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ΘΕΜΑ: Οι πρόσφατες τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕΟ4 στα ΠΥΣ∆Ε  
            ∆υτ. Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας και Ιωαννίνων 

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ είχε εκφράσει την έντονη διαφωνία του για τον τρόπο µε τον 
οποίο έγιναν οι µεταθέσεις των εκπαιδευτικών ΠΕΟ4 από το ΥΠΕΠΘ . 

Με παρέµβασή µας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και 
προκειµένου να περιορισθούν οι αρνητικές επιπτώσεις, προτείναµε στο ΥΠΕΠΘ και 
έγινε αποδεκτό, µε την έκδοση και σχετικής εγκυκλίου, να τηρηθεί η παρακάτω 
διαδικασία στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία:  

- Οι υπεραριθµίες εντός των ΠΥΣ∆Ε να αντιµετωπισθούν µε τον κλάδο ΠΕΟ4 
ενιαίο, επειδή σε αντίθετη περίπτωση θα δηµιουργηθούν µεγάλες αναστατώσεις σε 
σχολεία και εκπαιδευτικούς. 

- Στις διαδικασίες των τοποθετήσεων και βελτιώσεων ο χαρακτηρισµός των 
κενών να γίνει µε βάση τις επιµέρους ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04 και αφού 
προηγουµένως για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών του 
ιδίου κλάδου, που υπηρετούν ήδη στη σχολική µονάδα, ληφθεί υπόψη ο πίνακας 
πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. 

Αυτό σηµαίνει πως τα κενά θα υπολογιστούν µία φορά και πριν από τη 
ρύθµιση υπεραριθµιών, και µε τον κλάδο των ΠΕΟ4 ενιαίο (λαµβάνοντας υπόψη 
την 1η και τη 2η ανάθεση µαθηµάτων). 

∆ιαπιστώνουµε, από τις διαµαρτυρίες εκπαιδευτικών, ότι στο ΠΥΣ∆Ε ∆υτ. 
Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας και Ιωαννίνων τα κενά δεν υπολογίστηκαν µε αυτό τον 
τρόπο µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν προβλήµατα στους ήδη υπηρετούντες 
εκπαιδευτικούς στα σχολεία.  

Ύστερα από τα παραπάνω, σας ζητούµε να επανατοποθετήσετε τους 
εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕΟ4 των περιφερειών σας τηρώντας την ορθή, αυτή τη 
φορά, διαδικασία που περιγράφεται, άλλωστε, και στη σχετική εγκύκλιο του 
ΥΠΕΠΘ. 
 

 


