
ΚΟΙΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΥΣΠΕ  

Δ ΑΘΗΝΑΣ 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Συναδέλφισσες/οι, το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει σκοπό να αποτυπώσει την κατάσταση που 
έχει διαμορφωθεί στα σχολεία της Δ’ Διεύθυνσης Π.Ε Αθηνών, μετά και τη διαδικασία του 
μεγαλύτερου όγκου τοποθετήσεων, αλλά και να παρουσιάσει προβλήματα και εμπόδια που 
δυσχεραίνουν τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου και τις εργασιακές συνθήκες του προσωπικού. 

Και φέτος η καθυστέρηση των υπηρεσιακών μεταβολών, από τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις, 
έως την αποτύπωση των αδειών και των ειδικών μετακινήσεων σε ομοσπονδίες και στο εξωτερικό, 
οδηγεί στη διαρκή χρονική μετάθεση της διαχείρισης του προσωπικού. Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο 
στην λειτουργία των σχολείων μας: διαρκείς μετακινήσεις προσωπικού, προσωρινά προγράμματα, 
μπαλώματα λειτουργίας σε πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα και όλα αυτά σ’ένα εργασιακό 
περιβάλλον αβεβαιότητας. 

Ταυτόχρονα, εμφανίζονται εξίσου αρνητικά τα αποτελέσματα των νόμων Φίλη και Μπαλτά όπως 
αποκρυσταλλώθηκαν στο προεδρικό διάταγμα 79:Το Ενιαίο ολοήμερο σχολείο που θέσπισε η 
κυβέρνηση, ούτε ενιαίο είναι, ούτε ολοήμερο, ούτε λειτουργεί. Όλη η προσπάθεια της κυβερνητικής 
πολιτικής έχει δυστυχώς μόνο επικοινωνιακά και λογιστικά ελατήρια. Ενδιαφέρεται για ένα σχολείο 
που έπρεπε να φαίνεται ότι λειτουργεί το βασικό πρωινό ωράριο, αλλά που οι δομές στελέχωσης του 
πρωινού τμήματος υποδοχής και του ολοήμερου να έπονται ωσάν να μην ανήκαν σε ενιαία δομή. 
Έτσι, επικοινωνιακά οι γονείς βλέπουν δάσκαλο στο τμήμα του παιδιού τους, αλλά αδυνατούν να 
παρακολουθήσουν τα παιδιά τους σε ολοήμερο πλήρως ανεπτυγμένο. Κάθε σχολείο προσπαθεί ακόμα 
να λειτουργήσει όσα τμήματα ολοήμερου μπορεί –στη διεύθυνση μας υπάρχουν ακόμη 5 σχολεία που 
δεν άνοιξαν καθόλου τμήματα ολοήμερου-με βάση τα τυχαία πλεονάσματα της πρωινής «βάρδιας» 
και των «ειδικοτήτων» που διάλεξαν τα σχολεία αυτά. Άλλα σχολεία λειτουργούν μόνο με δασκάλους 
τα ολοήμερα, άλλα βασικά με ειδικότητες και άλλα ζητιανεύουν κάποιες ώρες για να στηρίξουν 
τμήματα. 

Η διεύθυνση χωρίς να λάβει υπόψη τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η διατύπωση στο Π.Δ.79 
για τη διαχείριση της ώρας σίτισης δεν ζήτησε επαρκή αριθμό εκπαιδευτικών. Συγχρόνως η πρακτική 
αύξησης σε μέγιστο βαθμό των υπεραριθμιών σε συνδυασμό με την μείωση των κενών έχει οδηγήσει 
την κατάσταση στα σχολεία της διεύθυνσης να είναι εκρηκτική. Οι άδειες εκπαιδευτικών δεν μπορούν 
να καλυφθούν. Τμήματα που είχαν παιδιά με διαγνώσεις δεν έσπασαν παρόλο που η παιδαγωγική 
αντίληψη αυτό όριζε. Τα σχολεία δεν μπορούν να βρουν ούτε 10 λεπτά για ενισχυτική διδασκαλία. 
Αποτέλεσμα όλων αυτών των καθαρά λογιστικών και βαθιά αντιπαιδαγωγικών επιλογών; Η 
αποδόμηση του σχολείου συνολικά, πρωινού και ολοήμερου. 

Με την λογιστική πολιτική κάλυψης των κενών τα ελλείμματα ωρών ειδικοτήτων και δασκάλων 
στα σχολεία μας οδηγούν στην απαξίωση του ολοήμερου σχολείου και στην διαρκή διαρροή μαθητών 
από τα τμήματα της απογευματινής ζώνης. Αυτό πλήττει άμεσα τον θεσμό του ενιαίου σχολείου, αλλά 
και τους εργαζόμενους γονείς, που βλέπουν ότι οι δομές υποστήριξης των οικογενειών τους 
καταστρέφονται και αυτές κάτω από τις μνημονιακές επιταγές και της παρούσας κυβέρνησης, 
επιβαρύνοντας τους περαιτέρω οικονομικά και τα παιδιά τους παιδαγωγικά, με την καταστροφή των 
αντισταθμιστικών δομών του σχολείου.  

Α. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας μετά από ενημέρωση που 
είχαμε από τη διεύθυνση υπάρχουν τα ακόλουθα κενά: 

6 Δασκάλων, 2 Αγγλικής Γλώσσας, 16 Εικαστικών, 9 Θεατρικής Αγωγής, 
1 Φυσικής Αγωγής, 1 Πληροφορικής και 10 εκπαιδευτικών για την κάλυψη 
των αναγκών του ολοήμερου. 



Β. Απαιτούμε: 

Κάλυψη όλων των κενών με ισάριθμους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών τώρα! Κατάργηση 
κάθε μορφής ελαστικής εργασίας! Καμιά μείωση οργανικών θέσεων–οργανικές τοποθετήσεις για 
όλους τους εκπαιδευτικούς. Κάλυψη των 40 οργανικών κενών εκπαιδευτικών ΠΕ70 που έχει για 
πρώτη φορά η Δ’ Διεύθυνση, καθώς και όλων των κενών των θέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. 
Μαζικοί, μόνιμοι διορισμοί για την κάλυψη όλων των αναγκών με βάση την προϋπηρεσία και την 
ημερομηνία λήψης πτυχίου.  

Πρόσληψη αναπληρωτών σε όλα τα κενά στην α΄ φάση, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να έχουν 
τη δυνατότητα να εργαστούν στις πρώτες περιοχές προτίμησής τους. Οι αναπληρωτές να βρίσκονται 
στα σχολεία την 1η Σεπτεμβρίου. Νέες φάσεις πρόσληψης μόνο για έκτακτα λειτουργικά κενά. 
Δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες εκπαιδευτικών. Πλήρη 
εργασιακά, εκπαιδευτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές. 

Όλοι μόνιμοι και αναπληρωτές, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και ειδικότητες ερχόμαστε αντιμέτωποι 
με την κυβερνητική αντιεκπαιδευτική πολιτική που «πλήττει» μέσα από εγκυκλίους και διατάγματα 
τις εργασιακές μας σχέσεις και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, όσον 
αφορά τη μόρφωση των παιδιών.  

Είμαστε σε επαγρύπνηση και συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά 
μας για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, με διορισμούς εκπαιδευτικών. Σε  κοινό μέτωπο 
με τους γονείς να απαιτήσουμε ένα καλύτερο σχολείο και όχι αυτό που μας εξοντώνει. 
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