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Εκπαίδευςησ 

Μαδηθή παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ζηε Γηεύζπλζε Π.Δ. Α΄ Αζήλαο πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ Πέκπηε 

26 Ιαλνπαξίνπ νη 7 Σύιινγνη Δθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. ηεο πεξηνρήο. Σηελ παξάζηαζε δηακαξηπξίαο 

είραλ θιεζεί εθηόο από ηνλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη νη Σρνιηθνί Σύκβνπινη γηα λα απαληήζνπλ 

ζηα δεηήκαηα ηεο πξνζκέηξεζεο ηεο ώξαο ζίηηζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ ησλ λεπηαγσγείσλ. 

Ειάρηζηνη ζρνιηθνί ζύκβνπινη αληαπνθξίζεθαλ θαη παξαβξέζεθαλ ζηελ παξάζηαζε. 

Σηελ παξάζηαζε δηακαξηπξίαο νη Σύιινγνη δηαπίζησζαλ όηη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ην 

Γεκνηηθό Σρνιείν θαη ην Νεπηαγσγείν ιεηηνπξγνύλ ζε αληηπαηδαγσγηθή θαηεύζπλζε, δηαζπνύλ 

ηνλ εληαίν ραξαθηήξα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αλνίγνπλ ην δξόκν ζε επηθίλδπλεο 

εμειίμεηο γηα ην ραξαθηήξα ηνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πινπνηώληαο ηηο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Με βάζε απηή ηε δηαπίζησζε θαη ζηελ θαηεύζπλζε θαηάξγεζεο ησλ ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ, 

ππεξάζπηζεο ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ κνξθσηηθώλ 

δηθαησκάησλ ησλ καζεηώλ,  ζηελ παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ηέζεθαλ ηα παξαθάησ δεηήκαηα: 

1. Πξνζκέηξεζε ηεο ώξαο ηεο ζίηηζεο ζε όινπο όζνπο εκπιέθνληαη. Με βάζε ηελ 

λνκνζεζία γηα ην εξγαζηαθό θαη δηδαθηηθό σξάξην, γίλεηαη θαλεξό όηη ην εδάθην ηεο Υ.Α. 

πνπ θαιεί λα κελ πξνζκεηξεζεί ε ώξα ηεο ζίηηζεο γηα ην ππόινηπν δηδαθηηθό πξνζσπηθό 

πνπ έρεη ππνρξεσηηθά ηελ ώξα ηεο ζίηηζεο ζηελ επζύλε ηνπ καζεηέο, είλαη εληειώο 

παξάλνκν θαη θαηάθσξα άδηθν. Ο Γηεπζπληήο εθπαίδεπζεο θαη νη Σρνιηθνί Σύκβνπινη πνπ 

πινπνηνύλ απηή ηελ αληηεθπαηδεπηηθή θαη παξάλνκε πξαθηηθή δελ είλαη άκνηξνη επζπλώλ. 

Από εθπξόζσπν ζπιιόγνπ θαηαγγέιζεθε όηη από ηε Γηεύζπλζε θη από Σρνιηθνύο 

Σπκβνύινπο αζθήζεθαλ αθόξεηεο πηέζεηο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο  ώζηε λα κελ 

ππνβάιινπλ πξνγξάκκαηα ζύκθσλα κε ηηο ζέζεηο ησλ Σπιιόγσλ θαη ηεο ΓΟΔ. Ο 

Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο απάληεζε όηη έρνπλ θαηαηεζεί κέζσ ησλ Σπιιόγσλ Π.Δ. πεξίπνπ 

1000 αηηήζεηο ζπλαδέιθσλ γηα ηελ πξνζκέηξεζε ηεο ώξαο ζίηηζεο. Πεξηνξίζηεθε λα 

δειώζεη όηη ην αίηεκα γηα ηελ πξνζκέηξεζε ηεο ώξαο ζίηηζεο ζε όινπο όζνπο εκπιέθνληαη 

θαη ε δπλακηθή κε ηελ νπνία δηαηππώλεηαη, έρνπλ κεηαθεξζεί ηεξαξρηθά. Από ηελ πιεπξά 

ηνπο, νη Σρνιηθνί Σύκβνπινη Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ παξαβξέζεθαλ, ελεκέξσζαλ όηη 

έρνπλ απεπζύλεη εξσηήκαηα ζηνλ Πξντζηάκελν επηζηεκνληθήο θαζνδήγεζεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο ΠΔ θαη ΓΔ Αηηηθήο, ζρεηηθά κε ηε ζεώξεζε σξνινγίσλ 

πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ, κε απνθάζεηο ησλ Σπιιόγσλ Γηδαζθόλησλ, 

ππνινγίδνπλ ηελ ώξα ζίηηζεο σο δηδαθηηθή ώξα ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ 

εκπιέθνληαη ζε απηήλ. Τα εξσηήκαηα αλαθέξνληαη επίζεο, ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε 

ζίηηζε γίλεηαη ζε πεξηζζόηεξεο από κία αίζνπζεο ή πξαγκαηνπνηείηαη ζε κία αίζνπζα αιιά 

ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ είλαη κεγάινο, δπζρεξαίλνληαο ηνλ παηδαγσγηθό ξόιν ηνπ 

ππεύζπλνπ ζίηηζεο. Η απάληεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ  Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο ήηαλ όηη γηα 

ηελ πξνζκέηξεζε ηεο ώξαο ζίηηζεο σο δηδαθηηθήο ζην νινήκεξν πξόγξακκα, ηζρύνπλ νη 

Υ.Α. Φ.12/657/70691 [ΦΔΚ1324/11-05-2016, η.Β΄] ηνπ Φίιε θαη Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-



2011 [ΦΔΚ1327/2011, η. Β΄], ηεο Φξηζηνθηινπνύινπ γηα ηα ΔΑΔΠ θαη ηηο εηδηθόηεηεο.  Από 

ηελ πιεπξά ηνπο δηαπηζηώλνπλ όηη ε ΓΟΔ θαη νη Σύιινγνη Π.Δ. ζσζηά ζέηνπλ θαη 

δηεθδηθνύλ ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα αιιά από ηε ζέζε ηνπο δελ κπνξνύλ λα έξζνπλ ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηελ Υπνπξγηθή Απόθαζε, επνκέλσο, όζνλ αθνξά ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

πνπ αθνινπζνύλ ηηο απνθάζεηο ησλ Σπιιόγσλ Π.Δ. θαη ηεο ΓΟΔ θαη πξνζκεηξνύλ ηελ 

ώξα ηεο ζίηηζεο σο δηδαθηηθή ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζεσξνύλ ην πξσηλό 

πξόγξακκα αιιά δε ζεσξνύλ ην απνγεπκαηηλό. Ο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο δήισζε όηη 

δελ πξνηίζεηαη ζε θακηά πεξίπησζε λα αλαδεηήζεη πεηζαξρηθέο επζύλεο ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο πνπ ζην ζέκα ηεο ζίηηζεο πινπνηνύλ ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία ηηο απνθάζεηο 

ησλ Σπιιόγσλ Π.Δ. θαη ηεο ΓΟΔ.  

Η ώξα ηεο ζίηηζεο είλαη δηδαθηηθή γηα όινπο όζνη εκπιέθνληαη ζε απηήλ. Σε επίπεδν 

Α΄ Δηεύζπλζεο, κηιάκε γηα ηνπιάρηζηνλ 1500 ώξεο ρακέλεο. Ώξεο εξγαζίαο ηνπ θάζε 

ζπλαδέιθνπ. Ώξεο δηδαθηηθέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο ζπλαδέιθσλ 

καο πνπ ζήκεξα είλαη άλεξγνη. Δειώλνπκε από ηελ πιεπξά καο όηη ζα 

αμηνπνηήζνπκε θάζε δηαζέζηκν κέζν ώζηε λα επηβάιινπκε ζηελ πξάμε απηό ην 

δίθαην αίηεκα- γηα ηε κε παξαβίαζε ηνπ λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλνπ δηδαθηηθνύ 

σξαξίνπ θαη ήδε νη Σύιινγνη Π.Ε. ηεο Δηεύζπλζεο έρνπλ μεδηπιώζεη θαη ζπλερίδνπλ 

κηα πνηθηιία κνξθώλ δξάζεο ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε (αηηήζεηο ζπλαδέιθσλ, 

θηλεηνπνηήζεηο, απνθάζεηο Σπιιόγσλ Δηδαζθόλησλ πνπ δηακνξθώλνπλ θαη 

εθαξκόδνπλ πξνγξάκκαηα κε ηε ζίηηζε ζε όινπο, απνθάζεηο ζπλδηθαιηζηηθήο θαη 

λνκηθήο θάιπςεο ζηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ππεξαζπίδνπλ ζηελ πξάμε ην σξάξην 

θαη αξλνύληαη ηελ παξαβίαζή ηνπ, ζηάζεηο εξγαζίαο). 

 

 

2. Έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ λεπηαγσγείσλ κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηεο ΔΟΕ 

θαη ησλ Σπιιόγσλ. Οη Σρ. Σύκβνπινη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο αλέθεξαλ όηη έρνπλ 

κεηαθέξεη ηα αηηήκαηα ησλ Νεπηαγσγώλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε, αιιά σο ζήκεξα 

δελ έρνπλ πάξεη απάληεζε. Από ηελ πιεπξά ηνπο δήισζαλ όηη δελ δεκηνπξγνύλ 

πξνβιήκαηα ζηα Νεπηαγσγεία όπνπ νη Σύιινγνη Γηδαζθόλησλ αθνινπζνύλ ηηο απνθάζεηο 

ησλ Σπιιόγσλ ΠΔ θαη ηεο ΓΟΔ αιιά δελ κπνξνύλ λα ππνγξάςνπλ πξνγξάκκαηα πνπ δελ 

είλαη ζύκθσλα κε ηελ ΥΑ γηα ηα Νεπηαγσγεία. Από ηελ πιεπξά καο μεθαζαξίζακε όηη ε 

λέα Υπνπξγηθή Απόθαζε γηα ηα λεπηαγσγεία δηαζπά ην εληαίν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη έρεη 

ππνβαζκίζεη ην νινήκεξν λεπηαγσγείν ζε θύιαμε. Ο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο δήισζε όηη 

δελ πξνηίζεηαη ζε θακηά πεξίπησζε λα αλαδεηήζεη πεηζαξρηθέο επζύλεο ζηνπο-ζηηο 

ζπλαδέιθνπο πνπ πινπνηνύλ ζηα Νεπηαγσγεία ηνπο ηηο ζπιινγηθέο απνθάζεηο ζην ζέκα 

ηεο θαηαλνκήο ηκεκάησλ θαη ηεο ελαιιαγήο σξαξίνπ. Τέινο, εξσηώκελνο ν Γηεπζπληήο 

εθπαίδεπζεο εάλ πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ε ζπγρώλεπζε ησλ ζπζηεγαδόκελσλ 

Νεπηαγσγείσλ ζε πνιπζέζηα, απάληεζε όηη δελ έρεη θάλεη θακηά πξόηαζε γηα ζπγρώλεπζε 

Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ ή Νεπηαγσγείνπ.  

Τελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά ζα επηδηώμνπκε, ην ζύλνιν ησλ Νεπηαγσγείσλ λα 

ιεηηνπξγνύλ κε βάζε ηηο απνθάζεηο ησλ Σπιιόγσλ ΠΕ θαη ηεο ΔΟΕ θαη θαινύκε ηηο 

Σρ. Σπκβνύινπο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο λα εγθξίλνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα. 

 

 

3. Να γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ. Κάζε αλαξξσηηθή άδεηα 

καθξάο δηάξθεηαο λα θαιύπηεηαη άκεζα κε πξόζιεςε αλαπιεξσηή θαη όρη κε 

αλαδηακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πεξηθνπή ρξήζηκσλ γηα ην ζρνιείν σξώλ. Με 

βάζε ηα κέρξη ζήκεξα ζηνηρεία, ν Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο ελεκέξσζε όηη έρνπλ γίλεη 



ζπλνιηθά 580 πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ ζηελ Α΄ Γηεύζπλζε ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά 

έλαληη 380 πέξζη. Από απηνύο, νη 11 είλαη δάζθαινη/εο (ΠΔ70 γεληθήο αγσγήο) γηα λα 

αλαπιεξσζνύλ αληίζηνηρα θελά ζε ζρνιεία. Αθόκε, ζήκεξα εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη 

δύν (2) θελά δαζθάισλ (ΠΔ70) ζε πξσηλά ηκήκαηα.  

Τα ζηνηρεία απηά απνδεηθλύνπλ όηη ε δηεθδίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θηλήκαηνο, από 

ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, λα κελ κεηαθηλεζεί θαλέλαο ζπλάδειθνο ζε άιιε 

Δηεύζπλζε ήηαλ δίθαηε θαη απόιπηα βάζηκε θαζώο πξόθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθό 

δπλακηθό απνιύησο απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. 

 

4. Να γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο πξνζιήςεηο παξάιιειεο ζηήξημεο ώζηε λα έρνπκε 

έλαλ/κία δάζθαιν/α παξάιιειεο γηα θάζε παηδί. Ο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο απάληεζε 

όηη ηα αηηήκαηα γηα παξάιιειε ζηήξημε έθηαζαλ ηα 350. Γηα ηελ θάιπςή ηνπο 

ηνπνζεηήζεθαλ 128 εθπαηδεπηηθνί, ελώ νη ηδησηηθέο παξάιιειεο ζηεξίμεηο αλέξρνληαη ζε 

22 ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία θαη ζε 13 ζηα Νεπηαγσγεία.  

Από ηα ζηνηρεία απηά πξνθύπηεη όηη ε παξάιιειε ζηήξημε παξακέλεη ζε πνζνζηό 

60% αθάιππηε. Επηκέλνπκε λα δηεθδηθνύκε ην απηνλόεην: ηελ πξόζιεςε 

αλαπιεξσηώλ ώζηε λα έρνπκε έλαλ/κία εθπαηδεπηηθό παξάιιειεο ζηήξημεο γηα 

θάζε παηδί. 

 

5. Να ζπζηαζνύλ όιεο νη απαξαίηεηεο νξγαληθέο ζέζεηο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη λα 

απνδνζνύλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο. Γελ έρνπλ απαληεζεί νη ελζηάζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ 

εηδηθνηήησλ γηα ηηο ηνπνζεηήζεηο πνπ κνλνπξόζσπα έθαλε ν Γηεπζπληήο εθπαίδεπζεο.  Ο 

Γηεπζπληήο εθπαίδεπζεο απάληεζε όηη δελ γλσξίδεη αλ ζα ππάξμνπλ λέεο απνδόζεηο 

νξγαληθώλ ζέζεσλ εηδηθνηήησλ. Οη απνδόζεηο ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ πνπ ήδε έρνπλ 

ζπζηαζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο αλακέλεηαη λα γίλεη θάπνηα ζηηγκή, όπσο 

δήισζε, ρσξίο όκσο λα πξνζδηνξίδεη ρξνληθό πιαίζην. 

Θεσξνύκε απαξαίηεηε ηε ζύζηαζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ νξγαληθώλ ζέζεσλ όισλ 

ησλ εηδηθνηήησλ θαη ηελ απόδνζή ηνπο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο άκεζα. 

 

6. Κακία ζύκπηπμε ηκήκαηνο. Η Γηεύζπλζε αθνινπζεί κηα δηαδηθαζία ζπλερνύο ειέγρνπ 

ησλ ζηνηρείσλ. Με βάζε απηή ηε δηαδηθαζία, δήισζε ν Γηεπζπληήο, δελ έρνπλ πξνθύςεη 

ζηνηρεία γηα ζπκπηύμεηο ηκεκάησλ νύηε έρεη γίλεη ε ζρεηηθή πξνεξγαζία ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζρνιηθέο κνλάδεο. Ο έιεγρνο βέβαηα ζπλερίδεηαη θαη ε ζπγθξόηεζε ησλ ηκεκάησλ γηα ηε 

λέα ζρνιηθή ρξνληά ζα γίλεη λσξίηεξα θέηνο θαη κε βάζε ό,ηη πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο 

εγθύθιηνη.  

Από ηελ πιεπξά καο επηζεκάλακε όηη δελ πξόθεηηαη ζε θακηά πεξίπησζε λα 

απνδερηνύκε θακηά ζύκπηπμε ηκήκαηνο, ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε ζα 

πξνρσξήζνπκε άκεζα ζε θηλεηνπνηήζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Σπιιόγνπο 

Γνλέσλ. 

 

7. Έλαο/κία δάζθαινο/α αλά 50 καζεηέο ζην νινήκεξν. Τν Σεπηέκβξην ηεο ηξέρνπζαο 

ζρνιηθήο ρξνληάο, δηεθδηθήζακε θαη πεηύρακε ηελ ηνπνζέηεζε ελόο ηνπιάρηζηνλ δαζθάινπ 

ζε θάζε νινήκεξν κε βάζε απηή ηε ζέζε. Ο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο δελ απνδέρεηαη κηα 

ινγηθή πνπ θηλείηαη εθηόο ησλ πιαηζίσλ ηεο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο, ζεσξεί όηη θαηά 

πεξίπησζε εμεηάδεηαη θάζε ζρνιηθή κνλάδα κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ.  

Η ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ σζηόζν, απέδεημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο όηη ε ηνπνζέηεζε ελόο δαζθάινπ αλά 50 καζεηέο ζην νινήκεξν είλαη 



απαξαίηεηε, ππελζπκίδνπκε κόλν όηη ηκήκαηα νινήκεξνπ μεθίλεζαλ λα ιεηηνπξγνύλ 

ην Δεθέκβξην ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ.  

 

8. Όρη ζηελ πξνσζνύκελε αμηνιόγεζε  – ρεηξαγώγεζε. Γειώζακε όηη κε όπνην ηξόπν ή 

κνξθή επηρεηξεζεί λα πξνσζεζεί ε αμηνιόγεζε/απηναμηνιόγεζε – ρεηξαγώγεζε, ζα καο 

βξεη απέλαληη κε όπνην κέζν δηαζέηνπκε. Όπσο θαη ζην πξόζθαην παξειζόλ, ζα 

κπινθαξηζηεί ζηελ πξάμε από ην εθπαηδεπηηθό θίλεκα. 

 

9. Να εληαρζνύλ κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ηα παηδηά ησλ πξνζθύγσλ ζην 

πξσηλό πξόγξακκα ησλ ζρνιείσλ θαη λα γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο πξνζιήςεηο 

γη’ απηό (ηκήκαηα ππνδνρήο, κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ αλά ηκήκα, θιπ). Με 

βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Γηεύζπλζεο έρνπλ εγγξαθεί κέρξη ζηηγκήο πάλσ από 350 

πξνζθπγάθηα ζηελ Α΄ Γηεύζπλζε ελώ άιια 230 έρνπλ εληαρζεί ζε απνγεπκαηηλά ηκήκαηα 

ΓΥΔΠ. Η ξνή εγγξαθήο ζηα ζρνιεία ζπλερίδεηαη, ελώ από ηελ πιεπξά ησλ Σπιιόγσλ 

έγηλε ζαθέο όηη ηα πξνζθπγάθηα, ζύκαηα ησλ ηκπεξηαιηζηηθώλ πνιέκσλ, είλαη 

θαινδερνύκελα θαη θάζε ξαηζηζηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ έληαμή ηνπο ζηα ζρνιεία είλαη 

θαηαδηθαζηέα.  

 

10. Πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ελνπνίεζε ησλ Σρνιηθώλ Επηηξνπώλ ηνπ 

Δήκνπ Αζελαίσλ θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Καηαγγείιακε ηελ 

απαξάδεθηε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί πιένλ ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο 

δελ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ εύξπζκα, νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη επαίηεο νύηε κπνξεί λα 

εθιηπαξνύλ γηα ηελ απηνλόεηε ρξεκαηνδόηεζε από ην Γήκν. Να πηζησζνύλ άκεζα ζηα 

ζρνιεία νη ηαθηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί από ηελ Δ.Ε.Π Π.Ε. 

Δήκνπ Αζελαίσλ όπσο γηλόηαλ κέρξη ηε ζπγθξόηεζε ηεο Εληαίαο Σρνιηθήο 

Επηηξνπήο. Είλαη απαξάδεθην λα εξσηώληαη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ εάλ 

ζέινπλ ρξήκαηα γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ θαη λα δίλνληαη 

ρξήκαηα (πόηε 200 θαη πόηε 500 επξώ), αλάινγα κε ην ππόινηπν ησλ ρξεκάησλ 

πνπ έρνπλ νη ινγαξηαζκνί ησλ ζρνιείσλ. Τα ζρνιεία έρνπλ πάληα αλάγθεο θαη 

έμνδα γηα λα θαιύςνπλ θαη ζα πξέπεη λα παίξλνπλ ηα ρξήκαηα πνπ ηνπο αλαινγνύλ 

βάζεη ηνπ λόκνπ πεξί ιεηηνπξγίαο ηεο Σρνιηθήο Επηηξνπήο. Να γίλεη άκεζα 

ελεκέξσζε – ζπγθέληξσζε ησλ δηεπζπληώλ θαζώο θαη ησλ πξντζηακέλσλ 

Νεπηαγσγείσλ από ηελ Πξόεδξν ηεο Εληαίαο Σρνιηθήο Επηηξνπήο (πνπ δελ έρεη 

γίλεη αθόκα), έηζη ώζηε λα γλσξίδνπλ πσο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ζρνιεία από εδώ 

θαη πέξα.  

Ο Γηεπζπληήο εθπαίδεπζεο αλαγλώξηζε όηη ε κεηάβαζε ζηε λέα δνκή έρεη δεκηνπξγήζεη 

πνιιά πξνβιήκαηα θαη όηη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πξέπεη λα απνδίδεηαη ε ρξεκαηνδόηεζε 

πνπ πξνβιέπεηαη κε βάζε ηνλ πξνβιεπόκελν αιγόξηζκν θαζώο ε κέρξη ζήκεξα θαηαλνκή 

είλαη δπζαλάινγε. 

Οη καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο ζηε Γηεύζπλζε, από ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, νδήγεζαλ κέρξη 

ζηηγκήο λα θαηαθηεζεί λα κελ γίλεη ππνινγηζκόο ζε ώξεο, θάζε ηκήκα λα έρεη ηνλ δάζθαιό ηνπ, 

λα ππάξρεη δάζθαινο ζηα νινήκεξα θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί όπνπ ρξεηαζηεί ε εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα αλαραηηηζζεί ε πνιηηηθή απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο γηα καδηθέο ππνρξεσηηθέο κεηαθηλήζεηο ζπλαδέιθσλ εθηόο Γηεύζπλζεο ηε θεηηλή 

ζρνιηθή ρξνληά. Απηή ηελ θαηεύζπλζε, ησλ καδηθώλ θαη απνθαζηζηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ θαινύκε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζηεξίμνπλ θαη ην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα ελάληηα ζηε κλεκνληαθή 

πνιηηηθή θπβέξλεζεο – ΔΔ – ΓΝΤ θαη ηα αληηεθπαηδεπηηθά κέηξα. 



Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηηο ζπλαδέιθηζζεο λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαγξύπλεζε, λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο καδηθέο δηαδηθαζίεο ησλ Σπιιόγσλ καο θαη ηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο πνπ 

ζα δηεμαρζνύλ ην επόκελν δηάζηεκα. 

  

Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

Α΄ Αθηνών, Αθηνά, Αριςτοτζλησ, Μακρυγιάννησ, Παρθενώνασ 

 

 

 


