
Κζρκυρα, 10.9.2013 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΑΙΡΕΣΩΝ ΣΟ Π.Τ..Π.Ε Κέρκυρας 
υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 

Βρίςκεται ςε εξζλιξθ ζνα πρωτοφανζσ ςχζδιο απαξίωςθσ των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ τθσ 

εκπαίδευςθσ ςε μια προςπάκεια επιβολισ αποφάςεων που γκρεμίηουν δικαιϊματα των εργαηομζνων, 

παραβιάηουν εξόφκαλμα τθ νομιμότθτα και προκαλοφν τεράςτια προβλιματα ςτα ςχολεία και ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ. 

Προθγικθκε τθν προθγοφμενθ εβδομάδα θ διάκεςθ του Διευκυντι εκπαίδευςθσ να κάνει όλεσ τισ 

υπθρεςιακζσ μεταβολζσ των εκπαιδευτικϊν (ρφκμιςθ υπεραρικμιϊν, αποςπάςεισ, τοποκετιςεισ κ.λπ) 

χωρίσ να ακολουκθκεί θ νόμιμθ διαδικαςία και χωρίσ να ερωτθκοφν οφτε οι ενδιαφερόμενοι ςυνάδελφοι, 

οι οποίοι ζπρεπε τθν ίδια θμζρα να παρουςιαςτοφν ςε ςχολεία, που κα τοποκετοφνταν, κα αναλάμβαναν 

τάξεισ, ϊςτε να καταχωρθκοφν ςτο ςφςτθμα survey. 

Σο κωμικοτραγικό είναι ότι θ διοίκθςθ ικελε να τοποκετιςει ςε ςχολεία τουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων 

που μετατάχκθκαν ςτθν Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ πριν κάνουν καν ανάλθψθ υπθρεςίασ και με κριτιριο 

τθν αλφαβθτικι ςειρά τουσ. 

Αφοφ αυτά δεν ιταν δυνατό να γίνουν αποδεκτά ακολοφκθςε ζνα νζο πιο ολοκλθρωμζνο ςχζδιο για να 

πραγματοποιθκεί αυτό που ηοφμε αυτζσ τισ μζρεσ. Λίγεσ ϊρεσ πριν από τθν προγραμματιςμζνθ 

ςυνεδρίαςθ του Π.Τ..Π.Ε τθ Δευτζρα 4.9.2013 ενθμερωκικαμε οι αιρετοί ότι το υμβοφλιο δε κα 

ςυνεδριάςει μζχρι νεωτζρασ και ότι όλεσ οι διαδικαςίεσ κα γίνουν αποκλειςτικά από το Διευκυντι 

εκπαίδευςθσ!!! 

Κι όλα αυτά ςτο όνομα του δικεν προςωρινοφ και τθσ ανάγκθσ επίςπευςθσ των διαδικαςιϊν. 

Σο αποτζλεςμα όλων αυτϊν των ολοιμερων και νυχτερινϊν διεργαςιϊν είναι αναμενόμενο. Ενϊ το 

Π.Τ..Π.Ε τθν προθγοφμενθ εβδομάδα ζβγαλε 90 κενά, ςιμερα από τον πίνακα ρφκμιςθσ των 

υπεραρικμιϊν φαίνεται ότι ζχουμε προςωπικό που πλεονάηει. Με αναςτολι λειτουργίασ ολοιμερων, με 

τμιματα 28 νθπίων, με κλείςιμο νθπιαγωγείων. 

υνάδελφοι, 

Ηοφμε ζναν πρωτόγνωρο παραλογιςμό. Μια επίδειξθ ιςχφοσ που δεν πρζπει να μείνει ανταπάντθςθ. 

Καταργοφν τθν εκπροςϊπθςι μασ ςτθ διοίκθςθ. Γιατί; Σι φοβοφνται; 

Ήδθ προκαλοφνται μεγάλα ερωτιματα για τθν αντικειμενικότθτα μιασ διαδικαςίασ, που δεν υπάρχει 

νομικό πλαίςιο να ςτθριχτεί. 

Είναι ευκφνθ όλων μασ να αντιδράςουμε. Σο πρόβλθμα πλζον είναι τόςο κοντά μασ που είναι αδφνατον 

να μείνουμε αδιάφοροι και αδρανείσ. 

τα πλαίςια του υλλόγου μασ κα πρζπει να δράςουμε ωσ μια ενωμζνθ δυναμικι ςυλλογικότθτα, αφοφ 

αυτό αποτελεί και τθ μοναδικι ελπίδα να ανατρζψουμε το ςχζδιο απαξίωςθσ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ 

και των εκπαιδευτικϊν. 

Τ.Γ  Ζκπλθκτοι τθν ϊρα που ςυνταςςόταν αυτό το κείμενο ενθμερωκικαμε από τθ Γραμματεία του 

Π.Τ..Π.Ε ότι ςτισ 12 μ.μ κα ςυνεδριάςει το υμβοφλιο για να κάνει τοποκετιςεισ εκπαιδευτικϊν, να 

ςυμμετζχει  δθλαδι, ςτο τελευταίο ςτάδιο μιασ διαδικαςίασ, που ζκανε μόνθ τθσ θ διοίκθςθ!! Ε, φτάνει 

πια! 

Οι αιρετοί ςτο Π.Τ..Π.Ε Κζρκυρασ 
Παναγιϊτθσ Ποηίδθσ 

 
Νικάλαοσ Ράμμοσ 


