
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,    

Πραγματοποιήθηκε την  Δευτέρα 20 – 2 – 2017 συνάντηση του Δ. Σ. του Συλλόγου 

Εκπ/κών Π. Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» με τον Δ/ντή Π. Ε. Β΄ Αθήνας κ. Ανδρώνη Αθ. και την 

Προϊσταμένη Εκπ/κών θεμάτων της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας κα. Παπαγιάννη Αικ. για τα 

προβλήματα και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουμε στα Σχολεία του Συλλόγου μας.   

Από την πλευρά του Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. “Ο  ΠΕΡΙΚΛΗΣ” τέθηκαν στο 

πλαίσιο της συζήτησης με τους αρμοδίους της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας τα εξής:  

1. Η καταστρατήγηση του διδακτικού ωραρίου των συναδέλφων που εμπλέκονται στη σίτιση 

των μαθητών στα ολοήμερα και οι απαράδεκτες απαντήσεις του Περιφερειακού Δ/ντη στις 

γραπτές αιτήσεις των συναδέλφων για αναγνώριση των ωρών αυτών.  

Η προσμέτρηση της ώρας σίτισης για όλους τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται σε 

αυτή, κατά δήλωση του Διευθυντή Π.Ε, εξετάζεται από το Υπουργείο Παιδείας, πράγμα που 

δείχνει την προχειρότητα για άλλη μια φορά που το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει, υλοποιεί 

προγράμματα στο σχολείο και μετά διορθώνει (να το δούμε βέβαια πρώτα) τα όποια λάθη 

δημιουργούνται. Καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να επιληφθεί το θέμα της προσμέτρησης 

της ώρας σίτισης των μαθητών στα ολοήμερα τμήματα σε όλους όσους εμπλέκονται σε 

αυτήν με αποφάσεις κήρυξης στάσεων εργασίας. 

2. Το ζήτημα της ύπαρξης δεκάδων κενών και ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς όλων των 

ειδικοτήτων (δασκάλων, νηπιαγωγών, εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και κυρίως 

εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης). Αποτέλεσμα αυτού, τα κενά καλύπτονται εκ των 

ενόντων με μετακινήσεις εκπ/κών, με ανάθεση διδακτικών ωρών εκπαιδευτικών σύμφωνα 

με ότι υπάρχει σε εκπαιδευτικό προσωπικό στη διάθεση της Β΄Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας.  

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών θεμάτων επιβεβαίωσαν 

ότι με βάση το συνολικό άθροισμα ωρών και όχι με εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων 

που θα έπρεπε να έχει η Δ/νση, οδηγείται κανείς στη διαπίστωση ότι αυτή τη στιγμή δεν 

υπάρχουν κενά στη Διεύθυνση μας σε κανένα κλάδο εκπαιδευτικών. 

3. Το ζήτημα της πλήρους αγνόησης των αναγκών των Νηπιαγωγείων (οι Νηπιαγωγοί δεν 

τολμούν ούτε να αρρωστήσουν εξαιτίας των ελλείψεων σε αναπληρώτριες Νηπιαγωγούς). 

Ζητήθηκε, για άλλη μια φορά από τη Δ/νση, να υπάρχει ικανός αριθμός νηπιαγωγών για την 

κάλυψη των καθημερινών αναγκών στα νηπιαγωγεία της Δ/νσης ώστε να μην 

δημιουργούνται προβλήματα και να διευκολύνεται η λειτουργία τους. 

Η απάντηση της Δ/νσης ήταν ότι υπάρχει αυτός ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που 

όμως γίνεται η διάθεσή τους με βάση τον προγραμματισμό της επόμενης ημέρας και δεν 

μπορεί να γίνει διάθεση αυθημερόν. 



4. Συζητήθηκε το θέμα της συνεχιζόμενης κατάστασης που αφορά τον ανορθόδοξο τρόπο 

τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών) στα Δημοτικά Σχολεία και 

Νηπιαγωγεία της Β΄Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας. Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι κανένας 

συνάδελφος δεν πρέπει να δέχεται την τοποθέτησή του ή τη μετακίνησή του χωρίς έγγραφη 

απόφαση – εντολή από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και να ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. του 

Συλλόγου μας. 

Ζητήθηκε η απόλυτη διαφάνεια στη λειτουργία του ΠΥΣΠΕ με ανάρτηση όλων των 

κενών και των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών, πράγμα για το οποίο η απάντηση της 

Δ/νσης υπήρξε θετική. 

5. Τέθηκε ακόμη το θέμα του τραγικού τρόπου με τον οποίο έχουν κατανεμηθεί οι 

αναπληρωτές δάσκαλοι και νηπιαγωγοί παράλληλης στήριξης χωρίς να ικανοποιούνται, 

ούτε στο ελάχιστο, οι ανάγκες των μαθητών που χρήζουν παράλληλης στήριξης. Ακόμη 

γίνονται αναθέσεις ωρών Παράλληλης Στήριξης σε Δασκάλους και Ειδικότητες που έχουν 

περίσσευμα ωρών χωρίς να υπάρχουν οι γνώσεις Ειδικής Αγωγής ή έστω κάποια 

επιμόρφωση με αποτέλεσμα να ζούμε  επικίνδυνα φαινόμενα για τους συναδέλφους, αλλά 

και για τους μαθητές με τέσσερις πολλές φορές εκπαιδευτικούς να προσφέρουν στήριξη σε 

μαθητές με ειδικές ανάγκες και να μην υπάρχει κανένα θετικό αποτέλεσμα. 

6. Ζητήσαμε ακόμη την άμεση εκ μέρους της Διεύθυνσης και ολοκληρωμένη ενημέρωση των 

συναδέλφων εκπροσώπων της Διοίκησης στις ΔΕΠ αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία 

που διέπει τις γνωμοδοτήσεις επί των θεμάτων που εξετάζονται και ιδιαιτέρως σε αιτήματα 

παραχώρησης σχολικών κτιρίων. 

7. Τέλος ζητήσαμε να δοθούν οργανικές θέσεις για όλες τις ειδικότητες. Δεν είναι δυνατόν 

να υπάρχει σχολείο με 400 μαθητές και να μην έχει οργανική θέση π.χ. Φυσικής Αγωγής. 

Θα πρέπει να γίνει συστηματική και ολοκληρωμένη πρόταση από τη Δ/νση για όλα τα 

σχολεία της. Βέβαια μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοια κατεύθυνση από το Υπουργείο 

Παιδείας και παρά τις αλλεπάλληλες εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για επικείμενους 

διορισμούς εκπαιδευτικών και μάλιστα για 20.000 διορισμούς από το 2015-16, αλλά και του 

τωρινού υπουργού Παιδείας για ακόμη μια φορά από ότι φαίνεται αποδεικνύονται κούφια 

λόγια. 

 

 


