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Ενημερωτικό 17.2017   
 

20 Σεπτέμβρη με κενά & αυθαιρεσίες  

της Διεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκ/σης 

Οι σχετικά μαζικές προσλήψεις αναπληρωτών πριν την έναρξη των μαθημάτων 
χρησιμοποιήθηκαν επικοινωνιακά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ για να «πείσουν» πως το 
σχολείο θα ξεκινήσει πλήρες και χωρίς προβλήματα. Ωστόσο αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα: 
17000 περίπου οι προσλήψεις, 24000 περίπου τα κενά! Στις 20 Σεπτέμβρη, 3 βδομάδες μετά 
την έναρξη του σχολικού το Υπουργείο και οι τοπικοί εκπρόσωποί του μας δουλεύουν 
κανονικά! 

Α) Τα κενά  

Ακόμα και με τους ελλιπείς μνημονιακούς υπολογισμούς του ΠΔ79 που χρησιμοποιούν 
Διεύθυνση και Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης παραδέχονται πως λείπουν 52 εκπαιδευτικοί 
και αναλυτικότερα:  

~   2 ΠΕ70 (δάσκαλοι) για τάξεις!! και 9 για Τμήματα Υποδοχής ΖΕΠ.  

~ 2 ΠΕ60(νηπιαγωγοί) με πιθανότητα αύξησης! Επαληθευόμαστε πλήρως όταν ζητάγαμε 
παραπάνω νηπιαγωγούς από τα κενά που υπήρχαν!. Υπάρχει δημόσιο νηπιαγωγείο που δε 
λειτουργεί καν λόγω των κενών!  

~  24 δάσκαλοι και 2 νηπιαγωγοί παράλληλης στήριξης! Επιπλέον υπάρχουν και 3 κενά ΠΕ71 
σε Τμήματα Ένταξης.  

~ Συνολικά 10 κενά ειδικοτήτων: 1ΠΕ06 (Αγγλικών), 3 ΠΕ07 (Γερμανικών), 2 ΠΕ08 (Εικαστικών), 
1 ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής), 1 ΠΕ16 (Μουσικής), 2 ΠΕ19-20 (Πληροφορικής). 

Ωστόσο τα κενά βάσει των πραγματικών αναγκών δεν είναι αυτά.  

Πρέπει να προσθέσουμε:  

~ 1 ΠΕ 70 για κάθε δύο τμήματα ολοήμερου σε όσα σχολεία δεν υπάρχει τέτοιος (έστω και 
άτυπα).  

~ 8 επιπλέον ΠΕ70 για μειονοτικά σχολεία (6 για αναγκαία τριτμήματα και 2 για ολοήμερα που 
δε λειτουργούν ενώ έχουν υπερβεί το όριο των εγγραφών) 

~ περίπου 10 ΠΕ70 για τις αναγκαίες ενισχυτικές διδασκαλίες και 6 ώρες ΠΕ70 σε κάθε δημόσιο 
σχολείο για διδακτικό έργο σε μαθητές που δεν παρακολουθούν θρησκευτικά.  
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~ 6-8 νηπιαγωγούς περισσότερους για να λειτουργήσουν όλα τα αναγκαία νηπιαγωγεία και 
παραρτήματα νηπιαγωγείων (που δε λειτουργούν). 

~ τους αναγκαίους επιπλέον εκπαιδευτικούς αγγλικών (20) και φυσικής αγωγής (25) ώστε να 
διδάσκονται τα αντικείμενα σε όλα τα ολιγοθέσια μειονοτικά (όπως παλαιότερα – το 2011 τις 
θέσεις αυτές τις τσεκούρωσε η Διαμαντοπούλου) 

~ Επιπρόσθετα εάν οι εκπαιδευτικοί των ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων είχαν μείωση 
ωραρίου (που δεν έχουν και αυτό είναι διάκριση σε βάρος τους αλλά και σε βάρος των 
μαθητών τους – πόσο ποιοτική είναι η 30η ώρα ή έστω η 25ή ώρα μάθημα;;;) θα χρειαζόμασταν 
(υπόθεση εργασίας με μέσο διδακτικό ωράριο 22,5 ώρες αντί για 25) περίπου 20 ΠΕ70 και 10 
ΠΕ60 ακόμα.  

~ Ακόμα θα πρέπει να προσθέσουμε τουλάχιστον άλλα 8 Τμήματα Ένταξης (4 σε δημοτικά που 
ενώ προτάθηκαν «κόπηκαν» πέρσι και άλλα 4 σε πολυθέσια μειονοτικά σχολεία εκτός 
Κομοτηνής που «αναγκάζονται» να διώχνουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες). 

Το σύνολο των κενών για τις πραγματικές ανάγκες χωρίς διακρίσεις μεταξύ σχολείων και 
μαθητών είναι πολλαπλάσιο του αριθμού που δίνουν Διεύθυνση και Περιφέρεια.   

Β) Αυθαιρεσίες  

Η ίδια η μη κάλυψη των κενών αποτελεί αυθαιρεσία ολκής, παραβιάζει το βασικό δικαίωμα 
στην εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις για όλα τα παιδιά. Προφανώς η ευθύνη είναι της 
κυβέρνησης, του ΟΟΣΑ και της ΕΕ που επιδιώκουν τον πνιγμό της δημόσιας εκπαίδευσης. 
Διεύθυνση και Περιφερειακή Διεύθυνση ευθύνονται επίσης όμως γιατί : 

α) δέχονται να λειτουργούν τα σχολεία με ελλιπή στελέχωση  

β) κάνουν ότι μπορούν ώστε να αποκρύψουν ή να υποβαθμίσουν τα κενά για να μην υπάρξουν 
αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία. 

 ~ Στοιβάζουν μαθητές των Ε και Στ τάξεων σε 28άρια! τμήματα 2ης ξένης γλώσσας σε δύο 
σχολεία παρανομώντας τελείως και παίζοντας με την ασφάλεια των μαθητών μόνο και μόνο 
για να γλιτώσουν 4 ώρες!!!! εκπαιδευτικού ΠΕ07 γερμανικών.  

~ Χρησιμοποίησαν μη ενιαία κριτήρια για την «επιλογή» των 7 ΤΥ ΖΕΠ που λειτουργούν (από 
τα 15 αναγκαία) και το «κόψιμο» των υπόλοιπων 8.  

~ Η Διεύθυνση δεν έδωσε όλα τα κενά στους προσληφθέντες αναπληρωτές-τριες ειδικοτήτων 
αλλά έκανε επιλογή ώστε να φαίνεται πως όλα τα μεγάλα σχολεία έχουν ειδικότητες ενώ δεν 
κάποια δεν έχουν ή έχουν τις μισές ώρες από τις αναγκαίες. Δηλαδή κάποιοι/ες μετακινούνται 
σε παραπάνω σχολεία από όσα χρειάζεται αλλά λιγότερες ώρες στο καθένα ώστε να φαίνεται 
πως όλα έχουν ειδικότητα!  Όταν δε  - λέει -  θα προσληφθούν και οι υπόλοιποι  θα τους 
ανακατανείμει όλους/όλες. Οπότε είτε θα πρέπει να βγουν ξανά  τα ωρολόγια προγράμματα 
(δηλαδή επιδεικνύεται αδιαφορία για όσους/ες μετακινούνται και έχουν κανονίσει διαμονές- 
γκρουπάκια στα αυτοκίνητα) είτε απλά ξέρει πως δε θα προσληφθούν και «παίζει» 
καθυστέρηση!  



~ Η Διεύθυνση μετακινεί εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης σε δύο σχολεία ενάντια στις 
ίδιες τις αξιολογήσεις για τη στήριξη των μαθητών μόνο για να φαίνεται πως περισσότεροι 
μαθητές έχουν παράλληλη χωρίς όντως να έχουν πλήρη.  

~ Ήδη έχει προκύψει πρόβλημα με τις μετακινήσεις μαθητών (με ευθύνη και της 
Περιφέρειας). Υπάρχουν δρομολόγια όπου οι μαθητές είτε φτάνουν πολύ νωρίς είτε 
αποχωρούν αργά με συνέπεια και την δική τους κούραση αλλά και την άτυπη και παράνομη 
επιμήκυνση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Πρώτα κλείνουν και συγχωνεύουν 
σχολεία (ή δεν ανοίγουν τα αναγκαία) - μετά ταλαιπωρούν μαθητές και παραβιάζουν το 
ωράριο των εκπαιδευτικών. 

Το αποκορύφωμα όλων η πλήρης στοίχιση των στελεχών με τις πολιτικές της κυβέρνησης και 
του Υπουργείου:  

~ Δύο διαδοχικά καλοκαίρια η Διεύθυνση αρχίζει διαδικασίες κενών μέσα στο καλοκαίρι έτσι 
ώστε να περνούν ευκολότερα οι εισηγήσεις για λιγότερες θέσεις εργασίας.  

~ Φέτος (σε αντίθεση με πέρσι) οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών έγιναν σχεδόν 
«τηλεφωνικά» χωρίς καν παρουσία του Διευθυντή Εκπαίδευσης και δε δόθηκε η δυνατότητα 
στους αιρετούς να παρευρίσκονται. Κάπως έτσι δόθηκαν όσα κενά «έπρεπε» και όχι όσα ήταν 
πραγματικά. 

~ Στη συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης σήμερα 
19/9 ο τελευταίος «στριμώχτηκε» και οι απαντήσεις που έδινε ήταν «ότι πει το Υπουργείο» ή 
«δεν γνωρίζω».  

Τελικά για να αλλάξει κουβέντα ζήτησε προκλητικά και ειρωνικά από το ΔΣ 
να παίξει το ρόλο του χαφιέ καταδεικνύοντας εκπαιδευτικούς που δεν 
κάνουν καλά τη δουλειά τους!!!! Ντροπή και αίσχος!!! Αυτή είναι η 
νοοτροπία της «κουλτούρας αξιολόγησης» του 3ου μνημονίου! 

Να παραιτηθεί άμεσα!  

Να πάρει σχετικά απόφαση καταγγελίας ο Σύλλογος και η ΔΟΕ! 

Να δοθούν όλα τα κενά τώρα και να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις! 

  


