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Ήταν έτοιμο το Υπουργείο Παιδείας για να υλοποιήσει 

... το χειρότερο ξεκίνημα των τελευταίων 10 χρόνων!!! 

Άνοιξαν τα σχολεία, και στη Δ Διεύθυνση Αθήνας, η σχολική χρονιά ξεκινάει με πολλά κενά. 
Χωρίς να υπολογίζονται ακόμη οι ειδικές άδειες αλλά και οι άδειες κάθε μορφής, σήμερα 
14/9/2020, υπάρχουν  σε ολόκληρη τη Δ διεύθυνση συνολικά 103 κενά ΠΕ60,  55 κενά ΠΕ70 αλλά 
και  38 κενά ΠΕ70- ΕΑΕ και 11 κενά ΠΕ60-ΕΑΕ.. 

Από τα κενά των ΠΕ60 θα καλυφθούν άμεσα (μάλλον) τα 94,  αλλά από τα κενά ΠΕ70  θα 
καλυφθούν άμεσα μόνο τα 18!!!  Ενώ, τα κενά που ήδη προκύπτουν από ειδικές και αναρρωτικές 
άδειες δεν έχουν ακόμη καταμετρηθεί!!! 

Η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται σε αγωνιώδη αναμονή για την πολυαναμενόμενη  
δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών για να λειτουργήσουν στοιχειωδώς τα σχολεία!!! 

Έτσι, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ το Υπουργείο Παιδείας ασχολείται αποκλειστικά 
και μόνο να μοιράσει τις –τεράστιες-μάσκες και τα –λιλιπούτεια-παγουρίνα, τα κενά στα σχολεία 
είναι περισσότερα από ποτέ!  

Στη Νέα Σμύρνη, όπου οι συνάδελφοι διευθυντές/τριες έχουν συνυπολογίσει τα κενά των 
ειδικών και αναρρωτικών αδειών, καταγράφονται τα παρακάτω:  

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέα Σμύρνης,  λείπει ένας δάσκαλος (ΠΕ70), 51 ώρες ειδικοτήτων 
από την πρωινή ζώνη και 3 εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης. Δε λειτουργεί το Ολοήμερο. 

Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, λείπουν δύο δάσκαλοι (ΠΕ70) και 42 ώρες ειδικοτήτων 
στην πρωινή ζώνη. Επίσης λείπουν δύο εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης. Δεν λειτουργεί το 
Ολοήμερο. 

Στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, λείπουν δύο δάσκαλοι (ΠΕ70) ένας γυμναστής (ΠΕ11) 
και 33 ώρες ειδικοτήτων για την πρωινή ζώνη. Δεν λειτουργεί το Ολοήμερο. 

Στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, λείπουν για τη λειτουργία πρωινού και ολοήμερου 58 
ώρες δασκάλου και 22 ώρες ειδικοτήτων. Επίσης, λείπει ένας/μια εκπαιδευτικός παράλληλης 
στήριξης. Δεν λειτουργεί το ολοήμερο. 

Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, λείπει ένας δάσκαλος (ΠΕ70) και 48 ώρες ειδικοτήτων. 
Δε λειτουργεί το ολοήμερο. 

Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, λείπουν 49 ώρες ειδικοτήτων. Δε λειτουργεί το 
ολοήμερο.   

Στο Δημοτικό Σχολείο του Αγ. Ανδρέα, λείπουν ένας δάσκαλος (ΠΕ) και 80 ώρες ειδικοτήτων. 
Δε λειτουργεί το ολοήμερο. 



Στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, λείπει ένας δάσκαλος (ΠΕ70),  47 ώρες ειδικοτήτων 
και δύο εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης. Δε λειτουργεί το ολοήμερο.  

Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης λείπουν 4 δάσκαλοι ΠΕ70, 20 ώρες ειδικοτήτων και 3 
εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης. Δε λειτουργεί το ολοήμερο.  

Στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης λείπει ένας δάσκαλος (ΠΕ 70) και 94 ώρες 
ειδικοτήτων. Δε λειτουργεί το ολοήμερο.  

Δηλαδή, στην πρώτη, (και όχι πλήρη) καταγραφή, συγκεντρώνουμε:  

Στα 10 δημοτικά σχολεία της Νέας Σμύρνης, υπάρχουν 15 κενά δασκάλων τάξης,  ενός 
γυμναστή,  486 ώρες ειδικοτήτων και 12 ώρες δασκάλου, ενώ δεν λειτουργεί πουθενά το 
ολοήμερο. Πουθενά δεν έχουν έρθει όλες οι παράλληλες στηρίξεις που ζητήθηκαν και πάλι 
θα γίνει «μοίρασμα» ενός/μιας εκπαιδευτικού σε δύο ή τρία παιδιά! 

 

Τέλος, στο 2ο Νηπιαγωγείο, δεν έχουν καλυφθεί ακόμη  τα 3 κενά νηπιαγωγών, που 
περιμένουμε να καλυφθούν άμεσα. 

 

Η κατάσταση με την καθαριότητα των σχολείων εξακολουθεί να παραμένει τραγική. 

 Είναι φανερό ότι οι προσλήψεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα δεν επαρκούν και 
χρειάζεται διπλάσιο προσωπικό.  

Η απόφαση του Δημάρχου για συμπλήρωση της καθαριότητας των νηπιαγωγείων με ένα πρωινό 
δίωρο 9-11 πμ, ένα θετικό (αλλά ανεπαρκές) βήμα, δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί σε όλα τα 
νηπιαγωγεία. Στα πλαίσια δε ανακατατάξεων που ακόμη γίνονται, μειώθηκε ακόμη περισσότερο  
το προσωπικό καθαριότητας (ελπίζουμε προσωρινά) στο 2ο Δημοτικό και 9ο Νηπιαγωγείο καθώς 
και 4ο –Αγ. Ανδρέας και 7ο Νηπιαγωγείο!!! 

Πρέπει να γίνει κατανοητό από Υπουργείο Παιδείας και Δήμο ότι τα σχολεία δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν χωρίς επαρκές προσωπικό καθαριότητας. Αυτό σημαίνει ΠΛΗΡΗ κάλυψη του 
ωραρίου λειτουργίας τους 8 πμ με 4 μμ και φυσικά επαρκής χρόνος στη συνέχεια για να 
καθαριστεί το σχολειό μετά το κλείσιμο του. Στα σχολικά συγκροτήματα της Νέας Σμύρνης έχουμε 
από 300-450 παιδιά στο καθένα. Είναι αδύνατον να είναι ασφαλή και να τηρούνται τα πρωτόκολλα 
του ΕΟΔΔΥ με μια 6ωρη και μια τρίωρη καθαρίστρια.  

Τα νηπιαγωγεία, με τις ιδιαίτερες ανάγκες της μικρής και ευαίσθητης ηλικίας,  χρειάζονται πλήρη 
κάλυψη του ωραρίου λειτουργίας τους 8 πμ με 4 μμ με προσωπικό καθαριότητας. Τα μπαλώματα 
9-11 πμ και 4-7 μμ αφού κλείσει το σχολείο δεν είναι επαρκή.   

Θα επανέλθουμε με τα νεώτερα στοιχεία, την επόμενη εβδομάδα. 

Στόχος μας είναι: 

η δημοσιοποίηση των προβλημάτων 

να λειτουργήσει σαν κινητήρια δύναμη για τη γρήγορη επίλυσή τους! 


