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ΣΟ ΗΓΗΟ ΔΡΓΟ ΘΔΑΣΔ  
 

Σελ Σεηάξηε 27 Ηνπλίνπ 2018 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο, ηελ νπνία 

δηνξγάλσζαλ Δλώζεηο θαη ύιινγνη ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Δηδηθνηήησλ θαη ππνζηεξίρζεθε από 

πιήζνο πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ θαη ζπιινγηθνηήησλ: νη ύιινγνη Παπακαύξνο ,Πεξηθιήο 

Πινπκπίδεο, Ρόδα Θκβξηώηε, εθέξεο, σθξάηεο, νη ύιινγνη Αλαπιεξσηώλ ΠΑΑΔ θαη ΠΑΕΠ 

θαη ν ύιινγνο Απνθνίησλ Μνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ Θνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, Μάξηνο 

Μαπξνεηδήο.Σελ θηλεηνπνίεζε ζηήξημε κε θάιεζκά ηνπ θαη  ην ΕΕΣΕ (Επηκειεηήξην Εηθαζηηθώλ 

Σερλώλ Ειιάδνο). 

 

Αληηπξνζσπεία ησλ Ελώζεσλ/πιιόγσλ, καδί κε ηελ εθπξόζσπν  ηεο ΔΟΕ από ην ΠΑΜΕ Θ. 

Δξηκάια θαη ηνπ ζπιιόγνπ «Γ. εθέξε» Ν. Ληάθνπ, ζπλαληήζεθε κε ηνλ δηεπζπληή ΕΑΕ  Π. 

Καζζηαλό θαη κε ηηο ζπκβνύινπο ηνπ ππνπξγνύ Α. Μειηαξέζε (πξσηνβάζκηα) θαη Ε. Γπθηάθε 

(δεπηεξνβάζκηα). Οη αληηπξόζσπνη ησλ Ελώζεσλ  ππελζύκηζαλ πσο ηα ζέκαηα πνπ ζίγνληαη ζην 

θείκελν, ην νπνίν  θαηαηέζεθε από ηηο Ελώζεηο, είλαη άιπηα από πέξζη θαη θαίλεηαη πσο ηε θεηηλή 

ζρνιηθή ρξνληά, ζα δηνγθσζνύλ θαη  ζα  νδεγήζνπλ ζηελ αλεξγία πνιινύο ζπλαδέιθνπο κε ηηο 

πηνζεηνύκελεο πξαθηηθέο από ην ππνπξγείν. ηε ζπλέρεηα  έζεζαλ, κεηαμύ άιισλ, 3 βαζηθά 

εξσηήκαηα: 

1. Αλ ζα αλαθιεζεί (ή ζα απνζαθεληζηεί) ε εγθύθιηνο πξνγξακκαηηζκνύ ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ, κε ηελ νπνία νξίδεηαη πσο ζηηο 3 επηέκβξε θαινύληαη νη ύιινγνη Δηδαζθόλησλ 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ  αλαζέζεηο,  θαζώο όινη γλσξίδνπκε πσο νη αλαπιεξσηέο δελ ζα 

βξίζθνληαη ζηα ζρνιεία. 

2. Αλ πξνβιέπεηαη λα ζπζηαζνύλ νξγαληθέο ζέζεηο εηδηθνηήησλ ζηελ πξσηνβάζκηα, θαη πόζεο. 

3. Ση λεόηεξα ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηνπο ππνζρόκελνπο δηνξηζκνύο (ζύζηεκα, αξηζκόο). 

 

Επηπιένλ: 

- Γλσζηνπνηήζεθαλ πεξηπηώζεηο αδηαθάλεηαο σο πξνο ηηο δειώζεηο θελώλ από ηηο δηεπζύλζεηο 

(πεξίπησζε Πηεξίαο).  

-Ζεηήζεθαλ ζηνηρεία γηα ηηο αλαζέζεηο πνπ έγηλαλ θέηνο ζε νιηγνζέζηα ζρνιεία.   

-Ζεηήζεθε λα δηεπθξηληζηεί πσο ζα απνδνζνύλ ζέζεηο δηνξηζκνύ ζηνπο  θιάδνπο ΠΕ61/71, αθνύ 

έρνπλ απνραξαθηεξηζηεί νη νξγαληθέο ζέζεηο εηδηθήο αγσγήο θαη  

-Δηαηππώζεθε ην εξώηεκα, κε βάζε πνηα  ινγηθή πξαγκαηνπνηήζεθε ε ελνπνίεζε θιάδσλ.  

Οη εθπξόζσπνη ηνπ ππνπξγείνπ θηλήζεθαλ ζε  γλώξηκν ύθνο, σο πξνο ηηο απαληήζεηο ηνπο,  

παξαζέηνληαο ηηο ίδηεο κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή ζπλάληεζε.  

Παξαζέηνπκε απόζπαζκα από ην δειηίν ηύπνπ ησλ ελώζεσλ πνπ δεκνζηεύηεθε ηνλ Θνύιην ηνπ 

2017, κηαο θαη δελ ππήξμε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο απηό: 

Μαρ παποςζίαζε ηα γνυζηά νούμεπα πποζλήτευν, ςπεπθεμάηιζε για ηο όηι όζοι πποζλήθθηκαν 

πποζλήθθηκαν νυπίηεπα από άλλερ σπονιέρ, για ηο όηι οι πποζλήτειρ παπαμένοςν ζηα ίδια επίπεδα. 

 

Ωο πξνο ηα ππόινηπα, ν  θ. Καζζηαλόο ήηαλ απηόο πνπ  απάληεζε ζηελ πιεηνςεθία ησλ δεηεκάησλ 

θαη καο πιεξνθόξεζε όηη: 



 Ο πξνγξακκαηηζκόο ησλ πξνζιήςεσλ αλακέλεηαη λα είλαη ίδηνο  κε πέξζη, δειαδή  

αλαθνίλσζε πξνζιήςεσλ ζηηο 5 επηέκβξε. Η εγθύθιηνο εθδίδεηαη πάληα κε ηνλ ίδην ηξόπν 

θαη δελ αιιάδεη θάηη ζηηο ηζρύνπζεο δηαδηθαζίεο. Θζρπξίζηεθε όηη  νη  αλαζέζεηο δελ ζα 

γίλνπλ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αλαπιεξσηώλ. Η αύμεζε ησλ πξνζιήςεσλ ζηηο 

εηδηθόηεηεο δείρλεη πσο ην ππνπξγείν ζέιεη λα παγηώζεη ηηο ζέζεηο ηνπο κέζα ζην ζρνιείν. 

Απέθιεηζε ην ελδερόκελν  γηα δηεπθξηλίζεηο ζηελ εγθύθιην σο πξνο ηελ  αλάζεζε 

απνθιεηζηηθά γηα  νιηγνζέζηα ζρνιεία, θαζώο ππάξρεη ην ελδερόκελν αλάζεζεο θαη  

εληόο  αζηηθνύ θέληξνπ.  

 Γηα ηηο αδηαθαλείο δειώζεηο θελώλ από ηηο  δηεπζύλζεηο παξαδέρζεθε πσο ππάξρνπλ 

‘’παράπονα ‘’ σο πξνο  ηνλ ηξόπν πνπ ην δηαρεηξίδνληαη νη δηεπζπληέο θπξίσο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα, ζηελ εηδηθή αγσγή  θαη όρη ηόζν ζηελ πξσηνβάζκηα!!!.  

 Ωο πξνο ηηο ώξεο πνπ έρνπλ πεξηθνπεί από ην ΩΠ, αθνύζηεθε γηα άιιε θαη θνξά ην 

επηρείξεκα πεξί κε παηδαγσγηθόηεηαο ηνπ 7σξνπ, όηη ήηαλ εμαληιεηηθό γηα ηνπο καζεηέο 

(δεν σπειάζηηκε να ςπάπξοςν έπεςνερ, η αίζθηζη πος αποκόμιζε ηο ςποςπγείο ήηαν αςηή) θαη 

ε δεκηνπξγία αληζνηήησλ πνπ δεκηνύξγεζαλ ηα ζρνιεία ΕΑΕΠ. Πξόζζεζε κε λόεκα πσο 

θαλέλαο ύιινγνο ή Έλσζε δελ έρεη δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ σξαξίνπ ζηηο 14:00 

θαη επνκέλσο ζεσξνύλ πσο θηλήζεθαλ ζηελ ζσζηή θαηεύζπλζε . 

  Η επαλαθνξά ηνπ καζήκαηνο ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο ζηελ Ε΄ θαη Σ΄, ζύκθσλα κε ηνλ 

δηεπζπληή ΕΑΕ, γηα λα γίλεη ζα πξέπεη, είηε λα απμεζεί πάιη ην σξνιόγην πξόγξακκα είηε 

λα πεξηθνπνύλ άιια καζήκαηα. Ωο πξνο ηε ζύζηαζε ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ απηέο δελ 

κπνξνύλ λα γίλνπλ κε αόξηζην ηξόπν αιιά πξέπεη πξώηα λα εγθξηζεί αξηζκόο ζέζεσλ 

δηνξηζκνύ κέζσ ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθώλ. Επνκέλσο, ζα ζπζηαζνύλ όηαλ 

απνθαζηζηεί θαη ν αξηζκόο δηνξηζκώλ, ην πηζαλόηεξν ηνλ Οθηώβξε. Πξνζπαζήζακε 

κάηαηα  λα εμεγήζνπκε πσο γηα λένπο θιάδνπο όπσο νη λέεο εηδηθόηεηεο πνπ ζπζηάζεθαλ 

ζην Δεκνηηθό θαη γηα ηηο νπνίεο δελ πξνϋπήξραλ νξγαληθέο ζέζεηο, ρξεηάδεηαη κηα 

ζεκαληηθή νξγαληθή απνηύπσζε ησλ αλαγθώλ, κέζα από ηε ζύζηαζε κεγάινπ αξηζκνύ 

νξγαληθώλ ζέζεσλ, γηαηί ζε αληίζεηε πεξίπησζε, νη εθπαηδεπηηθνί ζα παγηδεπηνύλ ζηηο 

νξγαληθέο ηνπο θαζώο δελ ζα κπνξνύλ λα πάξνπλ λα δηεθδηθήζνπλ κεηάζεζε, όπσο αθξηβώο 

ζπκβαίλεη κε ηνπο κεηαηαγκέλνπο ζπλαδέιθνπο.  

  Ωο πξνο ην επηθείκελν ζύζηεκα δηνξηζκνύ πνπ ζα αλαθνηλσζεί, γηα άιιε κηα θνξά 

αλαθέξζεθε ε πξόζεζε ηνπ ππνπξγείνπ λα πξηκνδνηεζεί ε πξνϋπεξεζία, αιιά κε 

ηξόπν πνπ λα αθνινπζεί ηηο ζπζηάζεηο ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ηνπ ηΔ, ελώ 

παξάιιεια, έγηλε ιόγνο γηα ηνπο ‘’λένπο’’ πνπ πηέδνπλ λα δνζεί επθαηξία δηνξηζκνύ. Σν 

κόλν ζεηηθό θαη δίθαην πνπ εηπώζεθε, ήηαλ ε δέζκεπζή ηνπ θαηαλνκή ηνπ αξηζκνύ 

δηνξηζκώλ αλά θιάδν, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκό πξνζιήςεσλ ησλ  αλαπιεξσηώλ, ρσξίο 

λα ρσξηζηνύλ ζε θύξηνπο θαη δεπηεξεύνληεο. 

 

πλάδειθνη,  

είλαη μεθάζαξν πσο  ην ππνπξγείν ππεθθεύγεη θαη πξνζπαζεί λα ζνιώζεη ηα λεξά.  Κιείλεη ηα 

κάηηα ζηηο αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο δήισζεο  θελώλ (γηα ηηο νπνίεο ην ίδην είλαη ν εζηθόο 

απηνπξγόο), δελ έρεη απνιύησο θακία πξόζεζε λα δεκηνπξγήζεη έλα ζρνιείν ζην νπνίν νη 

καζεηέο ζα ιακβάλνπλ πνιύπιεπξε παηδεία, ζέιεη έλα ζρνιείν όπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

παξακέλνπλ δέζκηνη ησλ πξνζέζεσλ ηνπ εθάζηνηε ππνπξγνύ θαη ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ 

ηξόπσλ δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ. Θέιεη εθπαηδεπηηθνύο – καξηνλέηεο.  Ζ δηαρείξηζε ησλ 

δεηεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κόλν κε νηθνλνκηθνύο θαη ινγηζηηθνύο όξνπο.  

Ο αγώλαο καο γηα  ηα εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα θαη ηελ αμηνπξεπή καο ζέζε ζην δεκόζην 

ζρνιείν, όπνπ θαλέλαο εθπαηδεπηηθόο δελ πεξηζζεύεη  ζα ζπλερηζηεί. Δελ ζα αθήζνπκε λα ραξηζηεί 

θακία ώξα. Σνλ επηέκβξην απαηηνύκε ηελ πιήξε θαηαγξαθή, απόδνζε θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ 

θελώλ εθπαηδεπηηθώλ εηδηθνηήησλ κε δηαθάλεηα – θακία ζηξέβισζε, θακία παξαηππία.  

 

ΓΗΔΚΓΗΚΟΤΜΔ:  

 Μόληκνπο δηνξηζκνύο γηα ηελ θάιπςε όισλ ησλ αλαγθώλ ζηελ εθπαίδεπζε 



 Σελ επαλαθνξά ηνπ καζήκαηνο ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο, πνπ θαηαξγήζεθε από ηελ Δ΄ θαη 

ηελ Σ΄ ηάμε 
 Σελ επαλαθνξά ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ΣΠΔ ζε δίσξε βάζε ζηηο ηάμεηο πνπ 

θαηαξγήζεθε (από ηε Γ΄ έσο θαη ηελ Σ΄), θαζώο θαη ηελ επαλαθνξά ησλ σξώλ πνπ 

πεξηθόπεθαλ από ηα καζήκαηα ηεο Μνπζηθήο, ησλ Αγγιηθώλ θαη ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο. 

 Σελ αύμεζε ησλ σξώλ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαηά κηα ώξα ζηε Ε΄ θαη Σ΄ ηάμε. 

 Σε ζύζηαζε νξγαληθώλ ζέζεσλ γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο 

 Να πξαγκαηνπνηεζεί ζηα ηέιε Απγνύζηνπ θαη ζε κία κεγάιε θάζε ε πξόζιεςε ηνπ 

απαηηνύκελνπ αξηζκνύ αλαπιεξσηώλ ώζηε λα θαιπθζνύλ όια ηα θελά ζε όια ηα ζρνιεία 
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