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Συναδέλφισσες/οι, το ̟αρόν ενηµερωτικό δελτίο σκο̟ό έχει να α̟οτυ̟ώσει την κατάσταση ̟ου έχει 
διαµορφωθεί στα σχολεία της ∆’ ∆ιεύθυνσης Π.Ε Αθηνών, µετά και τη διαδικασία του µεγαλύτερου όγκου 
το̟οθετήσεων, και να ̟αρουσιάσει ̟ροβλήµατα και εµ̟όδια ̟ου δυσχεραίνουν τη λειτουργία του δηµόσιου 
σχολείου και τις εργασιακές συνθήκες του ̟ροσω̟ικού. 

Α. «Οι το̟οθετήσεις…άργησαν µια µέρα» 

Η καθυστέρηση των υ̟ηρεσιακών µεταβολών, α̟ό τις µεταθέσεις και τις α̟οσ̟άσεις, ως την α̟οτύ̟ωση αδειών 
και ειδικών µετακινήσεων σε οµοσ̟ονδίες και στο εξωτερικό, οδηγεί στη διαρκή χρονική µετάθεση της διαχείρισης 
του ̟ροσω̟ικού στα άκρα..δηλ.στο Σε̟τέµβριο ̟ιέζοντας την διοίκηση και το ΠΥΣΠΕ να ελέγξει τα ̟άντα σε 
̟εριορισµένο χρονικό ορίζοντα και µε τη δαµόκλειο σ̟άθη της έναρξης του σχολικού έτους, µε φυσική συνέ̟εια 
λάθη, ̟αραλείψεις, αστοχίες και λανθασµένες εκτιµήσεις και κινήσεις για τη διαχείριση της κατάστασης. Αν οι 
διαδικασίες αυτές ολοκληρώνονται εγκαίρως, ̟.χ. µέχρι τέλος του Ιουνίου, τα σχολεία θα είχαν εγκαίρως καθαρή 
εικόνα για τη σύνθεση του ̟ροσω̟ικού τους, τις ελλείψεις και τα ̟λεονάσµατα, το ίδιο και η διεύθυνση 
εκ̟αίδευσης. Α̟αιτούµε: Πρόσληψη ανα̟ληρωτών σε ΟΛΑ τα κενά στην α΄ φάση, ̟ροκειµένου οι 
εκ̟αιδευτικοί να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στις ̟ρώτες ̟εριοχές ̟ροτίµησής τους. Οι ανα̟ληρωτές να 
βρίσκονται στα σχολεία την 1η Σε̟τεµβρίου. Νέες φάσεις ̟ρόσληψης µόνο για έκτακτα λειτουργικά κενά. 
∆ηµιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις υ̟άρχουσες ειδικότητες εκ̟αιδευτικών. 

Β. «Το ενιαίο…κουρέλι»  

Το Ενιαίο ολοήµερο σχολείο ̟ου ονειρεύεται η κυβέρνηση, ούτε ενιαίο είναι, ούτε ολοήµερο, ούτε λειτουργεί. 
Όταν όλη η ̟ρεµούρα της κυβερνητικής ̟ολιτικής έχει ε̟ικοινωνιακά και λογιστικά ελατήρια..τα α̟οτελέσµατα 
είναι εµφανή: σχολεία ̟ου ̟ρέ̟ει να φαίνεται ότι λειτουργεί το βασικό ̟ρωινό ωράριο, αλλά ̟ου οι δοµές 
στελέχωσης του ̟ρωινού τµήµατος υ̟οδοχής και του ολοήµερου έ̟ονται. Έτσι, ε̟ικοινωνιακά οι γονείς βλέ̟ουν 
δάσκαλο στο τµήµα, αλλά αδυνατούν να ̟αρακολουθήσουν τα ̟αιδιά τους σε ολοήµερο ̟λήρως ανε̟τυγµένο και 
ΕΝΙΑΙΟ: κάθε σχολείο ̟ροσ̟αθεί ΑΚΟΜΗ να λειτουργήσει όσα τµήµατα ολοήµερου µ̟ορεί µε βάση τα τυχαία 
̟λεονάσµατα της ̟ρωινής «βάρδιας» και των «ειδικοτήτων» ̟ου διάλεξαν τα σχολεία αυτά. Άλλα σχολεία 
λειτουργούν µόνο µε δασκάλους τα ολοήµερα, άλλα βασικά µε ειδικότητες και άλλα ζητιανεύουν να στηρίξουν 
τµήµατα. 

Γ. «Εδώ η ειδικότητα εκεί η ειδικότητα..̟ου είναι η ειδικότητα;» 

Οι ειδικότητες µε βάση τον κυβερνητικό σχεδιασµό ΚΑΙ φέτος ∆ΕΝ έχουν σχολείο. Έχουν ΣΧΟΛΕΊΑ. 
Μετακινούµενες διαρκώς να συµ̟ληρώσουν ωράριο σε 2, 3 4 ή και 5 σχολικές µονάδες, ανεξαρτήτως αν έχουν 
χρήµατα και µέσο να µετακινηθούν, αν ε̟αρκεί ο χρόνος να βρεθούν εγκαίρως στα σχολεία τους, µε ότι αυτό 
συνε̟άγεται. Τσιγγάνικοι ρυθµοί. 

∆. «Προβλήµατα και εµ̟όδια λειτουργίας των σχολείων.» 

Συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια των το̟οθετήσεων, ακολουθήθηκε η νόµιµη οδός της διαφανούς εµφάνισης 
οργανικών και λειτουργικών κενών και κλήθηκαν οι συνάδελφοι µε τα µόρια τους να τις διεκδικήσουν. 

ΟΜΩΣ: 

1.Υ̟εραριθµίες ΠΕ70:Το «θεσµικό» λάθος! 

Το νέο Π∆ 79 για την οργάνωση και λειτουργία νη̟ιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων ενσωµατώνει στο 
σύνολό τους τις υ̟ουργικές α̟οφάσεις Φίλη για το νη̟ιαγωγείο και το δηµοτικό σχολείο ισχυρο̟οιώντας τες 
νοµικά. Ενσωµατώνει δηλαδή ολόκληρο το θεσµικό ̟λαίσιο ̟ου συνιστά µηχανισµό εξοικονόµησης και 
δηµοσιονοµικής ̟ροσαρµογής του δηµόσιου σχολείου στη µνηµονιακή ̟ολιτική, εξαφάνισης εκ̟αιδευτικών 
κενών και δηµιουργίας ̟λεονασµάτων, α̟ολύσεων ανα̟ληρωτών, κατακερµατισµού του σχολείου και 
αναδιαµόρφωσης του ̟ρογράµµατός του µε  βάση τους µνηµονιακούς ̟εριορισµούς και τις κατευθύνσεις του 
ΟΟΣΑ.Η ̟ρακτική αύξησης σε µέγιστο βαθµό των υ̟εραριθµιών σε συνδυασµό µε την µείωση των κενών έχει 
οδηγήσει-ό̟ως ̟ροειδο̟οιούσαµε- την κατάσταση στα σχολεία της διεύθυνσης να είναι εκρηκτική. Τα ολοήµερα 
σε όσα σχολεία λειτουργούν δεν µ̟ορούν να ανα̟τυχθούν σε ̟λήρη λειτουργία. 

Οι άδειες εκ̟αιδευτικών δεν µ̟ορούν να καλυφθούν. Τα ̟ληθωρικά τµήµατα δεν έσ̟ασαν ̟αρόλο ̟ου 
είχαν ̟αιδιά µε διαγνώσεις και η ̟αιδαγωγική αντίληψη αυτό όριζε. Τα σχολεία δεν µ̟ορούν να βρουν ούτε 10 
λε̟τά για ενισχυτική διδασκαλία. Α̟οτέλεσµα όλων αυτών των καθαρά λογιστικών και βαθιά αντι̟αιδαγωγικών 
ε̟ιλογών; Η α̟οδόµηση του σχολείου συνολικά, ̟ρωινού και ολοήµερου. 

2.∆εν ήταν σαφής η γνώση των λειτουργικών κενών, σε ώρες και θέσεις, αφού δεν είχαν ολοκληρωθεί όλες οι 
α̟οσ̟άσεις ̟.χ. σε αθλητικές οµοσ̟ονδίες, δεν είχαν εµφανιστεί εγκαίρως οι αιτούντες άδεια ̟.χ. 
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«ε̟α̟ειλούµενες», δεν υ̟ήρχε ήδη ε̟αρκές ̟ροσω̟ικό όλων των ειδικοτήτων στη διεύθυνση, ώστε να µ̟ορούν 
να γνωρίζουν όλοι ενιαία, στα ολοήµερα τους ̟ως θα καλυφθούν οι ώρες. Ο̟ότε, γίνονταν το̟οθετήσεις δίχως να 
λαµβάνεται υ̟όψη η ̟ραγµατική εικόνα των εκ̟αιδευτικών αναγκών για τη λειτουργία των σχολείων µε ̟λήρες 
̟ροσω̟ικό, αλλά ως «µ̟αλώµατα» ̟ου θα συµ̟λήρωναν το ̟άζλ. ∆υστυχώς αυτός ο τρό̟ος ικανο̟οίησε µεν 
συναδέλφους ̟ου «λόγω τεχνητής υ̟εραριθµίας»-λογιστικά, αφού θεωρήθηκαν ότι ̟λεονάζουν σε ώρες 

ανεξάρτητα αν χρειάζονταν ή όχι στο σχολείο- ε̟έλεξαν θέση και «̟ρόλαβαν» ̟ρωινό ωράριο, αλλά αυτό 
δηµιούργησε ̟λείστα άλλα ̟ροβλήµατα, ό̟ως: το ̟ώς και ̟οιος θα συµ̟ληρώσει το ολοήµερο, ωσάν να είναι 
ε̟ι̟λέον δοµή εντός του σχολείου και ωσάν άλλοι να ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να κάνουν µέρος αυτής της βάρδιας και 
άλλοι όχι. 

3.Αναλόγα το ̟ρόγραµµα ωρών κάθε ειδικότητας οι µετακινήσεις ήταν υ̟οχρεωτικές: ̟.χ. γερµανικών-γαλλικών-
̟ληροφορικής, και έ̟ρε̟ε να υ̟άρξουν συζεύξεις οµάδων σχολείων. Έλα όµως, ̟ου µε βάση το ̟ροσω̟ικό, τις 
α̟οστάσεις των όµορων σχολείων και τις ώρες ̟ου χρειάζονται κατά βάση στο ̟ρωινό, δεν µ̟ορούν να βγουν 
οµάδες µε όµοια χαρακτηριστικά: κά̟οιες οµάδες στο τέλος, µένουν µε λιγότερες ώρες ή µε α̟οστάσεις «δύσκολες» 
µεταξύ των σχολείων. Αν δεν έχει η διεύθυνση ε̟αρκές ̟ροσω̟ικό, τότε κά̟οια σχολεία καλύ̟τονται µονίµως 
εγκαίρως και ̟λήρως, α̟ό ε̟ιλογή συναδέλφων, ενώ κά̟οια µένουν ̟άντα στο τέλος και αν(!)…̟.χ στην 
̟ερί̟τωση µας Ταύρος..και Γλυφάδα. 

4.Με αλχηµικές δράσεις και «τρέξιµο» διαδικασιών δεν λύνεται το ̟ρόβληµα των το̟οθετήσεων: χωρίς να έχει η 
διεύθυνση εγκαίρως και σε στενή συνεργασία µε τα σχολεία σαφή εικόνα, και χωρίς να γνωρίζει τι θα στείλει-
άραγε µε τι στοιχεία;-το υ̟ουργείο, τρέχει να ̟ρολάβει την έναρξη του έτους, ̟ιέζοντας τους ̟άντες να 
αντα̟οκριθούν τρέχοντας να δηλώσουν σε «θολό το̟ίο» το ο̟οίο γίνεται θολότερο α̟ό ασάφειες ̟ερί του τρό̟ου 
συµ̟λήρωσης ωρών. Εδώ συνάδελφοι αρχίζουν τα ευτρά̟ελα ̟ου κάνουν και τα ̟ρογράµµατα «σού̟α» και 
αλλού βγαίνουν και αλλού «ντερα̟άρουν». ΟΛΑ όµως αυτά είναι α̟ότοκα της λογιστικής αντίληψης της 
κυβέρνησης: στύψε στα άκρα και άναρχα το ̟ροσω̟ικό ̟ου έχεις…κάνε να φαίνεται στους γονείς ότι λειτουργεί 
στον «αγιασµό»..και µετά κάνε «αγιασµό» για να λειτουργήσει…̟ου δεν!!! Υ̟άρχει τοµέας ̟ου λέγεται διοίκηση 
της εκ̟αίδευσης, και όχι διοίκηση εκ̟αιδευόµενων µάγων! Αν υ̟ήρχε έγκαιρος και ε̟αρκής σχεδιασµός τα 
σχολεία θα λειτουργούσαν. 

Έτσι, ακόµη και σήµερα έχουµε 20 οµάδες σχολείων χωρίς ΠΕ08 Εικαστικών και 11 οµάδες σχολείων 
χωρίς ΠΕ 32 Θεατρικής, 3 οµάδες σχολείων χωρίς ̟ληροφορική, 38 ώρες Μουσικών ̟ου λεί̟ουν α̟ό 7 
σχολεία-οι 34 ̟ρωινό-, 50 ώρες ολοήµερου και 66 ώρες ̟ρωινού έλλειψη σε γυµναστές 11 ώρες Αγγλικών 
̟ρωινού και 11 ολοήµερου και ̟ολλές ώρες ολοήµερου, «ορφανές» οι «έρµες» και για διοίκηση και κυβέρνηση 
όλα να βαίνουν καλώς. 

Α̟αιτούµε: Κάλυψη όλων των κενών µε ισάριθµους διορισµούς µόνιµων εκ̟αιδευτικών τώρα! 
Κατάργηση κάθε µορφής ελαστικής εργασίας! Καµιά µείωση οργανικών θέσεων–οργανικές το̟οθετήσεις για 
όλους τους εκ̟αιδευτικούς. Καµιά υ̟οχρεωτική µετακίνηση εκ̟αιδευτικού εκτός της ∆ιεύθυνσης της 
οργανικής του θέσης. Μαζικοί, µόνιµοι διορισµοί για την κάλυψη όλων των αναγκών µε βάση την 
̟ροϋ̟ηρεσία και την ηµεροµηνία λήψης ̟τυχίου. Πλήρη εργασιακά, εκ̟αιδευτικά και ασφαλιστικά 
δικαιώµατα στους ανα̟ληρωτές. 

Ε. «Παράλληλες ̟ίκρες και ̟αράλληλες αλήθειες» 

Ήρθαν 73 συνάδελφοι ειδικής ΠΕ 70 /71 ΚΑΙ 5 ΠΕ 60. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ µετά α̟ό την «̟αιδαγωγική» και στα ̟λαίσια της «εξακτίνωσης» και «συµ̟ερίληψης», 

̟ρότασης των συµβούλων, το̟οθετήθηκαν: 

21 άτοµα µε σχέση ̟αιδιού –συναδέλφου 1:1 

31 άτοµα µε σχέση ̟αιδιού –συναδέλφου 2:1 

16 άτοµα µε σχέση ̟αιδιού –συναδέλφου 3:1 

5 άτοµα µε σχέση ̟αιδιού –συναδέλφου 4:1 

«Εννοείται» άλλα ̟ρόσω̟α α̟ό τα ̟ερυσινά και ̟ρο̟έρσινα -ως ̟ρος τη σχέση µε τα ̟αιδιά- και «εννοείται», µε 
«καθόλου» ̟αιδαγωγική στήριξη για τις ειδικές συνθήκες ̟ου αντιµετω̟ίζουν, και, «εννοείται», ότι τα ̟αιδιά µε 
στήριξη..δεν µ̟ορούν να ̟αρακολουθήσουν ολοήµερο ̟ρόγραµµα…και..ας µην κοροϊδευόµαστε ̟λέον µε το 
«̟οια είναι η στοχοθεσία του κράτους για την ειδική αγωγή». Τα ̟αιδιά ̟ολλά, και ο στόχος να φανεί στα χαρτιά 
ότι όλα ̟άνε καλά… 
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Ακόµη και σήµερα δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις για 6 τµήµατα ένταξης δηµοτικών σχολείων γενικής και 3 
θέσεις του Ειδικού Αγίου ∆ηµητρίου, ό̟ως και 4 τµήµατα ένταξης νη̟ιαγωγείων και 1 ̟ροβαθµίδας του 
Ειδικού Καλλιθέας. Για αριθµό ̟αιδιών ̟ου ̟αραµένουν χωρίς ̟αράλληλη στήριξη…δεν θα αναφερθούµε. 

ΣΤ. Λειτουργεί? Με αίµα µια χαρά! 

Συνάδελφοι, το ενιαίο ολοήµερο σχολείο ̟ου στηρίζει η κυβέρνηση και µε την τακτική της λογιστικής 
συµ̟ίεσης για να βγαίνουν τα νούµερα στο myschool, αλλά να µη λειτουργούν τα σχολεία στην ̟ράξη, 
κοροϊδεύοντας την κοινωνία και κατα̟ιέζοντας τα στελέχη της εκ̟αίδευσης και κυρίως τον εκ̟αιδευτικό της 
τάξης, δεν είναι το σχολείο ̟ου αγωνιζόµαστε, δεν είναι το σχολείο ̟ου στηρίζουµε, δεν θα του δώσουµε άσυλο  
και ανοχή. Πρέ̟ει να το αντι̟αλέψουµε ̟ροτείνοντας:  έναν τύ̟ο σχολείου, µε ενιαία δοµή, ενιαίο ̟ρόγραµµα 
(αναλυτικά ̟ρογράµµατα, βιβλία), ενιαίο τρό̟ο διοίκησης και λειτουργίας, ενιαίο ε̟ί̟εδο υλικοτεχνικής 
υ̟οδοµής και εκ̟αιδευτικού ̟ροσω̟ικού (ε̟ί̟εδο ̟τυχίου, δικαιώµατα, κ.α.). κάτι ̟ου ̟ροϋ̟οθέτει σαφώς 
διαφορετική κτηριακή και άλλη υ̟οδοµή, µόνιµο εκ̟αιδευτικό, άλλο ε̟ιστηµονικό και βοηθητικό ̟ροσω̟ικό. 
Σχολείο δηµιουργικό, ελεύθερο και δηµοκρατικό ̟ου θα  ̟ροετοιµάσει τον ελεύθερο άνθρω̟ο  ̟ου  αγα̟ά τη 
µάθηση, τη γνώση, στη βάση των αξιών της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Σχολείο ̟ου δίνει 
α̟αντήσεις στη σχολική α̟οτυχία, σχολείο στο ο̟οίο εντάσσονται οργανικά σε ενιαία βάση τα µαθήµατα του 
αναλυτικού ̟ρογράµµατος, η εκµάθηση Η/Υ, ξένων γλωσσών (η διδασκαλία των ο̟οίων µέσα στο σχολείο θα 
είναι αρκετή για να καταλήξει σε τίτλο ε̟άρκειας), τα καλλιτεχνικά µαθήµατα, οι αθλητικές δραστηριότητες αλλά 
και η ̟ροετοιµασία για την ε̟όµενη µέρα. 

Συνοψίζοντας, συνάδελφοι, κυβέρνηση και διοίκηση  ̟ροσ̟αθούν να α̟οκρύψουν την ̟ροβληµατική 
κατάσταση ̟ου ε̟ικρατεί στα σχολεία µας, και είναι α̟οφασισµένη, να εφαρµόσει τις  κατευθύνσεις  ̟ου 
εξυ̟ηρετούν τις ανάγκες  της αγοράς  και τις  µνηµονιακές δεσµεύσεις  για «εξοικονόµηση ̟όρων και  
̟ροσω̟ικού» σε βάρος  των µορφωτικών δικαιωµάτων των µαθητών µας και των εργασιακών µας σχέσεων.    

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι σας καλούµε µέσα α̟ό τους Συλλόγους ∆ιδασκόντων : 

• Να ̟αλεύουµε συλλογικά, οργανωµένα και να καταγγέλλουµε ο̟οιαδή̟οτε αντεργατική ενέργεια ̟ου 
καταστρατηγεί τα εργασιακά µας δικαιώµατα και τα µορφωτικά των µαθητών µας. 

• Να µην δεχτούµε να γίνονται οι σύλλογοι µας αρένα αντι̟αραθέσεων για το ̟οιος ̟ερισσεύει, ̟οιος θα 
φύγει, ̟οιον θα «ρίξουµε». 

• Να µην υ̟άρξει κανένα τµήµα ̟άνω α̟ό 25 ̟αιδιά, ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ για τάξεις νη̟ιαγωγείου και ̟ρώτης 
δευτέρας δηµοτικού µε µέγιστο αριθµό 15 ̟αιδιά ανά τµήµα και υ̟όλοι̟ες τάξεις µέγιστο αριθµό 20 ̟αιδιά ανά 
τµήµα. 

• Να µην ε̟ιτρέψουµε να ̟ροχωρήσουν σε υ̟οχρεωτικές συµ̟τύξεις ή αναστολές ολοήµερων τµηµάτων 
νη̟ιαγωγείων και δηµοτικών. 

Όλοι µόνιµοι και ανα̟ληρωτές, δάσκαλοι, νη̟ιαγωγοί και ειδικότητες ερχόµαστε αντιµέτω̟οι µε την 
κυβερνητική αντιεκ̟αιδευτική ̟ολιτική ̟ου «̟λήττει» µέσα α̟ό εγκυκλίους και διατάγµατα τις εργασιακές µας 
σχέσεις και δεν αντα̟οκρίνεται στις α̟αιτήσεις της σύγχρονης ε̟οχής, όσον αφορά τη µόρφωση των ̟αιδιών.  

Είµαστε σε ε̟αγρύ̟νηση και συνεχίζουµε τον αγώνα µας µέχρι να δικαιωθούν τα αιτήµατά µας για 
µόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους µε διορισµούς εκ̟αιδευτικούς. Σε  κοινό µέτω̟ο µε τους γονείς να 
α̟αιτήσουµε ένα καλύτερο σχολείο και όχι αυτό ̟ου µας εξοντώνει. 

 

ΚΑΛΗ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ!! 

 

Σταµατάκης Θοδωρής 

«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ  ΜΕΤΩΠΟ» - «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ». 

email: theodstam@gmail.com,τηλ.: 6977013175,                                 
https://www.facebook.com/airetos.d.athinas.rizospastiko.metopo/ 


