
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα : « Παράσταση Διαμαρτυρίας. » 

 

Παράσταση διαμαρτυρίας στην Δ' Διεύθυνση, 

την Κυριακή 3/9/2017, στις 11:00 το πρωί 
Την Παρασκευή το μεσημέρι η Δ’ Διεύθυνση Π.Ε. προχώρησε στην ανάρτηση πινάκων με κενά και 

υπεραριθμίες εκπαιδευτικών Π.Ε. 70, αγνοώντας τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Ανάγκες που 

καθορίζονται με συγκεκριμένο πλαίσιο: 

1. ένας/μία δάσκαλος/α για κάθε τμήμα  

2. ένας/μία δάσκαλος/α ανά 50 μαθητές στο ολοήμερο  

3. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα ένταξης 

4. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα υποδοχής 

5. με τις απαραίτητες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα τμήματα, όπως ορίζονται από το Σύλλογο 

Διδασκόντων. 

6. με σπάσιμο των πληθωρικών τμημάτων, που κρίνεται απαραίτητο από τους Συλλόγους Διδασκό-

ντων κάθε σχολείου. 

Ταυτόχρονα προχώρησε στην πρωτοφανή και αντιδημοκρατική διαδικασία να ορίσει ελλείψεις και 

πλεονάσματα των ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, χωρίς να ρωτήσει τα σχολεία και τον προγραμματισμό 

που κάνουν οι Σ.Δ. και βέβαια χωρίς να ρωτήσει τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 

Άμεσο αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι η μεγιστοποίηση των υπεραριθμιών, η ελαχιστο-

ποίηση των κενών και βέβαια η ελαχιστοποίηση του αιτούμενου αριθμού προσλήψεων αναπληρω-

τών. Ταυτόχρονα η Διεύθυνση αγνοεί πλήρως τον προγραμματισμό των σχολείων για τη διάθεση των 

ωρών στο ολοήμερο πρόγραμμα.  

Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μια χυδαία μνημονιακή λογιστική ωρών. Αποτελούν πολιτική επιλο-

γή. Ο επικοινωνιακός στόχος της είναι να θριαμβολογεί το ΥΠΠΕΘ το πρωί της 11
ης

 Σεπτεμβρίου για το 

πόσο καλά λειτουργούν όλα στο βασίλειο της Δανιμαρκίας, ενώ τα σχολεία, οι μαθητές και οι εκπαιδευ-

τικοί θα στενάζουν για να λειτουργήσουν. Ο οικονομικός στόχος είναι η συρρίκνωση των εκπαιδευτικών 

και η αύξηση των μαθητών ανά τμήμα. Ο πολιτικός στόχος είναι η πλήρης υποταγή της εκπαιδευτικής 

και παιδαγωγικής λειτουργίας στις επιταγές του ΟΟΣΑ. 

Οι συνέπειες αυτών των επιλογών θα οδηγήσουν σε πλήρη αποδόμηση και του πρωινού και του ο-

λοήμερου προγράμματος, θέτουν σε ομηρεία όλους τους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ωράριο 

στο ολοήμερο πρόγραμμα, αφού μόλις υπάρξουν ανάγκες μακροπρόθεσμων αδειών, δεν θα μπορούν 

να καλυφθούν, λόγω της ανυπαρξίας διαθέσιμων εκπαιδευτικών. 

Όμως η Δ’ Διεύθυνση δεν σταματάει εδώ... Προχωράει την Κυριακή το πρωί σε συνεδρίαση του ΠΥ-

ΣΠΕ με πρόθεση να οριστικοποιήσει τις επιλογές αυτές και να ονομαστικοποιήσει τις υπεραριθμίες. 

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε...  

Ποιος νοιάζεται για τη δυσκολία που θα αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός στο 25άρι τμήμα με 3 και 4 

διαγνώσεις... 

Ποιος νοιάζεται που θα λείπουν οι ώρες της ενισχυτικής διδασκαλίας για το προσφυγόπουλο ή για 

το μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες... 

Ποιος νοιάζεται αν στο ολοήμερο δεν γίνεται μελέτη και μετατρέπεται σταδιακά σε πάρκινγκ παι-

διών των πληβειακά εργαζόμενων γονέων... 

Ποιος νοιάζεται για το τι λένε οι Σύλλογοι Διδασκόντων, αυτούς θα ακούμε τώρα...!; 

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

Καλλιθέας - Μοσχάτου 

«Αριστοτέλης – Έλλη Αλεξίου» 

www.ekpaideutikoi.gr  

Τηλ.: 6981 303 002 – 6932 177 611 

Τηλ. - Fax: 210 94 22 847 

e-mail: aristoteliskallithea@gmail.com 

Αρ. Πρωτ. : 132 

Καλλιθέα,  03/09/2017 
 

 

1. Συναδέλφους Καλλιθέας  - Μοσχάτου 

2. Δ.Ο.Ε. 

3. Συλλόγους Π.Ε. της Δ΄Αθήνας 



Ποιος νοιάζεται για τις ανάγκες των μαθητών... Εδώ υπάρχουν οι ανάγκες των αριθμών.! 

Ε, λοιπόν, ακούστε το καλά 

Μπορεί το Υπουργείο και οι Διευθύνσεις του να μη νοιάζονται για τα παραπάνω, όμως εμείς ως Σύλ-

λογοι και ως εκπαιδευτικοί νοιαζόμαστε, γιατί σεβόμαστε τη δουλειά μας και τους μαθητές μας. 

Δεν θα επιτρέψουμε να αποδομηθεί το Δημόσιο σχολείο. 

Καλούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Δ' Διεύθυνση, την Κυριακή 3/9/2017, στις 11:00 το 

πρωί.  

Καλούμε τους Συλλόγους της Δ’ Διεύθυνσης να πάρουν ανάλογες αποφάσεις. 

Καλούμε τους αιρετούς του Π.Υ.Σ.Π.Ε. να μην νομιμοποιήσουν την απαράδεκτη διαδικασία, και αν 

χρειαστεί, να συμβάλλουν στο μπλοκάρισμά της μαζί με τα εκπαιδευτικά σωματεία. Καλούμε, επίσης, 

τα διορισμένα μέλη των Π.Υ.Σ.Π.Ε. να μην αποδεχτούν τον καθορισμό υπεραριθμιών και κενών, με 

βάση τις αντιεκπαιδευτικές μεθοδεύσεις του Υπουργείου  Παιδείας.  

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

ΜΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

 

 

 

ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
 


