
1 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ 

ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ 

«Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ» 
http://www.syllogosmakrygiannis.gr 

mail: syllogosmakrygiannis@gmail.com 

 

Ζωοδόχου Πηγής και Καβάλας 

Δάφνη Τ.Κ. 17234 

Πληρ.: Τάκης Ρουμπής τηλ. 6977393115 

mail: takisroumpis@yahoo.gr 

 

Δάφνη, 29 Σεπτεμβρίου 2015 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 46/2014-2015 

 

 

Προς: Μέλη μας 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Τα σχολεία έχουν ανοίξει εδώ και ένα μήνα, παρόλα αυτά όμως τα κενά εκπαιδευτικών σε 

όλη την Ελλάδα διαμορφώνουν ένα τοπίο εγκατάλειψης και διάλυσης του δημόσιου 

σχολείου. Στα σχολεία της Α΄Αθήνας τα κενά παραμένουν εκρηκτικά, με 

έλλειψη περίπου 843 εκπαιδευτικών!!! Συγκεκριμένα λείπουν: 

 

Δάσκαλοι 106 

Νηπιαγωγοί 63 

Εκπαιδευτικοί ΣΜΕΑΕ 109 

Παράλληλη Στήριξη 215 

Γερμανικών 15 

Γαλλικών 4 

Αγγλικών 42 

Γυμναστές 47 

Μουσικής 37 

Πληροφορικής 67 

Εικαστικών 78 

Θεατρικής Αγωγής 60 

  

Για όλα τα παραπάνω κενά έγιναν, μόλις προχθές, 11 προσλήψεις δασκάλων και 

7 νηπιαγωγών!!! 

 

Οι πολιτικές των μνημονίων της τωρινής και των παλαιότερων κυβερνήσεων, της Ε.Ε 

και του ΔΝΤ έχουν δημιουργήσει αυτή τη θλιβερή κατάσταση για τη δημόσια 

παιδεία. Οι πολιτικές αυτές έχουν ως περιεχόμενο τους μηδενικούς διορισμούς, το 

κλείσιμο σχολείων, τις συμπτύξεις τμημάτων, τη λιτότητα στην εκπαίδευση και την 

εισβολή της αγοράς στο δημόσιο σχολείο. 

 
 

Εδώ και τώρα χρειάζεται να σταθούμε εμπόδιο στα σχέδια των κομμάτων 

του μνημονίου. 
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Απαιτούμε: 

 

 Να ανοίξουν τώρα όλα τα σχολεία, όλα τα τμήματα, όλα τα ειδικά σχολεία!!! 

Να γίνει ικανοποίηση όλων των αιτήσεων για παράλληλη στήριξη και Ειδικό 

Βοηθητικό Προσωπικό! Άμεση κάλυψη όλων των κενών με μαζικούς 

διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών! Καμία διδακτική ώρα χαμένη.Καλύτερη 

ποιότητα της διδασκαλίας με 20 μαθητές ανά τάξη και 15 στο Νηπιαγωγείο 

και σε Α’ και Β’ Δημοτικού. Όχι στα τμήματα με πάνω από 25 μαθητές! Να 

γίνεται μείωση του αριθμού των μαθητών όταν υπάρχουν μαθητές με διαγνώσεις. 

 

Το Δ.Σ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «ο Μακρυγιάννης» αποφασίζει τη 

συμμετοχή του συλλόγου στην κινητοποίηση που οργανώνουν Σύλλογοι 

Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας την 

 

 

Πέμπτη, 1 του Οκτώβρη 2015, στις 13.30 
 

 

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων ο Σύλλογός μας 

κηρύσσει 2ωρη διευκολυντική στάση εργασίας  για τις δύο 

τελευταίες ώρες του πρωινού και τις δύο πρώτες του απογευματινού 

ωραρίου. 

 

 
Για το Δ.Σ 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

 
Τάκης Ρουμπής 

 
 

 
Ελισάβετ Σπυριδάκη 

 


