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Προς:  

Σοσς ζσναδέλθοσς μέλη ηοσ σλλόγοσ μας 

 

Για την κατάςταςη ςτα ςχολεία μασ  τισ πρώτεσ ημζρεσ του ανοίγματοσ  

Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι,  

Σα ςχολεία ςτθν περιοχι μασ άνοιξαν με ςοβαρζσ ελλείψεισ ςε εκπαιδευτικό προςωπικό και πολλζσ απουςίεσ 

ςε μακθτζσ. Η εικόνα που ζχει ζρκει  μζχρι τϊρα ςτον φλλογό μασ είναι ότι απουςιάηει πάνω από το 7% - 8% 

του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ  λόγω covid  επιπλζον των υπόλοιπων ελλείψεων που προχπιρχαν ςτα 

ςχολεία μασ. τουσ μακθτζσ τα ποςοςτά τθσ απουςίασ κυμάνκθκαν τισ πρϊτεσ θμζρεσ από 20 – 30 % χωρίσ να 

είναι διαπιςτωμζνοι οι λόγοι απουςίασ.  

Η κατάςταςθ προβλζπεται ζκρυκμθ εφόςον τα κενά  πολλαπλαςιάηονται  λόγω  νοςοφντων εκπαιδευτικϊν και 

το ΤΠΑΙΘ εξαγγζλλει προςλιψεισ που αφοροφν είτε τισ ντροπιαςτικζσ ςυμβάςεισ τρίμθνθσ διάρκειασ  

εκπαιδευτικϊν που επανειλθμμζνα το εκπαιδευτικό κίνθμα ζχει καταγγείλει είτε  αφοροφν προςλιψεισ με 

χρονοκακυςτζρθςθ  4 μθνϊν 1200 ψυχολόγων και κοινωνικϊν λειτουργϊν. 

 Σαυτόχρονα, ςε ςφςκεψθ του ΓΓ Κόπτςθ με τουσ περιφερειακοφσ διευκυντζσ δόκθκαν προφορικζσ οδθγίεσ οι 

οποίεσ μεταβιβάςτθκαν  ςτουσ Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ και τουσ Διευκυντζσ / Προιςταμζνεσ των ςχολικϊν 

μονάδων για αναπλιρωςθ των κενϊν με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: 

 Αξιοποίθςθ των ωρϊν  των εκπαιδευτικϊν τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ  ςε τάξθ δθλαδι  να 

εγκαταλείπουν οι ςυνάδελφοι/ιςςεσ τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ τα παιδιά για τα οποία ζχουν 

προςλθφκεί και να κρατοφν τα τμιματα των εκπαιδευτικϊν που απουςιάηουν 

 Αναςτολι λειτουργίασ των  τμθμάτων ζνταξθσ  

 Να μπαίνουν ςτα τμιματα οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 με « ελεφκερθ απαςχόλθςθ »  των 

μακθτϊν μζχρι να ςυμπλθρϊςουν το εργαςιακό 30ωρο τουσ 

 Αναςτολι  λειτουργίασ των ολοιμερων τμθμάτων  
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Η κάλυψθ των ωρϊν  με βάςθ τισ προφορικζσ οδθγίεσ που ζχουν ζρκει ςτα ςχολεία  εάν πραγματοποιθκεί 

αποβαίνει εισ βάροσ των μορφωτικϊν δικαιωμάτων  των μακθτϊν καταςτρατθγεί το εργαςιακό ωράριο  των 

εκπαιδευτικϊν υποχρεωτικι υπερωριακι απαςχόλθςθ. Αυτό το φαινόμενο το Τπουργείο Παιδείασ το 

χαρακτιριςε ωσ αξιοποίθςθ του προχπάρχοντοσ  προςωπικοφ .  

Σο ΤΠΑΙΘ «γράφει ςτα παλιά του τα παποφτςια» εδϊ και καιρό τισ μορφωτικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν! Σϊρα 

μασ το ανακοινϊνει «κατάμουτρα»! «Γράφει ςτα παλιά του τα παποφτςια» τα παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ. Αφοφ 

εδϊ και χρόνια αφινει ακάλυπτα αυτά τα παιδιά, μοιράηοντασ τισ παράλλθλεσ ςε τρεισ και τζςςερισ 

μακθτ(ρι)εσ, αφοφ κάνει προςλιψεισ τον Νοζμβριο αφινοντάσ τα ςτθν τφχθ τουσ για μινεσ, ζχοντασ 

εκατοντάδεσ Σμιματα Ζνταξθσ κλειςτά χωρίσ προςλιψεισ, τα τελευταία  δυο χρόνια τα εγκατζλειψε 

κυριολεκτικά με τθν τθλεκπαίδευςθ, τϊρα προςπακεί να το νομιμοποιιςει με τθν αναςτολι των τμθμάτων 

ζνταξθσ και τθν απόςπαςθ των παράλλθλων και των ΣΕ για κάλυψθ κενϊν! Και φυςικά γράφει ςτα «παλιά του 

τα παποφτςια» κατοχυρωμζνα εργαςιακά δικαιϊματα. Για τθν ακρίβεια χρθςιμοποιεί ωσ όχθμα τθν πανδθμία 

για να τςακίςει ότι ζμεινε όρκιο με αγϊνεσ δεκαετιϊν. 

Δηλώνουμε ξεκάθαρα! Να το ξεχάςουν! Οι προςφορικζσ αυτζσ οδηγίεσ είναι κατάπτυςτεσ, παράνομεσ και 

δείχνουν τισ αντιδραςτικζσ αντιεκπαιδευτικζσ ςτοχεφςεισ τησ κυβερνητικήσ πολιτικήσ για την παιδεία! 

Οι προφορικζσ οδηγίεσ είναι παράνομεσ επειδή: 

Απαγορεφεται από τθ νομοκεςία να χρθςιμοποιοφνται οι εκπαιδευτικοί ειδικισ αγωγισ (παράλλθλεσ και ΣΕ) 

για οποιαδιποτε άλλθ δομι πλθν αυτισ ςτθν οποία είναι τοποκετθμζνοι. Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ 2 

Απριλίου 2019 τεφχοσ 2, Αρικμόσ Φφλλου 2018, Σροποποίθςθ τθσ 27922/Γ6/8-3-2007 υπουργικισ απόφαςθσ 

(ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007) Για τα ΣΕ «…9. Οι Διευκυντζσ/ντριεσ των ςχολείων ςτα οποία λειτουργοφν Σ.Ε. – 

Μεριμνοφν για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των T.E., δεν απαςχολοφν τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ αυτϊν ςε άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ και δεν αναςτζλλουν τθ λειτουργία τουσ χωρίσ τθν ζγκριςθ του/τθσ οικείου/ασ 

Διευκυντι/ντριασ Εκπαίδευςθσ». Για τισ παράλλθλεσ ςτθρίξεισ ςε όλθ τθ νομοκεςία αναφζρεται ςτα 

κακικοντά τουσ και πουκενά δεν περιλαμβάνει οποιοδιποτε «παράκυρο» να αφινουν τα παιδιά για τα οποία 

είναι υπεφκυνεσ και να κρατοφν τμιμα. Αυτό γίνεται κακαρότατο από τθν ίδια νομοκεςία  ςθμείο 14 και 16 

όπου αναφζρεται με ακρίβεια ςτισ περιπτϊςεισ επζκταςθσ των κακθκόντων τουσ. Κάκε επζκταςθ αφορά 

παιδιά που χριηουν παράλλθλθ και καμία απολφτωσ άλλθ εκπαιδευτικι λειτουργία. 

Απαγορεφεται θ υπζρβαςθ του διδακτικοφ ωραρίου των εκπαιδευτικϊν πζραν αυτοφ που κακορίηεται από τα 

χρόνια εργαςίασ του Ν. 2470/97. Ο Ν. 1566/85 κάνει ςαφι διάκριςθ μεταξφ εργαςιακοφ και διδακτικοφ 

ωραρίου, ορίηοντασ με ςαφινεια ότι οποιαδιποτε απαςχόλθςθ ςτθν τάξθ εντάςςεται ςε διδακτικό ωράριο. 

(Γνωμοδότθςθ τθσ Νομικοφ υμβοφλου τθσ ΔΟΕ, Μ. Σςίπρα: «Διευκρινιςεισ ςχετικά με το ωράριο των 

εκπαιδευτικϊν») 

Με βάςθ τα παραπάνω κανζνασ και καμιά ςυνάδελφοσ-ιςςα οποιουδιποτε ΠΕ να μθν αποδζχεται προφορικι 

εντολι για εφαρμογι αυτϊν των παράνομων οδθγιϊν, να μθν αποδζχεται καμία ανάκεςθ και καμία 

υπερωριακι απαςχόλθςθ! Να ηθτείται πάντοτε ζγγραφθ εντολι από τθν προϊςταμζνθ αρχι ςε περίπτωςθ που 

αςκθκεί πίεςθ ςε οποιονδιποτε/οποιαδιποτε εκπαιδευτικό για τθν κάλυψθ διδακτικϊν ωρϊν απόντων – 

αςκενοφντων ςυναδζλφων. 

Καλοφμε τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων να ςυντάξουν πρακτικό με το οποίο να αναφζρονται ςτθν διεφκυνςθ  

ΒϋΑκινασ  και να κζτουν το αίτθμα εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ για τα κενά τουσ, αποκλείοντασ με βάςθ τθ 

νομοκεςία τισ παράνομεσ, αντιεκπαιδευτικζσ οδθγίεσ και να προχωροφν ςε αναπροςαρμογζσ του ωρολογίου 
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προγράμματοσ το οποιο να αναπτφςςεται μζχρι τθν εξάντλθςθ του διδακτικοφ ωραρίου του εκπαιδευτικοφ 

δυναμικοφ. 

Επίςθσ να ενθμερϊνουν τον φλλογο για τισ ελλείψεισ προκειμζνου να οργανωκεί παράςταςθ διαμαρτυρίασ 

προσ τθ Δ/νςθ ΒϋΑκινασ από κοινοφ με υλλόγουσ και Ενϊςεισ Γονζων 

Παρζχουμε πλιρθ ςυνδικαλιςτικι και νομικι κάλυψθ όλων των εκπαιδευτικϊν! 

Κανζνασ ςφλλογοσ διδαςκόντων και κανζνασ δ/ντισ  να μθ ςκεφτεί – επικαλοφμενοσ το δ/ντικό δικαίωμα από 

το ν. Κεραμζωσ –  να ανακζςει υποχρεωτικά υπερωρίεσ. ε  περίπτωςθ που αποπειρακεί να γίνει ανάκεςθ 

υπερωριϊν και καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ να ενθμερϊςουν άμεςα το Δ του ςυλλόγου για να παρζμβει και 

κα κθρφττουμε ςτάςθ εργαςίασ για κάκε τζτοια περίπτωςθ (θ παρακράτθςθ μιςκοφ ςε αυτι τθ ςτάςθ 

εργαςίασ αφορά τθ μθ πλθρωμι των υπερωριϊν και όχι το μιςκό). 

Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι,  

 Η κάλυψι των κενϊν «εκ των ενόντων» τθν οποία μεκοδεφει το Τπουργείο είναι εκτόσ των άλλων εγκλθματικι 

και επικίνδυνθ. Οι «λφςεισ» αυτζσ  κουκουλϊνουν τα τεράςτια προβλιματα των ςχολείων, διευκολφνουν  το 

υπουργείο να μθν πάρει άλλα μζτρα και να ςυνεχίηεται αυτι θ κατάςταςθ ενϊ νομιμοποιοφν με τθ ςυναίνεςι 

μασ τθν διάλυςθ των κατοχυρωμζνων ωραρίων μασ  και τθν παραβίαςθ των μορφωτικϊν δικαιωμάτων των 

παιδιϊν μασ.  Κανείσ ςυνάδελφοσ, δ/ντθσ να μθ διευκολφνει τθν ψεφτικι εικόνα – πραγματικότθτα που 

παρουςιάηει το υπουργείο που ανοίγει τα ςχολεία χωρίσ μζτρα και επιπλζον προςλιψεισ! 

Απαιτοφμε: 

Όχι ςτισ 3μθνεσ ςυμβάςεισ!! Προςλιψεισ ΣΩΡΑ για τθν κάλυψθ όλων των πραγματικϊν αναγκϊν ςε όλα τα ΠΕ. 

Μζχρι τότε καλοφμε τθ Διεφκυνςθ Π. Ε. ΒϋΑκινασ  να επιλθφκεί του κζματοσ δίνοντασ λφςεισ ςτο πρόβλθμα 

τθσ αναπλιρωςθσ των αςκενοφντων εκπαιδευτικϊν με τθν εφαρμογι των διατάξεων του ν.1566/1985 περί 

αναμόρφωςθσ των ωρολογίων προγραμμάτων ϊςτε να αντιμετωπίηονται οι ελλείψεισ ςε εκπαιδευτικό 

προςωπικό. 

Να μθν προχωριςει θ Διεφκυνςθ ΒϋΑκινασ ςε αναςτολι λειτουργίασ εκπαιδευτικϊν δομϊν ειδικισ αγωγισ. 

Καλοφμε τϊρα το Δ τθσ ΔΟΕ να ανταποκρικεί ςτο ςυνδικαλιςτικό τθσ ρόλο! Να πάρει αποφάςεισ αγϊνα, να 

καλφψει ςυνδικαλιςτικά και νομικά όλεσ/όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ να αρνθκοφν τισ κατάπτυςτεσ και 

παράνομεσ οδθγίεσ.  

Ο φλλογόσ μασ προχϊρθςε ιδθ από τθ Δευτζρα 10-1-22 ςε ςυνζντευξθ τφπου για τθν ανάδειξθ τθσ 

κατάςταςθσ που υπάρχει  ςτα ςχολεία μασ  και για τθν πορεία υλοποίθςθσ τθσ απεργίασ – αποχισ κακϊσ τθν 

ίδια ϊρα που οι ηωζσ μασ βρίςκονται ςε κίνδυνο το Τπουργείο  επιμζνει ςτθν αξιολόγθςθ  

Ζχουν προγραμματιςτεί και υλοποιοφμε διαδικτυακζσ ενθμερϊςεισ με τουσ ςυναδζλφουσ   των ςχολείων ανά 

περιοχι . Η επόμενθ μεταφζρεται τθν Παραςκευι 14-1-2022 ςτισ 6: 30 μ.μ.  λόγω τθσ ςυμμετοχισ του 

υλλόγου μασ ςτθν κινθτοποίθςθ  ςτο Τπουργείο Τγείασ τθν Πζμπτθ 13-1-2022 . 

Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ/ -ιςςεσ  να ςυμμετζχουν ςτθν απεργία- αποχι που ζχει κθρυχκεί από τον φλλογο 

μασ .  



Ο φλλογοσ μασ ςυμμετζχει και καλεί όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ  κακϊσ και τισ Ενϊςεισ και τυυσ υλλόγουσ 

γονζων των περιοχϊν ευκφνθσ του ςε κινθτοποίθςθ ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Βϋ Ακινασ τθν Σετάρτθ 19-1-2022 ϊρα 

1.30μ.μ. μαηί με τουσ όμορουσ ςυλλόγουσ  «Γ. εφζρθσ» και Αμαρουςίου και κθρφςςςει διευκολυντικι ςτάςθ 

εργαςίασ από 1-3 ϊρεσ ανάλογο με το ωράριο του κάκε ςυναδζλφου.  

 

 

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ/ΟΙ! 
 

                                     ΜΕΤΡΑ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΧΟΛΕΙΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


