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ΟΚΤΩΒΡΗΣ ΤΟΥ 2017:
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ SOS!

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΗ ΩΡΑ 7 μμ
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης
(Βοσπόρου 78 και Αγ. Σοφίας).

Οκτώβρης 2017: Τα Ολοήμερα στα σχολεία της Νέας Σμύρνης υπολειτουργούν στην
πλειοψηφία τους Λείπουν ώρες. Λείπουν εκπαιδευτικοί. Είναι άγνωστο πότε θα έρθουν
αναπληρωτές. Οι πληροφορίες από τη συνάντηση της ΔΟΕ με το Υπουργείο, είναι
απογοητευτικές. Υπάρχει λέει «διάσταση απόψεων» ανάμεσα στο υπουργείο και το εκπαιδευτικό
κίνημα για τη διαπίστωση των κενών – ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς.
Οι 24.000 πιστώσεις για προσλήψεις αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση που είχε ανακοινώσει το Υπουργείο στη συνάντηση με τη ΔΟΕ στις 10/8, δεν
αποτελούν πλέον δέσμευση. Παρόλο που ο υπουργός εκτίμησε ότι το ποσοστό των Ολοήμερων
που λειτουργούν με πλήρες πρόγραμμα για όλες τις τάξεις περιορίζεται στο 50% κατά
προσέγγιση. Και όμως, αντί λοιπόν να προχωρήσει σε μαζικές προσλήψεις αναπληρωτών, το
Υπουργείο σχεδιάζει να καλύψει τα κενά με το υπάρχον προσωπικό! Πώς θα γίνει αυτό το
«θαύμα»; Μα…περιμένοντας να απελπιστούν οι γονείς που θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους
στο Ολοήμερο, και να τα πάνε σε Κέντρα Μελέτης –όσοι φυσικά έχουν χρήματα. Έτσι, θα μειωθεί
ο αριθμός των μαθητών του Ολοήμερου και δεν θα χρειάζονται επιπλέον εκπαιδευτικοί !
Αξίζουν συγχαρητήρια στο Υπουργείο Παιδείας γι αυτή τη πρωτοποριακή ιδέα! Αν φύγουν
από τα Ολοήμερα αρκετά παιδιά απελπισμένων γονέων, και λιγότερα έξοδα θα έχει το Δημόσιο,
και θα πριμοδοτηθεί ο ιδιωτικός τομέας! Ήδη, ανθίζουν παντού τα Κέντρα Μελέτης. Να λοιπόν
πώς παραχωρείται στον ιδιωτικό τομέα ένα ακόμα κομμάτι του δημόσιου σχολείου!
Οκτώβρης 2017: Στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, συνάδελφος ΠΕ11 με
μακροχρόνια αναρρωτική άδεια δεν έχει αντικατασταθεί από τις 19 Σεπτέμβρη. Σιγά μην είναι τόσο
σημαντικό να κάνουν γυμναστική τα παιδάκια! Εξάλλου, δεν υπάρχουν αναπληρωτές ΠΕ11- λέει η
Δ Διεύθυνση!

Στο 6ο Νηπιαγωγείο Νέας Σμύρνης, το ΜΟΝΑΔΙΚΟ τμήμα Ένταξης σε νηπιαγωγείο της
Νέας Σμύρνης, τμήμα ΥΠΕΡΠΛΗΡΕΣ, δεν έχει στελεχωθεί ακόμη. Η Δ Διεύθυνση έχει άραγε
ασχοληθεί να διεκδικήσει την κάλυψη των δομών αυτών; Το Υπουργείο έχει ενδιαφερθεί για τη
στελέχωση των- ελαχιστότατων- τμημάτων ένταξης των νηπιαγωγείων; Δεν είναι δυνατόν τα
παιδιά αυτά να «κρέμονται» από την οικονομική δυνατότητα των γονιών για
ιδιωτική παράλληλη στήριξη. Η ίδια η πολιτεία τα ρίχνει στον Καιάδα.
Στο 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Σμύρνης, η μία από τις 5 νηπιαγωγούς χτύπησε
πολύ σοβαρά στο πόδι της στις 22 Σεπτεμβρίου. Απ΄ ότι φαίνεται όμως, μάλλον
θεωρήθηκε υπερβολικό το αίτημα για αναπλήρωση για ένα μόνο μήνα απουσίας!
Εξάλλου αναπληρωτές δεν υπάρχουν. Έχει άραγε ποτέ διεκδικήσει η Δ
Διεύθυνση προσωπικό για να καλύψει τέτοιες ανάγκες;
Στο 5ο Νηπιαγωγείο Νέας Σμύρνης, αφού έμεινε κενό λόγω απόσπασης
για περίπου 20 μέρες, καλύφθηκε με την επιστροφή συναδέλφισσας από αναρρωτική. Όμως,
τέλος Οκτώβρη θα μείνει ξανά κενό λόγω άδειας εγκυμοσύνης. Για πόσο άραγε; Έχει υπολογιστεί
ή πάλι…προχωράμε και βλέπουμε;
Κάθε πέρσι και καλύτερα…
Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, στην οποία οι εκπαιδευτικοί απαγορεύεται να
αρρωστήσουν και κυκλοφορούν στα σχολεία με σπασμένα χέρια και με πυρετό γιατί δεν
υπάρχουν ΚΑΘΟΛΟΥ αναπληρωτές. Πόσο θα ανεχόμαστε εμείς και οι γονείς, ότι τα κενά μιας
βδομάδας δεν θεωρούνται πλέον κενά και η διεύθυνση τα αγνοεί; Ότι μόνο τα κενά από ένα μήνα
και πάνω είναι ζήτημα, αλλά και αυτό δυσεπίλυτο;

Οκτώβρης 2017: Τα σχολεία της Νέας Σμύρνης, πριν τελειώσει ο Σεπτέμβρης,
υποβάλλουν στους Σχολικούς Συμβούλους τα αιτήματά τους για Ενισχυτική Διδασκαλία με
κριτήριο τις ανάγκες των πολυπληθών μαθητών/τριων τους. Κάποια «τολμούν» να υποβάλλουν
αιτήματα ακόμα και για διοικητικό έργο.
ΟΧΙ λέει η Διοίκηση. Γιατί; Μα..γιατί τα σχολεία έχουν ακόμη έλλειμμα ωρών, δεν έχουν
συμπληρωθεί, το ολοήμερο τους δεν λειτουργεί πλήρως, επομένως δεν σας περισσεύουν ώρες
για ενισχυτική διδασκαλία-έτσι λέει το γράμμα του νόμου!
Ναι, αλλά, κάποια στιγμή θα πρέπει να συμπληρωθούν οι ώρες που λείπουν. Και τότε δεν
θα πρέπει να γίνει και Ενισχυτική Διδασκαλία; Άρα γιατί δεν γίνονται δεκτά τα αιτήματα που έχουν
υποβληθεί από τους Συλλόγους Διδασκόντων, οι οποίοι έκριναν με βάση τις μορφωτικές ανάγκες
των μαθητών;
ΟΧΙ λέει η Διοίκηση. Ο Νόμος. Αυτός λέει ότι τα προγράμματα εγκρίνονται μόνο όταν έχουν
την πραγματική αποτύπωση της στιγμής και όχι τα σχέδια για το μέλλον.
Ναι, αλλά, αν δεν υποβληθούν τώρα τα αιτήματα για Ενισχυτική Διδασκαλία, τότε, θα τα
απορρίψετε ως εκπρόθεσμα σύμφωνα με τον παραλογισμό του ν. 4386/2016 που βάζει
προθεσμία μέχρι τέλος Σεπτέμβρη! Τα αιτήματα πρέπει να υποβληθούν και να γίνουν δεκτά τώρα,
αλλιώς χάσαμε τη δυνατότητα για Ενισχυτική Διδασκαλία!
Τι να κάνουμε, λέει η Διοίκηση, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, έτσι θα πορευτούμε και
βλέπουμε.
Και η Ενισχυτική Διδασκαλία; Και οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας;
Καμιά απάντηση. Ποιόν νοιάζει;

Στο μεταξύ, στα σχολεία-θηρία
δίνουν ούτε ΜΙΑ ώρα για διοικητικό
υπερωριών των εκπαιδευτικών. Και
Υπουργείο, «συμπληρώστε τώρα,
ξαναστείλτε, κλπ, κλπ.» Ποιόν νοιάζει;

της Νέας Σμύρνης, με τα 14, 15, 16 και 17 τμήματα, δεν
έργο και όλα επαφίενται στο φιλότιμο των απλήρωτων
πέφτουν βροχή οι εντολές από τη Διεύθυνση και το
τον πίνακα, στείλτε τώρα στοιχεία,

Οκτώβρης 2017: Ένας/μια συνάδελφος Παράλληλης Στήριξης μοιράζεται
σε 2 και 3 ή και 4 μαθητές. Οι ιδιωτικές παράλληλες στηρίξεις έχουν γεμίσει τα
σχολεία. Οι διαγνώσεις του ΚΕΔΔΥ, που μιλούν για πλήρη παράλληλη,
αγνοούνται συστηματικά. Δεν υπάρχει καν μέριμνα να αντικατασταθεί
συναδέλφισσα παράλληλης στήριξης που έφυγε με άδεια εγκυμοσύνης. 1η
Νοέμβρη περιμένουμε την επόμενη φάση προσλήψεων αναπληρωτών για παράλληλη, λέει το
Υπουργείο. Θραύσματα Παράλληλης Στήριξης ήθελε να πει…
Ποιες είναι οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών/τριων μας τις οποίες θα έπρεπε να
υπηρετεί το Υπουργείο; Πλήρεις Δημόσιες Παράλληλες Στηρίξεις αλλά και Ειδικό Βοηθητικό
Προσωπικό σε ΟΛΑ τα παιδιά που χρειάζονται και για το πρωινό αλλά και για το Ολοήμερο. Αντί
γι αυτό το Υπουργείο εφαρμόζει τον ΚΟΦΤΗ.

Οκτώβρης 2017: Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού, έχουν στερηθεί το δικαίωμα
για ελεύθερη επιλογή στη δεύτερη ξένη γλώσσα. Με την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης της
26/4/2016, όπου η ελεύθερη επιλογή αντικαταστάθηκε για λόγους λιτότητας από την
«πλειοψηφική» επιλογή, πάνω από ένα τρίτου των μαθητών/μαθητριών της Ε’ τάξης
υποχρεώθηκαν να διδαχτούν ξένη γλώσσα που δεν ήταν επιλογή τους. Πλήττεται σαφώς ο
οικονομικός προϋπολογισμός των γονέων, αφού τους ωθεί υποχρεωτικά στην ιδιωτική
ξενόγλωσση εκπαίδευση. Όμως, αντί να διορθώσει την κατάσταση το Υπουργείο Παιδείας…τη
χειροτέρεψε! Από 28-3-2017 αφαιρέθηκε και από τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Β’ Ξένης Γλώσσας. Γιατί πλέον, η Β΄ ξένη Γλώσσα που
διδάσκεται στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού θα ισχύει έως και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Οι γονείς
διαμαρτύρονται, οι μαθητές/τριες αγανακτούν. Ακούει κανείς;

Οκτώβρης 2017: Ο κόφτης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ΠΕ Νέας Σμύρνης συνεχίζει
το έργο του. Το χαρτί φωτοτυπικού έρχεται με το σταγονόμετρο, τα καθαριστικά το ίδιο ακόμα και
τα υλικά για το φαρμακείο. Παρά τα αιτήματα των διευθυντών δεν έχει γίνει ακόμα αναγόμωση των
πυροσβεστήρων. Οι γονείς εξακολουθούν να βάφουν τις αίθουσες των σχολείων. Και εμείς πάλι
έχουμε απορίες…Εκείνο το κονδύλι για να μοιραστούν τσάντες σε όλα τα Πρωτάκια, τελικά ποιος
το πλήρωσε; Πάντως δεν μπορούν να καταχωρηθούν στα νόμιμα έξοδα της Σχολικής Επιτροπής,
που δεν έχει λεφτά για τα αναλώσιμα των σχολείων.
Σήμερα, θα έπρεπε να συζητάμε και να διεκδικούμε από το κράτος και το Δήμο παραπάνω
χρήματα. Για να να καλύπτουν σίτιση μαθητών με οικονομικά προβλήματα, το κόστος των
διδακτικών επισκέψεων- τουλάχιστον για παιδιά που οι γονείς τους είναι άνεργοι και πολλά άλλα.
Όμως, πάλι διεκδικούμε τα αυτονόητα: να λειτουργήσουν τα σχολεία…

Οκτώβρης 2017: Λέμε ξανά, κάθε πέρσι και καλύτερα!
Η ανοχή μας τρέφει αυτή την κατάντια. Η αντοχή μας έχει εξαντληθεί!

ΟΜΩΣ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ:
Ενάντια στο σχολείο της αγοράς, των περικοπών και του ανταγωνισμού, συνεχίζουμε να
αγωνιζόμαστε για το δημόσιο σχολείο των όλων, των ίσων, των διαφορετικών,

 ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
 ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Τίποτα λιγότερο!


Μαζικοί, μόνιμοι διορισμοί σε γενική και ειδική αγωγή για την κάλυψη όλων των αναγκών, με βάση
την προϋπηρεσία και την ημερομηνία λήψης πτυχίου.



Άμεση πρόσληψη όλων των αναπληρωτών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση (δάσκαλοι και
νηπιαγωγοί γενικής και ειδικής αγωγής, αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, φυσικής αγωγής,
μουσικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής, πληροφορικής).



Μείωση της αναλογίας των μαθητών ανά τμήμα. Καμιά συγχώνευση – κατάργηση τμήματος
δημοτικού και νηπιαγωγείου.



Οργανικές τοποθετήσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς. Δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες
τις υπάρχουσες ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ.



Να επανέλθει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής στη δεύτερη ξένη γλώσσα.



Άμεση πρόσληψη – τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και παράλληλης
στήριξης, σε όλα τα σχολεία σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και τις διαγνώσεις του ΚΕΔΔΥ.



Πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές.



Απόσυρση του ΠΔ 79

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

