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Αλαθνίλσζε 

 
ην πιαίζην ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ καο πξαγκαηνπνηήζεθε, κε άιινπο ζπιιόγνπο 

ηεο Α΄ Αζήλαο, παξάζηαζε ζηε Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε θπξίαξρα ηα ζέκαηα ηεο 

ζύκπηπμεο ηκεκάησλ πνπ επηρεηξείηαη από ην Τ.ΠΑΗ.Θ., θαζώο θαη ηεο θάιπςεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θελώλ 

πνπ εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ ελάκηζε κήλα από ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. Οη εθπξόζσπνη ησλ 

ζπιιόγσλ έγηλαλ δεθηνί από ηνλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θ. Παπατσάλλνπ. 

 

 ην βαζηθό αίηεκα γηα άκεζε θάιπςε όισλ ησλ θελώλ ε απάληεζε ήηαλ όηη έρεη δεηήζεη από ην 

Τπνπξγείν λα θαιπθζνύλ ηα θελά, αιιά δελ γλσξίδεη πόηε θαη αλ ζα θαιπθζνύλ. πγθεθξηκέλα 

ππάξρνπλ 4 θελά Γαζθάισλ, 3 θελά Νεπηαγσγώλ, 15 θελά Δηθαζηηθώλ, 4 θελά Φπζηθήο Αγσγήο, 10 θελά 

Μνπζηθήο, 9 θελά Θεαηξηθήο Αγσγήο θαη 5 θελά Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεληθή Αγσγή. ηελ Δηδηθή Αγσγή 

ππάξρνπλ 24 θελά Γάζθαισλ ΔΑΔ γηα Σκήκαηα ΄Δληαμεο, 15 θελά Νεπηαγσγώλ ΔΑΔ, επίζεο, γηα Σκήκαηα 

΄Δληαμεο, θαζώο θαη 150 θελά εθπαηδεπηηθώλ Παξάιιειεο ηήξημεο. Παξαδέρηεθε όηη ππάξρεη κεγάιν 

πξόβιεκα κε ηηο εηδηθόηεηεο θαη όηη είλαη παλειιαδηθό ην δήηεκα. Έρνπλ δεηεζεί ΔΔΠ θαη ΔΒΠ γηα ηα 

Δηδηθά ρνιεία, ελώ ηζρπξίζηεθε όηη δελ ππάξρνπλ θελά ζε Γαζθάινπο ζηα Δηδηθά, θάηη πνπ δελ ηζρύεη γηαηί 

θελά ππάξρνπλ ζην Δηδηθό Ρόδα Ηκβξηώηε θαη ζηα 1
ν 
θαη 2

ν
 ΔΛΔΠΑΠ. 

 

 ην δεύηεξν βαζηθό αίηεκα λα κε γίλεη θακία ζύκπηπμε ηκεκάησλ απάληεζε όηη ζην excel πνπ εζηάιε 

από ην Τπνπξγείν Παηδείαο είραλ ζεκεησζεί πξνο ζπγρώλεπζε 18 ηκήκαηα ζε Νεπηαγσγεία θαη 25 

ηκήκαηα  ζε Δεκνηηθά Γεληθήο Αγσγήο θαη ζε θάπνηα ζρνιεία Εηδηθήο Αγσγήο πνπ δελ απνηππσλόηαλ 

ζσζηά ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο (π.ρ. ζηα Δηδηθά ζρνιεία κε ηηο ζεξαπείεο θαη ηηο 

εηδηθόηεηεο θαίλεηαη αιιηώο ε εηθόλα ησλ ηκεκάησλ ζην myschool από ηελ πξαγκαηηθή εηθόλα, ελώ ζηα 

Νεπηαγσγεία δελ είρε ιεθζεί ππόςε ην σξάξην ησλ Νεπηαγσγώλ ζηα πνιπζέζηα Νεπηαγσγεία…). ηε βάζε 

απηή δήισζε όηη ζπκπηύμεηο ηκεκάησλ ζα γίλνπλ κόλν ζην 91
ν 

Δεκνηηθό ρνιείν Αζελώλ θαη, ίζσο, 

ζην 12
ν
 Δεκνηηθό ρνιείν Αζελώλ. 

 

 ην αίηεκα λα δνζνύλ, επηηέινπο, ηα ΜΚ ζε λενδηόξηζηνπο θαη αλαπιεξσηέο ν Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο 

απάληεζε όηη ζηνπο αλαπιεξσηέο δελ είλαη θαλ ζε ζέζε λα πεη πόηε ζα γίλεη, ελώ ζηνπο λενδηόξηζηνπο 

ππνινγίδεη όηη ζα δνζνύλ ηα ΜΚ ζην ηέινο Ννεκβξίνπ κε αξρέο Γεθεκβξίνπ. 

 

 ην αίηεκα λα δνζνύλ άδεηεο εηδηθνύ ζθνπνύ θαη άδεηεο εππαζώλ νκάδσλ ζε όζνπο/όζεο εθπαηδεπηηθνύο 

ην έρνπλ αλάγθε, απάληεζε όηη από ηελ πιεξνθόξεζε πνπ έρεη, κάιινλ, δελ πξόθεηηαη λα δνζνύλ. 

 

 Γηα ηα 130 πεξίπνπ παηδηά ηεο Αηηηθήο πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο καο ελεκέξσζε όηη ηνπ 

αλαηέζεθε λα δεκηνπξγήζεη ηα δηαδηθηπαθά ηκήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη θαη όηη ζα μεθηλήζνπλ καζήκαηα ηελ 

επόκελε εβδνκάδα (δειαδή πάλσ από έλα κήλα κεηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα 

παηδηά), αιιά έρεη εμαζθαιίζεη κόλν 3 από 6 εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ70 θαη 1 εθπαηδεπηηθό ΠΔ60 πνπ 

απαηηνύληαη!!! 

 

 ην αίηεκα λα δνζεί ζπλδηθαιηζηηθή άδεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ θαη 

ησλ εθινγώλ ησλ πιιόγσλ απάληεζε όηη πεξηκέλεη νδεγίεο από ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 
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Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαηαγγέιιεη ηελ απαξάδεθηε 

πνιηηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, απαηηεί λα ζηακαηήζνπλ άκεζα νη ζπκπηύμεηο ηκεκάησλ θαη  
δειώλεη όηη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ζύκπηπμεο ηκεκάησλ καο βξίζθεη θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνπο. 

Οη ζπκπηύμεηο είλαη αληηπαηδαγσγηθέο θαη πγεηνλνκηθά αλεπίηξεπηεο, ελ κέζσ ηνπ 4νπ θύκαηνο ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ. Σν ζρεηηθό αίηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο γηα 15κειή ηκήκαηα, ζηε 

δύζθνιε απηή πεξίνδν, παξακέλεη γξάκκα θελό πεξηερνκέλνπ. 
 

Δίλαη ζαθέο όηη νη ζπκπηύμεηο απηέο πξαγκαηνπνηνύληαη κε ην πξόζρεκα ησλ αλαδηαξζξώζεσλ θαη 

ζηνρεύνπλ ζηελ εμνηθνλόκεζε πξνζσπηθνύ, θάηη πνπ δηαπηζηώζεθε θαη κε ηηο ειάρηζηεο πξνζιήςεηο ηεο 

Β΄ θάζεο αλαπιεξσηώλ. Όια απηά θαλεξώλνπλ έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνύ θαη πξνρεηξόηεηα 

από ηελ πιεπξά ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ., αιιά, ηαπηόρξνλα, θαη πνιηηηθή επηινγή ηεο θπβέξλεζεο. 
 

Πξνθύπηεη μεθάζαξα όηη απνηειεί ζηξαηεγηθή θαη ζηόρν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ε θάιπςε ησλ 

ρηιηάδσλ θελώλ εθπαηδεπηηθώλ λα επηηεπρζεί κε ηνλ απαξάδεθην θαη αληηπαηδαγσγηθό ηξόπν ηεο 

ζπγρώλεπζεο θαη ηεο θαηάξγεζεο ηκεκάησλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο όιεο ηεο ρώξαο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη 

ππόςε νη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο. 

 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» ζπκκεηέρεη  θαη θαιεί ζηελ 

θηλεηνπνίεζε ζπιιόγσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ ζην Τ.ΠΑΙ.Θ., ηε Δεπηέξα 18 Οθησβξίνπ ζηηο 

13.30, γηα ηηο ζπκπηύμεηο ηκεκάησλ θαη ηελ θάιπςε ησλ θελώλ.  

 
Κακία ζύκπηπμε ηκεκάησλ 

Άκεζε θάιπςε όισλ ησλ θελώλ 

 Πξαγκαηνπνίεζε Γ΄ θάζεο αλαπιεξσηώλ 

 
  Γηα ην Γ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Ζ Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Διηζάβεη ππξηδάθε 

 


