν εξαιρέσουμε ότι η προϋπηρεσία του 

συναδέλφου που δεν επελέγη είναι μεγαλύτερη κατά 4 χρόνια και 1 μήνα και όχι κατά 6 χρόνια 

περίπου, όπως ανακριβώς αναφέρεται, ούτε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης ούτε το ΠΥΣΔΕ έχουν 

λόγο να αποκρύψουν στοιχεία. Παραθέτουν όσα στοιχεία κρίνουν απαραίτητα για την υπόθεση. 

Δόλος δεν υπάρχει. Κι ας μας καταλογίζουν οι αιρετοί δόλο και με το “αποκρύπτει” και με τη 

φράση “… είτε αποτελεί διακριτική προτίμηση του επιλεγέντος λόγω γνωριμίας, οπότε αποτελεί 

ένδειξη ευνοιοκρατίας…” την οποία θεωρούμε ανάξια κάθε σχολιασμού. 

Αλλά αφού κάνουν λόγο για ευνοιοκρατία, καλό θα ήταν να μας πουν τι ήταν οι παρακάτω 

περιπτώσεις: 

α. Τον Ιανουάριο του 2008 ο σύλλογος διδασκόντων του 2
ου

 Γενικού Λυκείου είχε προτείνει για 

υποδιευθυντή τον Α υποψήφιο με 14 ψήφους. Το ΠΥΣΔΕ, αντίθετα, με ομόφωνη απόφασή του 

έκανε υποδιευθυντή τον Β υποψήφιο, που είχε λάβει 12 ψήφους. 

β. Παλαιότερα ακόμα, ο σύλλογος διδασκόντων ενός άλλου σχολείου της πόλης είχε προτείνει 

υποψηφίους υποδιευθυντές με την εξής σειρά: Α υποψήφιος 10 ψήφοι, Β υποψήφιος 8 ψήφοι, Γ 

υποψήφιος 5 ψήφοι, Δ υποψήφιος 2 ψήφοι. Το ΠΥΣΔΕ έκανε υποδιευθυντή τον Δ υποψήφιο που 

είχε λάβει 2 ψήφους. Οι αιρετοί είχαν διαφωνήσει μεν, αλλά δεν είχαμε δει και κάποια 
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αντίδρασή τους τότε. Ας μη διακηρύττουν πομπωδώς λοιπόν, ότι ακολουθούν απαρέγκλιτα τις 

εισηγήσεις των οικείων συλλόγων. Βέβαια η πολυετής θητεία σε ένα όργανο είναι φυσικό να 

δημιουργεί και υποχρεώσεις, οι οποίες ενίοτε μας υποχρεώνουν σε “αβαρίες”. 

 “Είναι ανακριβές” ισχυρίζονται οι αιρετοί “ότι η συνάδελφος μετακινήθηκε στα τμήματα 

ένταξης διότι επέστρεψε από άδεια καθηγήτρια του ίδιου κλάδου και συνεπώς δεν είχε ωράριο.” 

Σε όσα αναφέραμε στο από 11-02-2014 Δελτίο Τύπου θα προσθέσουμε μόνο σχετικό απόσπασμα 

από την πράξη 37/04-12-2013 του ΠΥΣΔΕ: 

β. Τοποθέτηση καθηγητή σε τμήματα ένταξης. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγήθηκε την τοποθέτηση της καθηγήτριας κλ.  ΠΕ02 – 

Φιλολόγων (που υπηρετεί στο 3
ο
 Γενικό Λύκειο Τρικάλων) για να διδάξει σε τμήματα ένταξης σε 

τέσσερα (4) σχολεία (1ο Γυμνάσιο Τρικάλων, 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων, 1ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας 

και Γυμνάσιο Φαρκαδόνας). Η  συνάδελφος διαθέτει Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής 

Αγωγής της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο έχει 

καταθέσει στην Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης ν. Τρικάλων με την από 26-04-2013 αίτησή της για 

απόδοση δεύτερης ειδικότητας. Επειδή  με το υπ’ αριθμ. 7241/19-8-2013 έγγραφό της προς τη 

Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής  του ΥΠΑΙΘ, η Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης ν. Τρικάλων ζήτησε 

αναπληρωτές ΠΕ02.50- Φιλολόγων  Ειδικής Αγωγής, αναμένονται προσλήψεις αναπληρωτών 

καθηγητών Ειδικής Αγωγής πιθανόν και πριν τα Χριστούγεννα. Για τους λόγους αυτούς ο 

Πρόεδρος πρότεινε να τοποθετηθεί η συνάδελφος στα παραπάνω σχολεία αλλά να  αναλάβει 

υπηρεσία την Δευτέρα 16-12-2013 έτσι ώστε αφενός να της δοθεί χρόνος να διεκπεραιώσει τις 

υποχρεώσεις της στο 3ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων και αφετέρου ίσως προσληφθεί αναπληρωτής 

καθηγητής ειδικής αγωγής από το υπουργείο  μέχρι και την Δευτέρα 16-12-2013, οπότε δεν θα 

χρειαστεί να τοποθετηθεί η εν λόγω καθηγήτρια στα τμήματα ένταξης. Στην περίπτωση που δεν 

προσληφθεί αναπληρωτής Ειδικής Αγωγής, θα τοποθετηθεί η συνάδελφος και στη θέση της θα 

τοποθετηθεί φιλόλογος που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. 

Το ΠΥΣΔΕ δηλαδή αποφάσισε στις 04-12-2013 να μετακινήσει τη συγκεκριμένη συνάδελφο στα 

τμήματα ένταξης αλλά από 16-12-2013, οπότε είτε θα προσλαμβάνονταν αναπληρωτής 

καθηγητής Ειδικής Αγωγής, είτε το ωράριο της συναδέλφου θα αναλάμβανε άλλη καθηγήτρια 

φιλόλογος του ίδιου σχολείου που επέστρεψε από πολύμηνη άδεια στις 13-2-2013. 

 Αναφέρουν, τέλος, οι αιρετοί στο έγγραφό τους “όσον αφορά σε παλαιότερη μετακίνηση 

συναδέλφου 4 φορές είναι φανερό ότι δικαιώνονταν ενστάσεις μιας και τα κενά στα σχολεία 

εμφανίζονταν με ευθύνη της διοίκησης, κατόπιν εορτής.” 

 Η αλήθεια, ατυχώς γι αυτούς, είναι όπως την έχουμε γράψει. Μόλις ικανοποιούνταν η 

αίτησή της, η καλή συνάδελφος υπέβαλε νέα και το ΠΥΣΔΕ την ικανοποιούσε. Αυτό όμως δεν 

είναι αξιόπιστη διοίκηση. Ούτε κατόπιν εορτής δίνονταν οι κενές θέσεις, με ευθύνη μάλιστα της 

διοίκησης. Είχαν υπολογισθεί από το ΠΥΣΔΕ μέρες πριν και είχαν δοθεί  σε όλα τα μέλη του 

ΠΥΣΔΕ και βάσει αυτών γίνονταν οι τοποθετήσεις. 
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