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Το ΠΥΣΠΕ και τα υπθρεςιακά ςυμβοφλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόςωποί ζχουν τθν υποχρζωςθ να 

ενθμερϊνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ για το ότι ςυμβαίνει ςε αυτά. 
Υπεραςπίηονται τα εργαςιακά και μορφωτικά δικαιϊματα με όρουσ κινιματοσ και όχι προςωπικϊν 

εξυπθρετιςεων. Φωσ ςτα ςκοτεινά δωμάτια, άμμοσ ςτα γρανάηια τθσ αντιεκπαιδευτικισ πολιτικισ! 

 
 

ΕΝΘΜΕΡΩΘ 

 

1. ε μπαλάκι μετατρζπει τα προςφυγόπουλα το Τπουργείο Παιδείασ και θ Α’ Διεφκυνςθ, 

μετακινϊντασ τα από ςχολείο ςε ςχολείο με μοναδικό κριτιριο τισ μνθμονιακζσ περικοπζσ! 

Ζφταςαν ςτο ςθμείο να εγγράψουν τρία αδζρφια Ρομά ςε δφο διαφορετικά ςχολεία ςτθ 

Φιλαδζλφεια και να το διορκϊςουν άρον άρον μετά από τθν καταγγελία τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

πρακτικισ! αφζςτατθ πολιτικι ρατςιςτικϊν διακρίςεων και παράβαςθ τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ! Απαιτείται παρζμβαςθ του κινιματοσ και κάκε φορζα που υπεραςπίηεται τισ 

διεκνείσ ςυμβάςεισ για τα δικαιϊματα του παιδιοφ! 
 

Ανάλγθτο και όπωσ πάντα ταξικό εμφανίηεται για άλλθ μια φορά το Τπουργείο Παιδείασ και θ 

κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ των ευπακϊν ομάδων, ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ με τα προςφυγόπουλα αλλά και με το ςφνολο των παιδιϊν των λαϊκϊν ςυνοικιϊν.  
 

Αυτι τθ φορά, τα ηθτιματα αφοροφν τα ςχολεία τθσ Φιλαδζλφειασ-Χαλκθδόνασ. Ο διμοσ 

Φιλαδζλφειασ-Χαλκθδόνασ φιλοξενεί οικογζνειεσ προςφφγων ςε ενοικιαηόμενα διαμερίςματα, με 

πρόγραμμα ςτζγαςθσ. Σα 50 παιδιά των οικογενειϊν αυτϊν κα φοιτιςουν ςε Νθπιαγωγεία (10) και 

ςε Δθμοτικά (40) και με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία ζπρεπε να γραφτοφν ςτα ςχολεία που 

ανικουν με βάςθ τθ διεφκυνςθ κατοικίασ τουσ. Όμωσ, θ μνθμονιακι πολιτικι που αςκεί με μεγάλθ 

ςπουδι το Τπουργείο Παιδείασ και ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ τθσ Α’ Ακινασ, οδιγθςε ςε 

διαφορετικό αποτζλεςμα.  
 

ε ςφςκεψθ που ζγινε με τουσ διευκυντζσ και τισ διευκφντριεσ, οι υπεφκυνοι από το 

Τπουργείο, Καίςαρθ και Μόκασ τουσ ενθμζρωςαν ότι κατ’ εντολι του διευκυντι εκπαίδευςθσ, 

τα παιδιά κα μοιραςτοφν ςτα ςχολεία με ζνα και μόνο κριτιριο: Να μθν αλλάηει θ 

λειτουργικότθτα των ςχολείων, δθλαδι όλα να γίνουν με το υπάρχον εκπαιδευτικό προςωπικό 

και να μθν δθμιουργείται νζο τμιμα ϊςτε να μθν γίνουν νζεσ προςλιψεισ εκπαιδευτικϊν. ε 

απλά ελλθνικά αυτό ςθμαίνει ότι τα προςφυγόπουλα γίνονται μπαλάκι! Δε γράφονται ςτο ςχολείο 

τθσ γειτονιάσ τουσ οφτε τα κριτιρια εγγραφισ τουσ είναι παιδαγωγικά κι εκπαιδευτικά ϊςτε να 

εξυπθρετοφνται οι μακθτζσ πρόςφυγεσ και Ζλλθνεσ οφτε αντιρατςιςτικά ϊςτε να ευνοείται θ 

ζνταξι τουσ ομαλά και χωρίσ αντιδράςεισ από τθν κοινωνία. Σα κριτιρια εγγραφισ είναι 
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οικονομικά! Ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ τα προωκεί όπου κρίνει ότι υπάρχει κενό ϊςτε να μθν 

κοςτίηουν! Κι αν το ςχολείο είναι μακριά από το ςπίτι τουσ, και τα παιδιά δεν πθγαίνουν τελικά 

ςχολείο, ποιοσ νοιάηεται! Αρκεί που ζκαναν ότι τα ζγραψαν! Παρωδία αντιρατςιςτικισ πολιτικισ 

κάνει το Τπουργείο Παιδείασ και ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ Α’ Ακινασ! 
 

Σα πράγματα είναι εξαιρετικά ςοβαρά γιατί το κζμα δεν ςταματά με τα 50 παιδιά οφτε αφορά 

μόνο το διμο Φιλαδζλφειασ-Χαλκθδόνασ! 
 

Α. Σα προγράμματα ενοικίαςθσ ςπιτιϊν για τθ ςτζγαςθ προςφφγων ςυνεχίηονται και 

υπολογίηεται να αυξθκεί αιςκθτά ο αρικμόσ των νθπίων/μακθτϊν/μακθτριϊν και άρα οι 

απαιτιςεισ για αναηιτθςθ ςχολείων. 
 

Β. Θ κυβζρνθςθ εκτόσ από τισ μαηικζσ απελάςεισ, ετοιμάηεται να μετακινιςει ζνα μζροσ του 

προςφυγικοφ πλθκυςμοφ (υπολογίηεται ςε 5.000) από τα νθςιά προσ τθν θπειρωτικι Ελλάδα και 

κυρίωσ ςτθν Αττικι. Επειδι το κζντρο τθσ Ακινασ ζχει κορεςτεί, ο ςτόχοσ είναι να ενταχκοφν άλλοι 

διμοι ςτο πρόγραμμα ενοικίαςθσ ςπιτιϊν. 
 

Σα παραπάνω κάνουν φανερό ότι κα αυξθκεί εξαιρετικά ο μακθτικόσ πλθκυςμόσ και οι 

ανάγκεσ που απορρζουν από αυτό. Θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ και θ μνθμονιακι πολιτικι που 

εφαρμόηει με βάςθ τισ κατευκφνςεισ ΕΕ-ΔΝΣ-ΟΟΑ κζλει και τθν πίτα ολόκλθρθ, γνωρίηοντασ ότι 

οδθγοφμαςτε ςε εκπαιδευτικι φτϊχεια και ςε μεγζκυνςθ των ταξικϊν διακρίςεων! Αλλά ποιοσ 

νοιάηεται;  
 

-Σα 25άρια τμιματα ςθμαίνουν επιδείνωςθ των εκπαιδευτικϊν, μορφωτικϊν και εργαςιακϊν 

ςυνκθκϊν για όλουσ!  
 

- Οι εγγραφζσ ςε ςχολεία μακριά από το ςπίτι τουσ, ςθμαίνει ότι τα παιδιά κφματα των 

ιμπεριαλιςτικϊν πολζμων, αντιμετωπίηουν ακόμα ζνα εμπόδιο ςτον αγϊνα τουσ για ηωι! 
 

- Θ καταςτρατιγθςθ των ορίων των ςχολείων δείχνει τι κα γίνει του χρόνου με τθν 

ενεργοποίθςθ των τριμελϊν επιτροπϊν του ΠΔ79. Σα ελλθνόπουλα κα βρεκοφν πολφ γριγορα 

ςτθν ίδια κζςθ με τα προςφυγόπουλα αν δεν αντιδράςουν τα ςωματεία, οι ςφλλογοι και οι 

ενϊςεισ γονζων. 
 

- Θ πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ είναι εξαιρετικά επικίνδυνθ γιατί ευνοεί το ρατςιςμό και τρζφει τον 

κοινωνικό αυτοματιςμό! 
 

Οι εντολζσ αυτζσ είναι κατάφορα παράνομεσ και αντίκεινται ςτθν κείμενθ νομοκεςία 
 

Θ υπάρχουςα νομοκεςία δεν δίνει κανζνα δικαίωμα για τόςθ αυκαίρετθ χριςθ του 

διευκυντικοφ δικαιϊματοσ! 
 

Θ εγκφκλιοσ 7/9/2016 με κζμα «εγγραφζσ αλλοδαπϊν μακθτϊν» αναφζρει: 
 

«…Ειδικότερα, ςε περίπτωςθ προςζλευςθσ μεγάλου αρικμοφ αλλοδαπϊν μακθτϊν για εγγραφι ςτισ ςχολικζσ 

μονάδεσ Π.Ε. και Δ.Ε., δεδομζνου ότι θ δυνατότθτα ςτζγαςθσ κάκε ςχολείου είναι ςυγκεκριμζνθ και ο αρικμόσ 

των μακθτϊν ανά τμιμα είναι κακοριςμζνοσ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ εφρυκμθ λειτουργία των ςχολείων, 

οι Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων να μεριμνιςουν ϊςτε οι γονείσ/κθδεμόνεσ ι οι ίδιοι οι μακθτζσ, εφόςον 

είναι ενιλικεσ, να υποβάλουν τθ ςχετικι αίτθςι τουσ ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ.  

Ακολοφκωσ, οι Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςχολικι περιφζρεια κακϊσ και τον αρικμό 

των ιδθ εγγεγραμμζνων μακθτϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτάσ τουσ, να ορίηουν, με βάςθ τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, τθν ςχολικι μονάδα ςτθν οποία δφναται να εγγραφεί ο μακθτισ.» 



Θ εγκφκλιοσ αναφζρει λοιπόν, ότι ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ παρεμβαίνει όταν ο αρικμόσ των 

αλλοδαπϊν παιδιϊν που αιτείται εγγραφι ςε ζνα ςχολείο είναι μεγάλοσ. ε κανζνα ςχολείο ςτθ 

Φιλαδζλφεια-Χαλκθδόνα δεν αντιςτοιχεί μεγάλοσ αρικμόσ  -εκτόσ και τα 5 παιδιά για τθν Α’ 

διεφκυνςθ είναι μεγάλοσ αρικμόσ- και κανζνα ςχολείο δεν αντιμετωπίηει κτθριακό πρόβλθμα από 

τθν αφξθςθ των τμθμάτων, ϊςτε να δικαιολογεί τζτοια αυκαίρετθ παρζμβαςθ! Σο κριτιριο του 

εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και των προςλιψεων δεν μπαίνει πουκενά ςτθν εγκφκλιο!  
 

Καλοφμε τα εκπαιδευτικά ςωματεία, τθ ΔΟΕ, τουσ ςυλλόγουσ και τισ ενϊςεισ γονζων, τθν 

Ομοςπονδία γονζων, να αγωνιςτοφν ενάντια ςε αυτζσ τισ μεκοδεφςεισ και να προςτατεφςουν τα 

μορφωτικά δικαιϊματα όλων των παιδιϊν!  

Απαιτοφμε:  

- Εγγραφι όλων των παιδιϊν προςφφγων και μεταναςτϊν οπουδιποτε κι αν διαμζνουν 

(ςπίτια, ςτρατόπεδα κ.λπ.), ςτο δθμόςιο ςφςτθμα εκπαίδευςθσ, Δθμοτικά και Νθπιαγωγεία 

ςτα πρωινά τμιματα μαηί με τα άλλα παιδιά, κακϊσ και των κάτω των 4 ετϊν ςτουσ παιδικοφσ 

και βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ χωρίσ προχποκζςεισ 

- Ίδρυςθ ολιγομελϊν τάξεων υποδοχισ και τμθμάτων ζνταξθσ παντοφ και δθμιουργία 

περιςςότερων του ενόσ τμθμάτων υποδοχισ ςτα ςχολεία που φοιτοφν πολλά 

προςφυγόπουλα, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του κάκε ςχολείου.  

- Χωριςμόσ όλων των πολυπλθκϊν τμθμάτων που ζχουν πολλά παιδιά που δεν γνωρίηουν 

τθ γλϊςςα.  

-Άμεςθ διευκζτθςθ του προβλιματοσ ςτζγαςθσ με: 

- Κδρυςθ άμεςα νζου 6κζςιου δθμοτικοφ ςχολείου ςτο κζντρο  

- Κδρυςθ δφο τμθμάτων νθπιαγωγείου ι παραρτθμάτων για το κζντρο και ιδρφςεισ όπου 

αλλοφ κρικεί αναγκαίο 

-Πρόβλεψθ για τθ δωρεάν μεταφορά τουσ ςτα ςχολεία  

-Πρόςκετεσ υποςτθρικτικζσ δομζσ για τισ ευπακείσ ομάδεσ 

-Δωρεάν ςίτιςθ και πλιρθ υγειονομικι περίκαλψθ για όλουσ τουσ μακθτζσ/τριεσ 

-Μαηικοί διοριςμοί μόνιμου προςωπικοφ για τθν κάλυψθ όλων των εκπαιδευτικϊν 

αναγκϊν 
 

2. Μετά από δφο μινεσ αποδεςμεφτθκαν τελικά, δφο εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και ΠΕ08 που 

είχαν πάρει απόςπαςθ από τισ 12/10 από τθ Γ’ Ακινασ και τθ Δυτικι Αττικι αντίςτοιχα και 

ανζλαβαν υπθρεςία ςτθν Α’ Ακινασ! 
 

Οι μνθμονιακζσ περικοπζσ, ο χειριςμόσ από το Τπουργείο Παιδείασ και οι αυκαιρεςίεσ των 

διευκυντϊν εκπαίδευςθσ οδιγθςαν ϊςτε επί δφο μινεσ να ακυρϊνεται ςτθν ουςία θ εγκεκριμζνθ 

απόςπαςθ τουσ. Οι διευκυντζσ εκπαίδευςθσ δεν αποδζςμευαν τουσ εκπαιδευτικοφσ με τθ 

δικαιολογία ότι δεν είχαν αντικαταςτάτεσ και το Τπουργείο ιςχυριηόταν ότι δεν είναι δικό του κζμα 

μια και αυτό ζκανε τισ αποςπάςεισ!  
 

Ηοφμε ςτο βαςίλειο τθσ αυκαιρεςίασ που παραβιάηονται ακόμα και τα πιο απλά δικαιϊματα, 

όπωσ αυτό τθσ απόςπαςθσ! Θ νομοκεςία ράβεται και κόβεται κατά το δοκοφν, το διευκυντικό 

δικαίωμα αρχίηει και γίνεται κακεςτϊσ, κακθμερινι διοικθτικι πρακτικι κατ’ επιλογι του 

μνθμονίου και των εξυπθρετιςεων. Σο εκπαιδευτικό κίνθμα οφείλει να αντιδράςει γιατί είναι 

φανερό ότι δεν μζνει τίποτα όρκιο. 



το ΠΤΠΕ που πραγματοποιικθκε με πράξθ 47, Πζμπτθ 8/12/2017, ςυηθτικθκαν 

τα παρακάτω: 
 

1. Αιτιςεισ απόςπαςθσ εντόσ 

Εγκρίκθκαν οι αιτιςεισ απόςπαςθσ τθσ Βλαςταράκθ Διμθτρασ ΠΕ06 ςτο 7ο Δ Γαλατςίου 

(από το 7ο Δ Δάφνθσ), Μιχαλοποφλου Ευαγγελίασ ΠΕ70 ςτο 5ο Δ Βφρωνα (από το 4ο Δ Βφρωνα), 

Δαρκαδάκθ Ελζνθσ ΠΕ70 ςτο 4ο Δ Θλιοφπολθσ (από το 19ο Δ Θλιοφπολθσ), Σετϊρου οφία ΠΕ60 

ςτο 40ο Νθπ. Ακθνϊν (από το 77ο Νθπ. Ακθνϊν) και τθσ Πουλίδου Φιλίππασ ΠΕ11 ςτο 8ο Δ 

Βφρωνα (από το 27ο Δ Ακινασ) ςτα οποία πλεόναηαν μετά από επιςτροφι αδειϊν. 

2. Προςωρινι τοποκζτθςθ εκπαιδευτικοφ με απόςπαςθ από άλλο ΠΤΠΕ 

Σοποκετικθκε θ εκπαιδευτικόσ Διαμάντθ ταματίνα ΠΕ70 ςτο 52ο Δ Ακθνϊν (από τθ 

Διεφκυνςθ ΠΕ Γ’ Ακινασ) 

3. Προςωρινι τοποκζτθςθ εκπαιδευτικοφ με μερικι διάκεςθ από το ΠΤΔΕ Αϋ Ακινασ 

Σοποκετικθκε θ εκπαιδευτικόσ Σαβουλάρθ Ηανζττα ΠΕ05 για ςυμπλιρωςθ ωραρίου 2 ωρϊν 

ςτο 91ο Δ Ακθνϊν (από το Διεφκυνςθ ΔΕ Α’ Ακινασ) 

4. Αναγνϊριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν 

Δόκθκε ςυνάφεια μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςε ΠΕ 70 με οργανικι ςτο 8ο Δ Βφρωνα 

και ςε ΠΕ70 με οργανικι ςτο 25ο Δ Ακθνϊν για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ ςτο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «πουδζσ ςτθν Εκπαίδευςθ» τθσ χολισ Ανκρωπιςτικϊν πουδϊν του 

Ελλθνικοφ Ανοιχτοφ Πανεπιςτθμίου. 

5. Χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου 

Εγκρίκθκαν δζκα εννζα άδειεσ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου (δεκατριϊν μονίμων και ζξι 

αναπλθρωτϊν), -όλεσ όςεσ είχαν κατατεκεί και πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ που κζτει θ 

νομοκεςία.  
 

το ΠΤΠΕ που πραγματοποιικθκε με πράξθ 46, Πζμπτθ 30/11/2017, ςυηθτικθκαν 

τα παρακάτω: 

1. Απόςπαςθ  εκπ/κοφ ΠΕ70 εντόσ ΠΤΠΕ Αϋ Ακινασ 

Απορρίφκθκε θ αίτθςθ απόςπαςθσ εκπαιδευτικοφ ΠΕ70 γιατί δεν υπιρχε κενό ςτισ περιοχζσ 

που αιτοφνταν. 

2. Προςωρινι τοποκζτθςθ εκπαιδευτικοφ με απόςπαςθ από άλλο ΠΤΠΕ 

Σοποκετικθκε θ εκπαιδευτικόσ Ορφανοφ ωτθρία ΠΕ08 ςτο 12ο Δ Ηωγράφου (από τθ 

Διεφκυνςθ ΠΕ Δυτικισ Αττικισ) 

3. Χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου 

Εγκρίκθκαν τζςςερισ άδειεσ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου (δφο μονίμων και δφο αναπλθρωτϊν), -

όλεσ όςεσ είχαν κατατεκεί και πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ που κζτει θ νομοκεςία.  

4. Αναγνϊριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακϊν-διδακτορικϊν τίτλων ςπουδϊν 

αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν 

Ζγιναν δεκτζσ οι αιτιςεισ αναγνϊριςθσ ςυνάφειασ μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν τίτλων 

ςπουδϊν αναπλθρωτριϊν και αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν για τθν μιςκολογικι εξζλιξθ των 

κατόχων τουσ ςφμφωνα με τθν υπαρ:2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 διευκρινιςτικι εγκφκλιο του ΓΛΚ, και 

το υπαρ: 169228/Ε2/12-10-2016 ζγγραφο του ΤΠΠΕΘ και τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ. 

 



5. Αναγνϊριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν 

Εγκρίκθκε  θ αίτθςθ εκπαιδευτικοφ ΠΕ70 από το 71ο Δ Ακθνϊν για χοριγθςθ ςυνάφειασ, για 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα πουδϊν, τθσ κατεφκυνςθσ "υγκριτικι Παιδαγωγικι με ειδίκευςθ ςε 

ηθτιματα ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ", του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, του 

Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

 

τισ 8/12/2017, ςτθν 30θ ςυνεδρίαςθ του Π.Τ..Π.Ε. Αϋ Ακινασ ωσ υμβουλίου Επιλογισ 

Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων”, εγκρίκθκε θ  τοποκζτθςθ του Αλεπάκου Παναγιϊτθ ΠΕ70, ωσ 

υποδιευκυντι ςτο 162ου Δ Ακθνϊν, ο οποίοσ ιταν και ο μοναδικόσ που ζκανε αίτθςθ, φςτερα από 

τθν παραίτθςθ του προθγοφμενου υποδιευκυντι.   

 

τισ 30/11/2017, ςτθν 29θ ςυνεδρίαςθ του Π.Τ..Π.Ε. Αϋ Ακινασ ωσ υμβουλίου Επιλογισ 

Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων”, τοποκετικθκε θ Κοντοποφλου Παναγιϊτα ΠΕ70, ωσ 

υποδιευκφντρια ςτο 4ο Δ Τμθττοφ, ωσ αρχαιότερθ.   
 

 

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 


