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Το ΠΥΣΠΕ και τα υπθρεςιακά ςυμβοφλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόςωποί ζχουν τθν υποχρζωςθ να 
ενθμερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ για το ότι ςυμβαίνει ςε αυτά. 

Υπεραςπίηονται τα εργαςιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρουσ κινιματοσ και όχι προςωπικών 
εξυπθρετιςεων. Φωσ ςτα ςκοτεινά δωμάτια, άμμοσ ςτα γρανάηια τθσ αντιεκπαιδευτικισ πολιτικισ! 

Το πιο ςφντομο ανζκδοτο οι δθλϊςεισ Γαβρόγλου ςτισ 10/9: «Τα ςχολεία ανοίγουν αφριο με τισ 
καλφτερεσ ςυνκικεσ. Αφριο κα είναι μία ευχάριςτθ μζρα». Ενάμιςθ μινα μετά, θ Α’ βάκμια 
εκπαίδευςθ βιϊνει μια από τισ χειρότερεσ χρονιζσ τθσ και θ Α’ Διεφκυνςθ τθ χειρότερθ χρονιά μετά 
το 2013 επί Αρβανιτόπουλου! 

Δεκάδεσ κενά ςε πρωινά και ολοιμερα για όλεσ τισ ειδικότθτεσ ςτθν Α’ Διεφκυνςθ 
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Χαρακτθριςτικό τθσ κατάςταςθσ είναι ότι ςε κακθμερινι βάςθ πολλοί Σφλλογοι Γονζων, Ενϊςεισ, 

Εκπαιδευτικά Σωματεία, πραγματοποιοφν παραςτάςεισ διαμαρτυρίασ, θ Ζνωςθ του 5ου 

Διαμερίςματοσ, του 2ου Διαμερίςματοσ, τθσ Φιλαδζλφειασ-Χαλκθδόνασ, τθσ Καιςαριανισ, οι 

ςφλλογοι γονζων από το 129ο, το 63ο, το 2ο Ν. Χαλκθδόνασ, από τα ςχολεία τθσ Γκράβασ και του 

Γαλατςίου, του Κολωνοφ και των Πατθςίων. Ο Διευκυντισ εκπαίδευςθσ αρνείται να δθμοςιοποιιςει 

όλα τα κενά με τθ δικαιολογία ότι θ Α’ Διεφκυνςθ είναι μεγάλθ και θ εικόνα αλλάηει «κακθμερινά». 

Εν τω μεταξφ, καμία «κακθμερινι» θμζρα δεν κατζςτθ τελικά δυνατό να αποτυπωκοφν αυτά τα 

κενά! Η φτϊχεια φζρνει αδιαφάνεια και αυκαιρεςία!  

Σο Τπουργείο Παιδείασ αφινει για 2ο μινα εκατοντάδεσ κενά ακάλυπτα και 
πραγματοποιεί μαϊμοφ αποςπάςεισ! 

Ενϊ τα ςχολεία ςτενάηουν, το ΥΠΕΘ προςλαμβάνει μόλισ 3 αναπλθρωτζσ ΠΕ70, 4 ΠΕ60, 9 ΠΕ71, 2 

ΠΕ70.50, 3 ΠΕ60.50, 1 ΠΕ08.50, 1 ΠΕ32 για ΣΜΕΑΕ, αρικμοί που καμία ςχζςθ δεν ζχουν με τθν 

κάλυψθ των πραγματικϊν κενϊν και αποδεικνφουν ότι το ΤΠΕΘ ζχει κάνει τθν επιλογι του να 
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αφιςει τθ μεγαλφτερθ διεφκυνςθ τθσ χώρασ και τα παιδιά των κατώτερων οικονομικά 

ςτρωμάτων χωρίσ εκπαιδευτικοφσ!  

Τθν ίδια ςτιγμι πραγματοποιεί 24 αποςπάςεισ ΠΕ70 από άλλα ΠΥΣΠΕ. Κι εδϊ αρχίηουν οι 

αυκαιρεςίεσ του ΥΠΕΘ. Ενϊ αποςπϊνται 24, για τουσ 11 δεν εκτελείται θ απόςπαςθ λόγω κενϊν ςτθ 

διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ από τθν οποία προζρχονται! Εν ολίγοισ το ΥΠΕΘ ζκανε μαϊμοφ αποςπάςεισ! 

Εκεί αρχίηουν και οι αυκαιρεςίεσ και θ αδιαφάνεια! Ενϊ θ απόφαςθ είναι για όλουσ με ίδια 

θμερομθνία, τα κενά δεν μποροφν να καλυφκοφν ταυτόχρονα και άρα οι παραβιάςεισ τθσ 

νομοκεςίασ για τοποκζτθςθ των αποςπαςμζνων με βάςθ τα μόρια τουσ, γίνονται κακεςτϊσ. Η 

μνθμονιακι εποχι, απαιτεί παραβίαςθ όλων των εργαςιακϊν δικαιωμάτων και κάκε διαφανοφσ και 

κεςμοκετθμζνθσ διαδικαςίασ!  

Σο Νζο ςχολείο Φίλθ δείχνει το αντιεκπαιδευτικό του πρόςωπο! 

1. Πρωινά τμιματα δεν ζχουν δάςκαλο/α από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ ενϊ τμιματα που 

ζπρεπε να χωριςτοφν δεν χωρίηονται και ςχολεία κι εκπαιδευτικοί πιζηονται αςφυκτικά και 

κακθμερινά να ςυμπτφξουν τμιματα. 

2. Σα ολοιμερα απαξιώνονται!  

Το 30% των ολοθμζρων υπολειτουργοφν ακόμα ι δεν ξεκίνθςαν να λειτουργοφν κακόλου! Ακόμα 

κι αυτζσ οι ϊρεσ τουσ καλφπτονται με όποια ειδικότθτα περιςςεφει ςτθ διεφκυνςθ ι με 

περιςςεφματα ωρϊν δαςκάλων από το πρωινό πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό, μορφωτικό και 

παιδαγωγικό περιεχόμενο αγνοείται επιδεικτικά ςτισ επιλογζσ τθσ διεφκυνςθσ για τοποκετιςεισ 

εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία! Συνεχείσ είναι οι καταγγελίεσ από τα ςχολεία που πιζηονται αςφυκτικά 

να κλείςουν τμιματα ολοθμζρου για να μειωκοφν τα κενά ςε δαςκάλουσ!  

3. Σα προγράμματα δυςεπίλυτο παηλ 

Τα προγράμματα των ςχολείων δεν «βγαίνουν». Οι ςφλλογοι διδαςκόντων και οι 

διευκυντζσ/ντριεσ αποκτοφν μαγικζσ ικανότθτεσ για να «κουμπϊςουν» οι ϊρεσ των εκπαιδευτικϊν 

ειδικοτιτων που μετακινοφνται ακόμα και 7 ςχολεία!!!  Το ςχολείο μετατρζπεται ςε άκροιςμα ωρϊν 

που θ διοίκθςθ τισ καλφπτει όπωσ όπωσ και με ότι να ‘ναι! 

4. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων μετακινοφνται ακόμα και ςε 7 ςχολεία, ακόμα και ςε 3 τθν ίδια 

θμζρα 

5. Οι εκπαιδευτικοί τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ υποχρεϊνονται να καλφπτουν ακόμα και 5 παιδιά 

και τα παιδιά που χρειάηονται παράλλθλθ ζχουν «κάλυψθ» για 4-6 ϊρεσ τθν εβδομάδα ενϊ οι 

ιδιωτικζσ παράλλθλεσ μζςα ςτο Δθμόςιο Σχολείο πλθκαίνουν!  

6. Οι νθπιαγωγοί «απαγορεφεται» να αρρωςτιςουν γιατί δεν υπάρχει προςωπικό να καλφψει 

το κενό που κα αφιςουν 

7. Σα τμιματα υποδοχισ παραμζνουν χωρίσ ςτελζχωςθ με αποτζλεςμα προςφυγόπουλα, 

μεταναςτόπουλα και ελλθνόπουλα να ςτεροφνται των αναγκαίων υποςτθρικτικϊν δομϊν ενϊ οι 

εκπαιδευτικοί αφινονται εντελϊσ αβοικθτοι! 



ε αυτό το κακεςτώσ, ςτθν Α’ Διεφκυνςθ κυριαρχοφν οι αυκαιρεςίεσ από τον 
διευκυντι εκπαίδευςθσ 

1. Αυκαιρεςία και αδιαφάνεια ςτα κενά! 

Οι αναπλθρωτζσ πιραν ελάχιςτο αρικμό κενϊν και μάλιςτα όχι όλοι τα ίδια ενϊ παρουςιάςτθκαν 

ταυτόχρονα! Κρφβονται τα κενά με διαφορετικζσ δικαιολογίεσ κάκε φορά. Τθ μια κρφβονται τα κενά 

ολοθμζρων με τθ δικαιολογία να καλυφκοφν τα πρωινά και τθν άλλθ καλφπτονται κενά ολοθμζρων 

ενϊ δεν δίνονται πρωινά κενά! Η διεφκυνςθ ζδωςε ωσ κενά Δθμοτικϊν Σχολείων, ςε διαφορετικοφσ 

χρόνουσ τα παρακάτω: 22ο, 33ο, 39ο, 46ο, 56ο, 60ο, 61ο, 63ο, 65ο, 86ο, 128ο, 132ο, 8ο Ν. Φ., 2ο 

Γαλατςίου, 4ο, Γαλατςίου, 11ο Γαλατςίου, 16ο Γαλατςίου, 1ο Ν. Χ., 4ο Καις.  

Αποκρφφτθκαν: 3ο Ακθνών, 33ο(ζνα ακόμα κενό), 45ο, 56ο, 58ο, 59ο, 63ο(ζνα ακόμα κενό), 75ο (2 

κενά), 67ο, 99ο, 129ο, 2ο Ν. Χ., 1ο Θλιοφπολθσ, 4ο Θλιοφπολθσ κ.ά. 

Από τθ Διεφκυνςθ δόκθκαν ωσ κενά: 

 ΜΕΑΕ Δθμοτικών χολείων:  4ο Ειδικό, Ειδικό ΜΔΔΕ Καιςαριανισ, 20ο ΔΣ Ακθνϊν, 58ο ΔΣ 

Ακθνϊν, 60ο ΔΣ Ακθνϊν, 128ο ΔΣ Ακθνϊν, 130ο ΔΣ Ακθνϊν, 3ο ΔΣ Ν. Φιλαδ., 5ο ΔΣ Ν. Φιλαδ., 8ο ΔΣ Ν. 

Φιλαδ., 6/κζςιο Πειραματικό ΔΣ 

Νθπιαγωγεία:  3ο Ν. Φ., 56ο, 42ο, 1ο Γαλ., 95ο  

2. Παραβίαςθ απόφαςθσ του ΠΤΠΕ και τοποκζτθςθ δαςκάλου ςε 2 διαφορετικά και μθ 

ςυςτεγαηόμενα δθμοτικά!!! Παραβιάςτθκε θ απόφαςθ του ΠΥΣΠΕ για τοποκζτθςθ εκπαιδευτικοφ 

ΠΕ70 ςτο 65ο ΔΣ και ςτάλκθκε για 2 θμζρεσ ςτο 65ο και για τισ υπόλοιπεσ ςτο 112ο! Δθλαδι, 

μοιράςτθκε δάςκαλοσ/α ςε 2 ςχολεία για να καλφψει κάποιεσ ϊρεσ ολοθμζρου! 

3. Τπάρχουν εκπαιδευτικοί που ζχει εγκρικεί θ απόςπαςι τουσ ςε διάφορουσ φορείσ και 

επιλεκτικά ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ ςε άλλουσ δίνει και ςε άλλουσ δε δίνει απόςπαςθ οφτε καν 

δίνει τα κενά τουσ.  

Απζναντι ςε αυτι τθν κατάςταςθ που απαξιώνει το δθμόςιο ςχολείο, παραβιάηει όλα τα 
μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και τα εργαςιακά των εκπαιδευτικών, μοναδικι 
διζξοδο αποτελοφν οι μαηικοί διοριςμοί και θ μονιμοποίθςθ ΟΛΩΝ των αναπλθρωτών!  

Μαηικοί Μόνιμοι Διοριςμοί Εκπ/κών, Μονιμοποίθςθ των αναπλθρωτών  
Οργανικζσ Θζςεισ για όλεσ τισ υπάρχουςεσ ειδικότθτεσ 

Ανατροπι των μνθμονιακών πολιτικών κυβζρνθςθσ-ΕΕ-ΔΝΣ-ΟΟΑ-
κεφαλαίου 

 

Ακολουκεί αποτφπωςθ των κενών τθσ Α’ Διεφκυνςθσ (19/10/2017) ςε άλλο αρχείο 
 

τθν Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι Παρζμβαςθ ςυμμετζχουν: 
 

Ανεξάρτθτθ Αγωνιςτικι Κίνθςθ/Αριςτοτζλθσ,  
Ανεξάρτθτθ  Παρζμβαςθ/Ακθνά,  

Δάςκαλοι ςε Kίνθςθ/Παρκενώνασ,  
Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι  Παρζμβαςθ/Ρόηα Ιμβριώτθ, Εκπαιδευτικοί ςε δράςθ/Μ. Παπαμαφροσ, 

Ανεξάρτθτθ Ριηοςπαςτικι  Παρζμβαςθ/Μακρυγιάννθσ 


