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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ Δ΄ Διεύθυνσης ΠΕ 

Την Δευτέρα 17/10 έγινε συνάντηση των ΔΣ Καλλιθέας-Μοσχάτου, Νέας Σμύρνης, 

Αργυρούπολης-Αλίμου –Ελληνικού με τον Δ/ντή της Δ Διεύθυνσης. Η συνάντηση είχε 

χαρακτήρα ενημέρωσης και διαμαρτυρίας για την κατάσταση των σχολείων. 

Τα ζητήματα που τέθηκαν από τους Συλλόγους και οι απαντήσεις (με πλάγια γράμματα) που 

δόθηκαν (όσες δόθηκαν) περιγράφονται παρακάτω:  

 Υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια ανάμεσα στα σχολεία. Άλλα σχολεία έχουν όλες 

τις ειδικότητες και άλλα όχι. Άλλα Ολοήμερα έχουν δάσκαλο, άλλα δεν έχουν, 

άλλα έχουν λίγες ειδικότητες και άλλα καθόλου. Αυτό δεν είναι ενιαίος τύπος 

σχολείου. Είναι «ότι έτυχε» και πρόκειται για συνολική υποβάθμιση.   

Δεν μετακινήθηκε κανένας υπεράριθμος δάσκαλος εκτός διεύθυνσης. Έγιναν ελάχιστες 

αποσπάσεις. Ειδικότητες ζητήθηκαν με βάση τι δήλωσαν τα σχολεία.  

 

 Έχει επανέλθει η απαίτηση για πλήρη δικαιολογητικά των παιδιών του 

Ολοήμερου δηλαδή χαρτί εργασίας ή κάρτα ανεργίας με αποτέλεσμα οι 

εργαζόμενοι γονείς σε μαύρη εργασία να κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός 

ολοήμερου. Ενώ τον Ιούνιο υπήρχε άτυπη παραδοχή ότι γράφονται τώρα 

επανέρχεται το θέμα.   

Ο αριθμός των μαθητών που έχουν εγγραφεί συγκριτικά με πέρσι είναι περίπου ίδιος.  

 

 Στο Ολοήμερο δεν υπάρχουν πλέον επαρκείς ώρες μελέτης των μαθητών. Για το 

λόγο αυτό, εμφανίζονται φαινόμενα πολλαπλασιασμού των Κέντρων Μελέτης 

που παραλαμβάνουν τα παιδιά στις 1.15 ή στις 3. Υποβαθμίζεται το Ολοήμερο, 

ενισχύονται οι ιδιώτες.   

 

 Ωράριο των Νηπιαγωγείων: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την ώρα 

προσέλευσης και αποχώρησης και με τα διαλείμματα που δεν λογαριάζονται στο 

διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών. Πρόκειται για αύξηση ωραρίου.   

 

 



 Έχουμε ώρες απλήρωτης εργασίας με την επίβλεψη της σίτιση. Σήμερα 

εμπλέκονται στο ολοήμερο πολύ περισσότεροι εκπαιδευτικοί απ’ ότι στο 

παρελθόν.  Αυτοί έρχονται συνεχίζοντας πρωινό ωράριο και είναι πολύ πιο 

κουραστική διαδικασία. Υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση από το Υπουργείο να 

ρυθμίσει οτιδήποτε; Αν έρθουν όλες οι ειδικότητες θα μπορούσαν να βρεθούν  

επαρκείς ώρες σε κάθε σχολείο για να διατεθούν σε σίτιση/ενισχυτική/διοικητικό 

έργο.  

Έχουν γίνει προτάσεις με σκέψεις όπως ότι: από ένα αριθμό παιδιών και πάνω να 

υπάρχει και δεύτερος υπεύθυνος στη σίτιση. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό δεν θα γίνει 

φέτος.   

 

 Υπάρχει μεγάλη δυσκολία να φτιαχτούν τα προγράμματα. Υπάρχει μεγάλη πίεση 

πάνω στους διευθυντές/προϊσταμένες με διαρκή πίεση εγγράφων.  

 

 Πρόγραμμα κολύμβησης: ποιος θα πληρώσει τη μεταφορά, ποιος θα πληρώσει 

τα έξοδα εξοπλισμού και πώς θα καλυφθούν οι ώρες των γυμναστών και των 

συνοδών. 

Το πρόγραμμα το έχει αναλάβει το τμήμα Φυσικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας.  

Δεν έχει εμπλακεί καθόλου η Διεύθυνση. Υπάρχουν πράγματι προβλήματα αλλά εμείς 

δεν έχουμε αρμοδιότητα.   

 

 Παράλληλη στήριξη. Τι έχει καλυφθεί με ποιο κριτήριο, γιατί μοιράστηκε σε 2-3 

παιδιά. Τα σχολεία έχουν γεμίσει ιδιωτικές παράλληλες είτε γιατί περιμένουν τη 

δημόσια που δεν έρχεται είτε γιατί δεν έχουν επαρκή δημόσια παράλληλη 

στήριξη. Τι προσλήψεις περιμένουμε ακόμα;  

 

Είχαμε 201 αιτήσεις για πλήρη παράλληλη στήριξη οι οποίες εγκρίθηκαν όλες. 

Προσλήφθηκαν 83 αναπληρωτές στη Δ Αθήνας και ανέλαβαν 78 (75 δάσκαλοι και 3 

νηπιαγωγοί). Η κατανομή έγινε αναλογικά με τις εγκρίσεις που είχε ο κάθε σχολικός 

σύμβουλος. Οι σχολικοί σύμβουλοι εισηγήθηκαν την κατανομή των εκπαιδευτικών σε 

συγκεκριμένα παιδιά. Οι 83 αναπληρωτές κάλυψαν 128 παιδιά. Το σπάσιμο σε 2 ή 3 ή 4 

παιδιά έγινε με απόφαση των σχολικών συμβούλων. Οι σύμβουλοι που ξέρουν τις 

περιπτώσεις των παιδιών, μερικές τις θεωρούν απλές και γι αυτό μοιράζουν την 

παράλληλη.  



 Αναμένεται και δεύτερη φάση προσλήψεων τέλος Οκτώβρη –αρχές Νοέμβρη, μετά τις 

20 Οκτώβρη που λήγει η προθεσμία των συμπληρωματικών. Στη Δ έχουμε 31 επιπλέον 

αιτήσεις για παράλληλη, οι οποίες θα προωθηθούν για έγκριση. Συνολικά είναι 

ακάλυπτα περίπου 100 παιδιά.  

Ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν ιδιωτικές παράλληλες είναι γιατί σε πολλές 

περιπτώσεις οι γονείς έχουν εμπιστοσύνη σε συγκεκριμένα άτομα που συνεργάζονται 

με το παιδί τους και δεν θέλουν να περιμένουν να δουν αν μπορούν να συνεργαστούν 

με δημόσια παράλληλη.  

 

 Οι ειδικότητες λόγω μείωσης των ωρών διδασκαλίας του αντικειμένου τους 

μετακινούνται σε μεγάλη γεωγραφική έκταση και αυτό είναι άδικο. 

 

Οι ειδικότητες θα μετακινούνται υποχρεωτικά γιατί δεν βγαίνει αλλιώς το ωράριό τους. 

Φέτος είχαμε πράγματι δυσλειτουργίες. Για να μην υπάρχουν προβλήματα με τις 

τοποθετήσεις, του χρόνου θα δούμε τοποθετήσεις με ομάδες σχολείων για όλες τις 

ειδικότητες, εκ των προτέρων γνωστά.  

 

 Πότε θα στελεχωθούν τα τμήματα ένταξης.  

Οι πιστώσεις που έχουν έρθει κατευθύνθηκαν να στελεχώσουν πρώτα τα ειδικά 

σχολεία. Λίγα τμήματα ένταξης έχουν στελεχωθεί. Με την επόμενη φάση 

προσλήψεων αναπληρωτών (προς το τέλος του μήνα) θα στελεχωθούν και τα 

τμήματα ένταξης.  

 

 Δεν υπάρχουν συνάδελφοι για αναπλήρωση. 

 

 Τέλος, από την πλευρά του Συλλόγου μας έγινε ενημέρωση για τα προβλήματα 

της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ΠΕ Νέας Σμύρνης και ζητήθηκε η παρέμβαση 

του Δ/ντη της Δ Δ/νσης για να επιλυθούν.  


