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Προσ
Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την ομαλή έναρξη τησ νέασ ςχολικήσ
χρονιάσ 2017-18 που ανακοίνωςε το Υπουργείο Παιδείασ
Όπωσ όταν αναμενόμενο, μετϊ και τη «νομιμοπούηςη» των
αντιεκπαιδευτικών ρυθμύςεων των Υ.Α. Φύλη μϋςω του Π.Δ. 79/2017, το
Υπουργεύο Παιδεύασ προχώρηςε ςε ανακούνωςη οδηγιών – εντολών προσ τα
Π.Υ.Σ.Π.Ε. και τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων για την υλοπούηςη
χρονοδιαγρϊμματοσ «με ςκοπό την ομαλό ϋναρξη τησ νϋασ ςχολικόσ χρονιϊσ
2017-18».
Η ομαλό ϋναρξη τησ νϋασ ςχολικόσ χρονιϊσ με όλουσ τουσ
εκπαιδευτικούσ ςτισ θϋςεισ τουσ και τουσ μαθητϋσ ςτα ςχολεύα τουσ, που
επικαλεύται το Υπουργεύο Παιδεύασ, αποτελεύ χρόνια διεκδύκηςη τησ Δ.Ο.Ε..
Όμωσ, για ακόμη μια φορϊ, η κϊλυψη των κενών θα γύνει όχι με διοριςμούσ
μόνιμων εκπαιδευτικών αλλϊ με αναπληρωτϋσ των προγραμμϊτων Ε.Σ.Π.Α..
Συνεχύζεται, δηλαδό, η πολιτικό των ελαςτικών ςχϋςεων εργαςύασ και τησ
περιπλϊνηςησ χιλιϊδων εκπαιδευτικών ςε ϊλλη κϊθε φορϊ γωνιϊ τησ χώρασ.
Στισ ςυνεδριϊςεισ ςτισ οπούεσ τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. (από 28/8/2017 ϋωσ 31/8/2017),
καλούνται να καθορύςουν τα κενϊ με βϊςη τον καθοριςμό τμημϊτων του
Ιουνύου και να προχωρόςουν ςε τοποθετόςεισ εκπαιδευτικών ςε αυτϊ, εύναι
ςαφϋσ ότι, θα επιχειρηθεύ για μια ακόμη φορϊ η λογιςτικό αποτύπωςη των
κενών υπό το πρύςμα των περικοπών και τησ μεύωςησ του προςωπικού με
βϊςη τισ μνημονιακϋσ αξιώςεισ.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. αντϋδραςε από την πρώτη ςτιγμό ςτισ Υ.Α. για την
πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη και ςυνεχύζει να αγωνύζεται διεκδικώντασ την
απόςυρςη των αντιεκπαιδευτικών αποφϊςεων και την μη εφαρμογό τουσ (με
δεδομϋνη την απόφαςη τησ 86ησ Γ.Σ. «Άμεςη απόςυρςη των υπουργικών
αποφϊςεων για το νϋο ςχολεύο, δημοτικό και νηπιαγωγεύο»).

Στην ύδια κατεύθυνςη:
 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ τουσ αιρετούσ των Π.Υ.Σ.Π.Ε. να μη ςυναινϋςουν
και να καταγγεύλουν οποιαδόποτε προςπϊθεια υποχρεωτικών
μετακινόςεων, ςυμπτύξεων τμημϊτων, ςυγχωνεύςεων, δημιουργύασ
τεχνητών πλεοναςμϊτων και να μην τη «νομιμοποιόςουν». Η αναφορϊ
ςτο χρονοδιϊγραμμα του ότι τα κενϊ θα υπολογιςτούν «με βϊςη τον
καθοριςμό τμημϊτων του Ιουνύου» δεύχνει ότι δεν θα εφαρμοςτεύ ϊμεςα
η ςυγκρότηςη των 3μελών επιτροπών του Π.Δ. 79 που ωσ ϋργο ϋχουν
την «τακτοπούηςη» των τμημϊτων ςτον αριθμό των 25 μαθητών αλλϊ
δεν μπορεύ να οδηγεύ ςε εφηςυχαςμό αφού και τον Ιούνιο υπόρξε
αςφυκτικό πύεςη από τισ Διευθύνςεισ προσ τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ για
«εξορθολογιςμό» (που περιελϊμβανε και την παραβύαςη του 1:25 με την
προςαύξηςη του, τότε ιςχύοντοσ, 10%).
 Τονύζουμε ότι δεν πρϋπει να υπϊρξει ούτε μύα υποχρεωτικό μετακύνηςη
μαθητό και τα πληθωρικϊ τμόματα ςε όλα τα ςχολεύα θα πρϋπει να
χωρύζονται με βϊςη τισ μορφωτικϋσ ανϊγκεσ των μαθητών.


Επύςησ, η εντολό του ΥΠΠΕΘ προσ τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων να
ςυνεδριϊςουν με αντικεύμενο την κατανομό την 1η Σεπτεμβρύου εύναι,
όπωσ ϋχουμε επιςημϊνει και ςτο παρελθόν, προτροπό ςε παρϊνομη
πρϊξη και καλούμε τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων να μην την
υλοποιόςουν εϊν δεν ϋχουν τοποθετηθεύ οι απαραύτητοι εκπαιδευτικού,
αφού οι ςυνεδριϊςεισ του Συλλόγου διδαςκόντων πραγματοποιούνται
ςύμφωνα με το ϊρθρο 11 του Ν. 1566/85, όπου ορύζεται ρητϊ ότι «Ο
ςύλλογοσ διδαςκόντων κάθε ςχολείου αποτελείται από όλουσ τουσ
διδάςκοντεσ ςτο ςχολείο με οποιαδήποτε ςχέςη εργαςίασ».



Οι αιρετού θα πρϋπει να υπολογύςουν και να αποςτεύλουν ςτουσ
Συλλόγουσ και τη Δ.Ο.Ε. τα κενϊ με βϊςη τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ των
ςχολεύων. Οι Σύλλογοι εκπαιδευτικών ςε ςυνεργαςύα με τουσ αιρετούσ
πρϋπει να μπλοκϊρουν όλεσ τισ προςπϊθειεσ επιβολόσ των
υποχρεωτικών μετακινόςεων και ςυμπτύξεων-ςυγχωνεύςεων που
αποψιλώνουν την εκπαύδευςη προσ χϊρη τησ εφαρμογόσ τησ πολιτικόσ
των περικοπών των μνημονύων και των επιταγών του ΟΟΣΑ.



Καλούμε τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων ςτα νηπιαγωγεύα και τα
δημοτικϊ ςχολεύα, να αποτυπώςουν όλα τα κενϊ των ςχολεύων τουσ, ςε
νηπιαγωγούσ, νηπιαγωγούσ ειδικόσ αγωγόσ, δαςκϊλουσ, δαςκϊλουσ
ειδικόσ αγωγόσ (τμόματα ϋνταξησ, παρϊλληλη ςτόριξη), εκπαιδευτικούσ
ειδικοτότων,
ενιςχυτικό διδαςκαλύα και ολοόμερο ςχολεύο,
διεκδικώντασ, ϋτςι, από τισ Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ την πλόρη κϊλυψό
τουσ με τισ αντύςτοιχεσ προςλόψεισ εκπαιδευτικών με βϊςη τισ θϋςεισ
του κλϊδου:

1. ϋνασ/μύα δϊςκαλοσ/α για κϊθε τμόμα
2. ϋνασ/μύα δϊςκαλοσ/α ανϊ 50 μαθητϋσ ςτο ολοόμερο ώςτε να
μην μετατραπεύ ςε φύλαξη όπου κϊθε ώρα θα μπαύνει και
διαφορετικόσ δϊςκαλοσ
3. ϋνασ/μύα δϊςκαλοσ/α ςε κϊθε τμόμα ϋνταξησ
4. ϋνασ/μύα δϊςκαλοσ/α ςε κϊθε τμόμα υποδοχόσ και ςε κϊθε
παρϊλληλη ςτόριξη
5. τισ απαραύτητεσ ώρεσ ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ ςτα τμόματα
6. με δύο νηπιαγωγούσ για κϊθε ολοόμερο νηπιαγωγεύο
7. με κϊλυψη ςυνολικϊ των αναγκαύων δαςκϊλων, νηπιαγωγών
και ειδικοτότων



Παρϊλληλα οι ςύλλογοι διδαςκόντων, νηπιαγωγεύων και δημοτικών
ςχολεύων, να διαμορφώςουν με δημοκρατικϋσ ςυλλογικϋσ διαδικαςύεσ
το εβδομαδιαύο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε., τισ αμϋςωσ
επόμενεσ ημϋρεσ, να πραγματοποιόςουν ϋκτακτεσ Γενικϋσ Συνελεύςεισ για την
ανϊδειξη όλων των παραπϊνω και την ενημϋρωςη και δραςτηριοπούηςη όλων
των ςυναδϋλφων και να υπϊρξει ϊμεςη αντύδραςη με ςυγκεντρώςεισ παραςτϊςεισ διαμαρτυρύασ τισ ημϋρεσ ςυνεδριϊςεων των Π.Υ.Σ.Π.Ε. ςε
Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ και Περιφερειακϋσ Διευθύνςεισ για την αποτροπό
οποιαςδόποτε προςπϊθειασ υποχρεωτικών μετακινόςεων εκπαιδευτικών,
ςυμπτύξεων τμημϊτων, ςυγχωνεύςεων, αύξηςη του αριθμού των μαθητών
ανϊ τμόμα - υποχρεωτικών μετακινόςεων μαθητών. Ταυτόχρονα να
επιδιώξουν την ενημϋρωςη και τον ςυντονιςμό με ενώςεισ και ςυλλόγουσ
γονϋων ώςτε να αποτραπούν οι υποχρεωτικϋσ μετακινόςεισ παιδιών που
προβλϋπονται από το Π.Δ. 79.

