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Για την αποστολή επιπλέον στοιχείων 

σε ότι αφορά τη λειτουργία των τμημάτων ολοήμερου 

και πρωινής ζώνης των δημοτικών σχολείων. 

Σύμφωνα  με πρωτοφανείς απαιτήσεις της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Αττικής και των 

Διευθύνσεων Π. Ε. της Αττικής ζητείται από τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες των Δημοτικών 

Σχολείων να συμπληρώσουν προσωπική ενυπόγραφη βεβαίωση (!!!) και να την αποστείλουν έως 

τις 28 – 9 – 2016 και ώρα 12:00 στις Διευθύνσεις Π. Ε. σχετικά με τον αριθμό εγγραφέντων μαθητών 

τόσο στο τμήμα Πρόωρης Υποδοχής όσο και στα Ολοήμερα Τμήματα (σε ορισμένες περιπτώσεις 

μάλιστα διατυπώθηκε η «απειλή» ότι θα γίνουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι!!!).  

Η παραπάνω ενέργεια της διοίκησης σαφέστατα εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του 

«μνημονιακού κόφτη» των υπαρκτών αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό της Δημόσιας 

Εκπαίδευσης. Εντάσσεται στην συνεχιζόμενη προσπάθεια του υπ. Παιδείας να επιβεβαιώσει 

τους προσβλητικούς για τον κλάδο ισχυρισμούς του προς το ΔΣ της ΔΟΕ στις 15/9, ότι 

«υπάρχουν δάσκαλοι που περισσεύουν, «υπήρχε σπατάλη πιστώσεων πέρυσι. Έγινε πάρτι, 

με βάση τα στοιχεία που έχουμε δεν υπάρχει ανάγκη για 14.000 διορισμούς που έγιναν 

πέρυσι»! 

Εντάσσεται επίσης στα πλαίσια άσκησης πιέσεων προς τα σχολεία, με συνεχείς ασφυκτικές 

προθεσμίες για υποβολή ωρολογίων προγραμμάτων χωρίς καν να έχει συμπληρωθεί το 

προσωπικό, προσχηματικών προθεσμιών για ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (ΖΕΠ), διαρκείς 

απαιτήσεις εγγράφων, πρακτικών κλπ, πιέσεις που επιβαρύνουν το κλίμα στις σχολικές 

μονάδες σε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο.  

Καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να επιληφθεί του θέματος απαιτώντας να σταματήσει από την 

πλευρά του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η προσπάθεια περικοπής ωρών, τμημάτων ή μετακινήσεων 

εκπαιδευτικών από τα σχολεία και η «καταιγίδα» διαρκών απαιτήσεων εκ μέρους της 

διοίκησης που αναστατώνουν συνεχώς την ήδη δύσκολη λειτουργία των σχολείων.   

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 
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