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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΟΚΠΕ
Στις σελίδες αυτές δημοσιεύουμε τις επιστολές και τα έγγραφα που στέλνουμε 

στους αρμόδιους φορείς για θέματα που αφορούν στις ειδικότητες. Στο παρόν 

τεύχος, τα έγγραφα αναφέρονται στους διορισμούς των ΠΕ11, ΠΕ16 και ΠΕ06, στις 

αποσπάσεις και τοποθετήσεις των καθηγητών, και στα νέα προγράμματα σπουδών. 

Στις αυθαιρεσίες σχετικά με τους καθηγητές Αγγλικών και γενικότερα του νόμου 

3848, στις ανισότητες στη μοριοδότηση για την επιλογή στελεχών, στη σίτιση 

-  διδακτικό ωράριο στο ολοήμερο σχολείο,  στα ατομικά δελτία υγείας και την ισχύ 

τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

Θέμα: «Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Υ.Ζ.Η.Ν.»

Κύριε Υπουργέ,

Εισήλθαμε στο δεύτερο έτος υλοποίησης του προ-
γράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. και παραμένουν αναπάντητα 
τα ερωτήματα των καθηγητών Φυσικής Αγωγής, 
τα οποία, μέσω της Oμοσπονδίας μας, σας έχουν 
υποβληθεί από πέρσι.
Σύμφωνα με το πρόσφατο έγγραφο που στάλθηκε 
στα σχολεία, σκοπός του συγκεκριμένου προγράμ-
ματος είναι να λειτουργήσει προληπτικά για τη δι-
ασφάλιση της καλής υγείας των παιδιών και των 
εφήβων. 

Η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης σχετικά μ΄ αυτό το πρόγραμμα έχει να πα-
ρατηρήσει τα εξής: 
• Υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με το πώς 
θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτής της 
έρευνας. 
• Δε διασφαλίζεται ότι η βάση δεδομένων που θα 
δημιουργηθεί και θα αφορά ολόκληρο το μαθητικό 
πληθυσμό της χώρας δε θα διαρρεύσει σε ιδιωτι-
κές εταιρείες όπως συνέβη στο παρελθόν. 
• Δε διασφαλίζεται η ανωνυμία των μαθητών από 
τη στιγμή που θα συμπληρωθεί ο αριθμός μητρώ-

ου τους και θα δημιουργηθεί ένα προσωπικό αρ-
χείο για κάθε παιδί.
 
Η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης ζητά:
• Nα εφαρμοστεί σχετικό παρεμβατικό πρόγραμ-
μα, ώστε να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της 
παραπάνω έρευνας και να επιτευχθεί ο στόχος της 
που είναι η διασφάλιση της καλής υγείας των παι-
διών και εφήβων.
• Να χρησιμοποιηθεί μια βάση δεδομένων η οποία 
θα διασφαλίζει την ανωνυμία των μαθητών, για-
τί εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός μητρώου των 
μαθητών σε συνδυασμό με το «my school» μπορεί 
να δώσει την ευκαιρία σε κάποιους επιτήδειους να 
αποκτήσουν πληροφορίες σε ευαίσθητα προσωπι-
κά δεδομένα των μαθητών τα οποία θα αξιοποιή-
σουν στο μέλλον.

Θεσσαλονίκη, 19-02-2014
        Αρ. Πρ.: 195

Προς: Υπ. Παιδείας
κ. Κ. Αρβανιτόπουλο

Κοιν.: Δ/τη Δ/νσης Φυσικής Αγωγής
κ. Σ.Δασκαλάκη

Για το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

           Ο Πρόεδρος                                                 Η Γενική Γραμματέας
Αλέξανδρος Σάγκοβιτς                                           Βασιλική Γοριδάρη
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Θέμα: 
«Ανάθεση της διδασκαλίας
της Θεατρικής Αγωγής σε εκπαιδευτικούς ΠΕ70»

Κύριε Υπουργέ,

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) εκφράζει την έντονη 
διαμαρτυρία του για την απαράδεκτη εγκύκλιο του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. με αρ.πρ.Φ12/275/66898Γ1/30-04-2014 
σχετικά με τη διδασκαλία της Θεατρικής Αγωγής 
στο δημοτικό σχολείο. Το Υπουργείο συνεχίζει την 
ίδια γνώριμη τακτική αναθέτοντας τη διδασκαλία 
ενός ακόμα γνωστικού αντικειμένου μετά τη Φυ-
σική Αγωγή και Μουσική σε εκπαιδευτικούς ΠΕ70. 
Για άλλη μια φορά, το Υπουργείο είναι ανακόλου-
θο με τις εξαγγελίες του για αναβάθμιση της ποι-
ότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Εί-
ναι απορίας άξιο όταν υπάρχουν τόσοι αδιόριστοι  
εκπαιδευτικοί  των κλάδων ΠΕ32 και ΠΕ18.41 να 
δίνεται η δυνατότητα της διδασκαλίας του μαθή-
ματός τους σε άλλο κλάδο με την προϋπόθεση να 
έχουν παρακολουθήσει οι τελευταίοι κάποια σχε-
τικά σεμινάρια.
Η Ομοσπονδία μας ζητά:
• Την άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης εγκυκλί-
ου.
• Την κάλυψη όλων των κενών με διορισμούς των 
αντίστοιχων ειδικοτήτων.
Η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης θα συνεχίζει να αγωνίζεται για τα δικαιώ-
ματα των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης και θα είναι πάντα αντίθετη 
στην αδικία που μεθοδεύεται εις βάρος των συνα-
δέλφων.

Θεσσαλονίκη, 07-05-2014
Αρ. Πρ.: 198

Προς: Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων 
 κ. Κ. Αρβανιτόπουλο

Κοιν.: Υφ. Παιδείας & Θρησκευμάτων
κ. Κ. Γκιουλέκα   

Κοιν.: Υφ. Παιδείας & Θρησκευμάτων
 κ. Σ. Κεδίκογλου

Για το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

           Ο Πρόεδρος                                                 Η Γενική Γραμματέας
Αλέξανδρος Σάγκοβιτς                                           Βασιλική Γοριδάρη

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ο.Κ.Π.Ε.
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Θέμα: 
«Εγκύκλιος Α.Δ.Υ.Μ.»

Κύριε Υπουργέ,

ΤΤο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) εκφράζει την αντί-
θεσή του σχετικά με την εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. 
Φ.6/553/152559/Γ1 από την οποία προκύπτει η 
ανάγκη προσκόμισης του Α.Δ.Υ.Μ. και από τους 
μαθητές Β΄ και Γ΄ τάξεων του δημοτικού. Γιατί είναι 
απαραίτητο να προσκομίσουν Α.Δ.Υ.Μ. οι μαθητές 
της Β’ Δημοτικού, αφού προσκόμισαν αντίστοιχο 
χαρτί κατά τη φοίτησή τους στην Α’ Δημοτικού, το 
οποίο έχει ισχύ για δυο χρόνια;
 Πέραν τούτου, αναλογίστηκε κάποιος εντός του 
Υπουργείου το δυσβάσταχτο κόστος των οικογενει-
ών με παιδιά που φοιτούν στη Β’ και Γ’ τάξη, καθώς 
οι οικογένειες αυτές θα πρέπει να πληρώσουν εκ 
νέου για το Α.Δ.Υ.Μ. μια ή δυο φορές, πριν τα παι-
διά τους αποφοιτήσουν από το Δημοτικό; Επίσης, 
τα παιδιά που φέτος φοιτούν στη Γ’ τάξη θα πρέπει 
να ξανακαταθέσουν Α.Δ.Υ.Μ. στην ΣΤ’ τάξη και μά-
λιστα για έναν χρόνο μόνο. Με βάση τα παραπάνω 
κάποιοι φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνονται πόσο 
δύσκολες στιγμές περνά η ελληνική οικογένεια.
Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει είναι 
αυτό που σχετίζεται με τα σχολεία που προτίθε-
νται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα της κολύμβη-
σης. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος βάζει τροχοπέδη 

στην έγκαιρη έναρξη του προγράμματος και στην 
αποκόμιση όλων των θετικών στοιχείων που μπο-
ρεί να προσφέρει σε γονείς και μαθητές. 
Η Ο.Κ.Π.Ε. απαιτεί την ανάκληση της συγκεκριμέ-
νης εγκυκλίου. Οφείλουμε άπαντες να επιδείξουμε 
κοινωνική ευαισθησία στα τρέχοντα σημερινά προ-
βλήματα και όχι να επιφορτίζουμε με επιπλέον δα-
πάνες την ήδη εξαθλιωμένη ελληνική οικογένεια. 
Το Υπουργείο από την πλευρά του οφείλει να εισα-
κούσει τις διαμαρτυρίες τόσο των γονέων, οι οποί-
οι καλούνται να επωμιστούν ακόμα μία οικονομική 
επιβάρυνση, μετά την υποτιθέμενη αναβάθμιση 
και αποτελεσματική λειτουργία του φορέα παρο-
χής υγείας, όσο και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 
γίνονται χωρίς κανένα λόγο οι τελικοί αποδέκτες 
της αγανάκτησης των γονιών. ΕΛΕΟΣ ……. 

Θεσσαλονίκη, 8-10-2014
Αρ. Πρ.: 204                                                                                   

Προς: Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Α. Λοβέρδο

Κοιν.: Υφ. Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Α. Δερμεντζόπουλο

Για το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

           Ο Πρόεδρος                                                 Η Γενική Γραμματέας
Αδάμος Αναστασίου                                            Βασιλική Γοριδάρη

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ο.Κ.Π.Ε.
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Θέμα:
«Επιλογή στελεχών
στα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»

Κύριε Υπουργέ,

    Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, μετά από διαμαρτυρίες των συ-
ναδέλφων οι οποίοι εργάζονται στα σχολεία Δεύ-
τερης Ευκαιρίας, σας επισημαίνει την αδικία του 
αποκλεισμού των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης από τη διαδικασία αξιολόγησης – 
επιλογής (υπο)διευθυντών στα σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας που προκύπτει από το νόμο 4186/2013 
(άρθρο 27, παράγραφος 1).
Πολλοί εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης έχουν πολυετή διδακτική εμπειρία, έχουν 
εξοικειωθεί με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές 
ανάγκες, έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχες σεμι-
ναριακές επιμορφώσεις, διαθέτουν αυξημένα τυ-
πικά προσόντα (μεταπτυχιακό, διδακτορικό τίτλο). 
Επομένως, έχουν την ικανότητα να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στα σχολεία της Δεύτερης Ευκαιρί-
ας από τη θέση του Διευθυντή.
Ο αποκλεισμός από τη διαδικασία επιλογής (υπο)
διευθυντών (σύμφωνα με το νόμο 4186/2013) 
αποτελεί άνιση και άδικη μεταχείριση, από την 
πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, των εκπαιδευ-
τικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε σχέση 
με των αντίστοιχων της Δευτεροβάθμιας μέσα στο 
ίδιο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.  

Θεσσαλονίκη, 15-10-2014
Αρ. Πρ.: 205                                                                                   

Προς: Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων
   κ. Α. Λοβέρδο

Κοιν.: Υφ. Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Γ. Στύλιο 

Γεν. Γραμ. Δια βίου Μάθησης
κ. Δ. Τσιρώνη   

Πρόεδρο Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Για το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

           Ο Πρόεδρος                                                 Η Γενική Γραμματέας
Αδάμος Αναστασίου                                            Βασιλική Γοριδάρη

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ο.Κ.Π.Ε.

Εν όψει της αξιολόγησης σχολικών μονάδων, ένα 
Σχολείο Δεύτερης ευκαιρίας επωφελείται από με-
γαλύτερο παρά από μικρότερο ανταγωνισμό μετα-
ξύ υποψηφίων (υπο)διευθυντών.       
Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε. σας παρακαλεί να προβείτε 
στην αποκατάσταση της αδικίας που προκαλεί η 
διατύπωση του νόμου 4186/2013 (άρθρο 27, πα-
ράγραφος 1) και να συμπεριληφθούν οι εκπαιδευ-
τικοί ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
στη διαδικασία αξιολόγησης-επιλογής (υπο)διευ-
θυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
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Θέμα:
«Σύσταση - Συγκρότηση και ορισμός μελών
Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 285/6-10-2014
Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.»

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) διαμαρτύρεται για 
τον αποκλεισμό εκπροσώπων της από την Ομάδα 
Εργασίας με έργο την επεξεργασία προτάσεων για 
την τροποποίηση και τη συμπλήρωση των διατά-
ξεων:
α) Του Π.Δ. 50/1996 « Μεταθέσεις και τοποθετή-
σεις των εκπαιδευτικών…».
β) Του Π.Δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λει-
τουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, αρμοδιό-
τητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία 
εκλογής των αιρετών - μελών των συμβουλίων αυ-
τών», 
καθώς και για τροποποιήσεις που τυχόν απαιτού-
νται στη νομοθεσία των δημόσιων εκπαιδευτικών 
λειτουργών.
Επειδή η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης είναι η μοναδική που γνωρίζει εμπε-
ριστατωμένα τα εξειδικευμένα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούμε το Υπουργείο 
να τροποποιήσει την παραπάνω Απόφαση και να 
συμπεριλάβει εκπροσώπους και της Ομοσπονδίας 
μας ως μέλη της συγκεκριμένης Ομάδας Εργασίας.

        Θεσσαλονίκη, 29-10-2014
Αρ. Πρ.: 207                                                                                   

 Προς: Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Α. Λοβέρδο

Κοιν.: Υφ. Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Αλ. Δερμεντζόπουλος 

Γεν. Γραμ. Υ.ΠΑΙ.Θ.                                                                                               
κ. Αθ. Κυριαζή

Για το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

           Ο Πρόεδρος                                                 Η Γενική Γραμματέας
Αδάμος Αναστασίου                                            Βασιλική Γοριδάρη

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ο.Κ.Π.Ε.
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Θέμα: 
«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε»

Για μία ακόμη φορά το Υπουργείο Παιδείας προ-
ετοιμάζει την υλοποίηση του 6ου επιμορφωτικού 
προγράμματος με τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαι-
δευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των 
Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ΕΠΙ-
ΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.).
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) γίνεται εκ νέου αποδέ-
κτης έντονων διαμαρτυριών από τους εκπαιδευ-
τικούς όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται στα 
Δημοτικά Σχολεία, εξαιτίας του αποκλεισμού τους 
από τη συγκεκριμένη επιμόρφωση. Δυστυχώς, κρί-
θηκε και πάλι αναγκαίο να επιμορφωθούν μόνο οι 
εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και όχι αυτοί των ειδικοτήτων. 
Ουσιαστικά δηλαδή, εντός της ίδιας βαθμίδας, συ-
νεχίζει να υφίσταται η κατάφορη αδικία που διαι-
ωνίζεται από το συνεχή διαχωρισμό των προνομι-
ούχων από τους μη προνομιούχους.
Ωστόσο, το ίδιο Υπουργείο, έχοντας κρίνει ότι η 
επιμόρφωση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι σημα-
ντική και απαραίτητη για το σύνολο των εκπαιδευ-
τικών, υποσχέθηκε να υλοποιηθεί μια νέα δράση 
εισαγωγικής επιμόρφωσης Τ.Π.Ε. με την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς 2014-2015, η οποία θα αφο-
ρούσε όλους τους κλάδους των εκπαιδευτικών. 
Παρόλα αυτά, ενώ είμαστε στα μέσα Νοεμβρίου 
δε φαίνεται να υπάρχει ούτε κάποια διάθεση ούτε 
συγκεκριμένος προγραμματισμός για να γίνει πρά-
ξη η συγκεκριμένη εξαγγελία, η οποία δείχνει ότι 
θα παραμείνει, όπως πολλές άλλες, απλά μια υπό-
σχεση.

Με το δεδομένο ότι σε ένα χρόνο θα υπάρξουν 
κρίσεις για τις θέσεις των στελεχών Εκπαίδευσης, 
η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης απαιτεί να μη συνεχιστεί η αδικία σε βά-
ρος των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, οι οποίοι προ-
τίθενται να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης. Εφόσον 
δεν τους δίνεται η ίδια δυνατότητα πρόσβασης 
στη συγκεκριμένη επιμόρφωση σε σχέση με τους 
συναδέλφους τους δασκάλους, είναι εύλογο να 
μην αποτελέσει αυτή πρόσθετο προσόν μοριοδό-
τησης στις επικείμενες προαναφερθείσες κρίσεις. 
Δεν είναι δυνατόν, για μία ακόμη φορά, χωρίς τη 
στοιχειώδη απόδοση ισονομίας να ξεκινήσουν οι 
εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων από μειονεκτική θέση 
για τις διεκδικήσεις τους!

     Θεσσαλονίκη, 12-11-2014
Αρ. Πρ.: 209                                                                                   

Προς: Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Α. Λοβέρδο

Κοιν.: Υφ. Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Α. Δερμεντζόπουλος

Γεν. Γραμ.Υ.ΠΑΙ.Θ                                                                                                
κ. Α. Κυριαζής                                                                                                

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ο.Κ.Π.Ε.

Για το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

           Ο Πρόεδρος                                                 Η Γενική Γραμματέας
Αδάμος Αναστασίου                                            Βασιλική Γοριδάρη
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Θέμα: 
«Σύσταση οργανικών θέσεων
ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16.»

Κύριε Υπουργέ,
                        
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης καταγγέλλει την άκαιρη και αιφ-
νιδιαστική υπουργική απόφαση σύστασης οργα-
νικών θέσεων για τους μεταταχθέντες εκπαιδευτι-
κούς Δ.Ε. στην Π.Ε. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας από 
την αρχή είχε δηλώσει την αντίθεση του στη συγκε-
κριμένη διαδικασία των μετατάξεων η οποία αδι-
κεί παράφορα τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων 
ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 οι οποίοι εργάζονται στην ΠΕ 
χρόνια ολόκληρα μακριά από τις οικογένειες τους 
περιμένοντας μια πολυπόθητη μετάθεση ή από-
σπαση. Με την απόφαση αυτή κλείνει δια παντός 
για πολλούς νομούς η πόρτα που οδηγεί σε μετά-
θεση και γίνεται αφάνταστα δύσκολη η απόσπαση.  
Γιατί οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ΠΕ πρέπει να 
τιμωρηθούν για την ασυδοσία της πολιτικής των 
μεταθέσεων και των διορισμών που ακολουθήθη-
κε επί σειρά ετών στη Δευτεροβάθμια και για την 
τωρινή αδυναμία του Υπουργείου να δώσει μια δί-
καιη λύση για όλους;

Η Ομοσπονδία επανειλημμένα κατέθεσε στο 
Υπουργείο τις προτάσεις της για: 
1. Κοινό Πίνακα μεταθέσεων και αποσπάσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας για τις ειδικό-
τητες που εργάζονται και στις δύο βαθμίδες, με την 
προϋπόθεση να υπάρχει κοινή μοριοδότηση των 
σχολείων με αναδρομική ισχύ, αφού είναι γνωστό 
ότι η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών της Β/θμιας 
διαφέρει από τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών 
της Α/θμιας.

2. Σύσταση νέων οργανικών θέσεων σε σχολεία με 
Ε.Α.Ε.Π. Οι ανάγκες αυτών των σχολείων για την 
εύρυθμη λειτουργία τους απαιτούν τουλάχιστον 
δύο οργανικές θέσεις για καθηγητές Φυσικής Αγω-
γής και  Αγγλικής Γλώσσας.
3. Ενιαίο διδακτικό ωράριο και στις δύο βαθμίδες. 
Η συνεχιζόμενη διαφορά στο διδακτικό ωράριο με-
ταξύ των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης δημιουργεί 
μόνο προβλήματα και δε βοηθά στην εύρυθμη λει-
τουργία των σχολείων.
Το  Υπουργείο όφειλε να είχε, ήδη, λάβει υπόψη 
του τις προτάσεις της ΟΚΠΕ για ενιαίο- κοινό πίνα-
κα μεταθέσεων και αποσπάσεων, έτσι ώστε να δύ-
ναται να προβεί οποιαδήποτε στιγμή στην ορθό-
τερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, 
δίνοντας τη δυνατότητα στα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ να 
προβαίνουν στην τοποθέτησή όλων των εκπαιδευ-
τικών που βρίσκονται στη διάθεσή τους με αντικει-
μενικά και αξιοκρατικά κριτήρια.
Αντιθέτως, η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου δο-
κιμάζει πρακτικές που δε χαρακτηρίζονται από ου-
σιαστικό προγραμματισμό και απέχουν εκ διαμέ-
τρου από συγκεκριμένους στόχους. 
Κύριε Υπουργέ, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγη-
τών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σας καλεί έστω 
και την ύστατη στιγμή να πράξετε το σωστό, να πά-
ρετε πίσω την απόφασή σας.  

Θεσσαλονίκη, 14-01-2015
Αρ. Πρ.: 213

Προς: Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων 
κ. Α.Λοβέρδο

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ο.Κ.Π.Ε.

Για το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

           Ο Πρόεδρος                                                 Η Γενική Γραμματέας
Αδάμος Αναστασίου                                            Βασιλική Γοριδάρη
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Θέμα: 
«Μετατάξεις εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

Κύριε Υπουργέ,

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας επιθυμεί να σας γνωστο-
ποιήσει την πλήρη αντίθεσή του στη διαδικασία 
των υποχρεωτικών μετατάξεων που πραγματοποι-
ήθηκαν από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουρ-
γείου, η οποία αδικεί παράφορα τους εκπαιδευτι-
κούς ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 οι οποίοι 
εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση χρόνια 
ολόκληρα μακριά από τις οικογένειες τους περιμέ-
νοντας μια πολυπόθητη μετάθεση ή απόσπαση.               
Με τις συγκεκριμένες άδικες και αδιαφανείς μετα-
τάξεις κλείνει δια παντός για τους περισσότερους 
νομούς η πόρτα που οδηγεί σε μετάθεση και γίνε-
ται αφάνταστα δύσκολη η απόσπαση.  
Όλως παραδόξως και εντελώς ξαφνικά, προέκυ-
ψαν να υπάρχουν  εκατοντάδες  κενές θέσεις σε 
περιοχές για τις οποίες οι αιτήσεις μετάθεσης συ-
ναδέλφων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 απορρίφτηκαν. Οι 
εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ΠΕ τιμωρούνται για την 
ασυδοσία της πολιτικής των μεταθέσεων και των 
διορισμών που ακολουθήθηκε επί σειρά ετών στη 
Δευτεροβάθμια. ΓΙΑΤΙ;
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) διεκδικεί:
•   Τη σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις νέες 
ειδικότητες και 2ης οργανικής θέσης για τις ειδικό-
τητες ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16. 
• Την εξέταση των αιτήσεων μετάθεσης των εκπαι-
δευτικών ειδικοτήτων ΠΕ και αφού ικανοποιηθούν 
όλες οι αιτήσεις να προχωρήσει το Υπουργείο στην 
καταγραφή των εναπομεινάντων κενών και στην 
κάλυψή τους με συναδέλφους των αντίστοιχων 
ειδικοτήτων ΔΕ που ενδιαφέρονται να εργαστούν 
στην ΠΕ. 

Η Ομοσπονδία επανειλημμένα κατέθεσε στο 
Υπουργείο τις προτάσεις της για: 
1. Κοινό Πίνακα μεταθέσεων και αποσπάσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας για τις ειδικό-

τητες που εργάζονται και στις δύο βαθμίδες, με την 
προϋπόθεση να υπάρχει κοινή μοριοδότηση των 
σχολείων με αναδρομική ισχύ, αφού είναι γνωστό 
ότι η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών της Β/θμιας 
διαφέρει από τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών 
της Α/θμιας.
2. Σύσταση νέων οργανικών θέσεων σε σχολεία με 
Ε.Α.Ε.Π. Οι ανάγκες αυτών των σχολείων για την 
εύρυθμη λειτουργία τους απαιτούν τουλάχιστον 
δύο οργανικές θέσεις για καθηγητές Φυσικής Αγω-
γής και  Αγγλικής Γλώσσας.
3. Ενιαίο διδακτικό ωράριο και στις δύο βαθμίδες. 
Η συνεχιζόμενη διαφορά στο διδακτικό ωράριο με-
ταξύ των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης δημιουργεί 
μόνο προβλήματα και δε βοηθά στην εύρυθμη λει-
τουργία των σχολείων. 

Το  Υπουργείο όφειλε να είχε, ήδη, λάβει υπόψη 
του τις προτάσεις της ΟΚΠΕ για ενιαίο- κοινό πί-
νακα μεταθέσεων και αποσπάσεων, έτσι ώστε να 
δύναται να προβεί οποιαδήποτε στιγμή στη δι-
καιότερη αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού προ-
σωπικού, δίνοντας τη δυνατότητα στα ΠΥΣΠΕ ή 
ΠΥΣΔΕ να προβαίνουν στην τοποθέτησή όλων των 
εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεσή τους 
με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια.
Αντιθέτως, η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου δο-
κιμάζει πρακτικές που δε χαρακτηρίζονται από ου-
σιαστικό προγραμματισμό και απέχουν εκ διαμέ-
τρου από συγκεκριμένους στόχους. 
Η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης καλεί την τωρινή ηγεσία του Υπουργείου να 
αξιοποιήσει τις προτάσεις της προς όφελος όλων 
των εκπαιδευτικών και του δημόσιου σχολείου.

Θεσσαλονίκη, 04-02-2015
Αρ. Πρ.: 215

Προς: Υπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ 
κ. Α. Μπαλτάς

Κοιν.: Αν. Υπουργός Υ.ΠΑΙ.Θ
 κ. Τ. Κουράκης   

Για το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

           Ο Πρόεδρος                                                 Η Γενική Γραμματέας
Αδάμος Αναστασίου                                            Βασιλική Γοριδάρη

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ο.Κ.Π.Ε.
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ο.Κ.Π.Ε.

Θέμα: 
«Διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό της Ο.Κ.Π.Ε. 
από την επιτροπή επανεξέτασης των υποχρεωτι-
κών μετατάξεων εκπ/κών από την Β/θμια Εκπαί-
δευση στην Α/θμια»

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) διαμαρτύρεται για τον 
αποκλεισμό του από την Επιτροπή που θα επανε-
ξετάσει το θέμα των υποχρεωτικών μετατάξεων 
εκπ/κών από την Β/θμια Εκπαίδευση στην Α/θμια. 
Η Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί όλους τους καθη-
γητές που εργάζονται στην Α/θμια Εκπαίδευση και 
γνωρίζει εμπεριστατωμένα όλα τα προβλήματα 
που τους απασχολούν.
Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Ομο-
σπονδία μας κατέθεσε Αίτηση Ακύρωσης των με-
τατάξεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί 
έκρινε εξαρχής ότι θίγονταν τα εργασιακά δικαιώ-
ματα των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που εργάζο-
νται στα δημοτικά σχολεία.
Είναι αναμφισβήτητο ότι εμείς που βιώνουμε την 
κατάσταση είμαστε οι πλέον αρμόδιοι να διασφα-
λίσουμε τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων μας. 
Σε μια ευνομούμενη χώρα ο πλουραλισμός του λό-
γου είναι η κορυφαία έκφραση της δημοκρατίας.

Αυτή τη στιγμή μας αποκλείετε από το δικαίωμα 
να υπερασπιστούμε τα αιτήματά μας, όταν την 
ίδια στιγμή δίνετε αποκλειστικά σε άλλους τη δυ-
νατότητα να μας αντιπροσωπεύσουν, οι οποίοι με 
την αδιαφορία τους εδώ και δυο χρόνια δεν έλα-
βαν ποτέ θέση για το πρόβλημα και δεν είχαν κα-
μία πρόταση για τη λύση του. Αδιαφόρησαν για 
την κατάφορη αδικία κατά των συναδέλφων και 
τα προβλήματα που τους ταλανίζουν δύο χρόνια 
τώρα, γιατί απλά δεν τους αγγίζει το πρόβλημα.
«..Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα, χω-
ρίς εμένα ………. Φοβάμαι………………».
Περιμένουμε την άμεση ανασύσταση της συγκε-
κριμένης επιτροπής, στην οποία θα υπάρχει και 
δική μας εκπροσώπηση.

Θεσσαλονίκη, 11-03-2015
Αρ. Πρ.: 216

Προς: Υπουργό Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ 
κ. Α. Μπαλτάς

Κοιν.: Αν. Υπουργός Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ
κ. Τ. Κουράκης   

Για το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

           Ο Πρόεδρος                                                 Η Γενική Γραμματέας
Αδάμος Αναστασίου                                            Βασιλική Γοριδάρη
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ο.Κ.Π.Ε.

Θέμα: 
«Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία»

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης(Ο.Κ.Π.Ε.), παρακολουθώντας τις 
ανακοινώσεις της ηγεσίας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για τη 
λειτουργία των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί-
ων, διαμαρτύρεται έντονα για το κλίμα αβεβαιότη-
τας που έχει καλλιεργηθεί, όσον αφορά το εργασι-
ακό καθεστώς των εκπαιδευτικών που υπηρετούν 
με 5ετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία 
(Π.Π.Σ.). Τη στιγμή που υπάρχουν τόσα άλυτα προ-
βλήματα στο χώρο της εκπαίδευσης είναι άνευ ου-
σίας να προκύπτουν από το πουθενά νέα ζητήμα-
τα.
 Ο θεσμός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων 
υφίσταται εδώ και δεκαετίες, προσφέροντας πο-
λύτιμη βοήθεια προς την κατεύθυνση της εφαρμο-
γής καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων. Οι 
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία αυτά, 
έχοντας αξιολογηθεί, επιχειρούν με όλη τους τη 
δύναμη καθημερινά να προάγουν την καινοτομία 
μέσω της πειραματικής διδασκαλίας. Η ηγεσία του 
Υπουργείου οφείλει να σταθεί αρωγός στη συγκε-
κριμένη προσπάθεια και όχι εντέχνως να διαιωνί-
ζει ένα κλίμα εργασιακής ανασφάλειας για τους 
ανθρώπους αυτούς που υπηρετούν με θητεία και 
όχι με οργανική θέση, άρα εκ των πραγμάτων βι-
ώνουν ήδη μία μορφή εργασιακής αβεβαιότητας. 

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε., ενόψει της δημοσιοποίησης 
του επικείμενου πολυνομοσχεδίου για την παι-
δεία, ζητά να γνωστοποιηθούν οι προθέσεις του 
Υπουργείου σε ό,τι αφορά το μέλλον του θεσμού 
των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων. Επιπλέον, 
ζητάμε τη στήριξη των σχολείων αυτών, την επέ-
κτασή τους και την αξιολόγηση των καινοτόμων 
δράσεων και προγραμμάτων, ώστε τα θετικά απο-
τελέσματα να μπορούν να εφαρμοστούν και στα 
υπόλοιπα δημόσια σχολεία.

Θεσσαλονίκη, 01-04-2015
Αρ. Πρ.: 218                                                                                  

Προς: Υπουργό Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ 
 κ. Α. Μπαλτάς

Κοιν.: Αν. Υπουργός Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ
κ. Τ. Κουράκης   

Για το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

           Ο Πρόεδρος                                                 Η Γενική Γραμματέας
Αδάμος Αναστασίου                                            Βασιλική Γοριδάρη
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ο.Κ.Π.Ε.

Θέμα: 
«Ανισότητες στη μοριοδότηση
για τις κρίσεις Στελεχών Εκπαίδευσης»

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης με αφορμή την δημοσιοποίηση 
του προσχεδίου της τροπολογίας για την επιλογή 
στελεχών, διαμαρτύρεται για την κατάφορα άνιση 
μεταχείριση μεταξύ δασκάλων και καθηγητών ει-
δικοτήτων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκ-
παίδευση, σε ότι αφορά τα κριτήρια επιλογής στε-
λεχών εκπαίδευσης. Αποτιμώντας το κριτήριο της 

Θεσσαλονίκη, 6-5-2015
Αρ. Πρ.:219                                                                                   

Προς: Υπουργό Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ 
κ. Α. Μπαλτάς

Κοιν.: Αν. Υπουργός Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ
κ. Τ. Κουράκης   

Για το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

           Ο Πρόεδρος                                                 Η Γενική Γραμματέας
Αδάμος Αναστασίου                                            Βασιλική Γοριδάρη

επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και 
κατάρτισης για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης 
διαμορφώνονται δύο κατηγορίες υποψηφίων εκ-
παιδευτικών, μία με άριστα τις 11 μονάδες και μια 
άλλη με άριστα τις 8. Πιο συγκεκριμένα:

                                              
                               
                                      

 
 
 

Για το Δ.Σ

Θέμα: Ανισότητες στη μοριοδότηση για τις κρίσεις Στελεχών Εκπαίδευσης

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αφορμή την 
δημοσιοποίηση του προσχεδίου της τροπολογίας για την επιλογή στελεχών, διαμαρτύρεται 
για την κατάφορα άνιση μεταχείριση μεταξύ δασκάλων και καθηγητών ειδικοτήτων που 
υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε ότι αφορά τα κριτήρια επιλογής στελεχών 
εκπαίδευσης. Αποτιμώντας το κριτήριο της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και 
κατάρτισης για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης διαμορφώνονται δύο κατηγορίες 
υποψηφίων εκπαιδευτικών, μία με άριστα τις 11 μονάδες και μια άλλη με άριστα τις 8. Πιο 
συγκεκριμένα:

Επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση των υποψηφίων στελεχών 
Εκπαιδευτικοί ΠΕ70 Εκπαιδευτικοί ΠΕ05, 06, 07, 11, 16, 19 και 20 

Διδακτορικό δίπλωμα ή Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 

4,0 Διδακτορικό δίπλωμα ή Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 

4,0 

Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης 2,0 Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης 0 
Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. 2,0 Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. 2,0 
Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή 
Σχολής Νηπιαγωγών 

0,5 Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή 
Σχολής Νηπιαγωγών 

0,5 

Βεβαίωση ή πιστοποιητικό 
επιμόρφωσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. κ.ά.) 

0,5 Βεβαίωση ή πιστοποιητικό 
επιμόρφωσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. κ.ά.) 

0 

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. 
επιπέδου 

0,5 Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. 
επιπέδου 

0 

Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης 
γλώσσας επιπέδου Γ2 

1,0 Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης 
γλώσσας επιπέδου Γ2 

1,0 

Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας επιπέδου Γ2 

0,5 Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας επιπέδου Γ2 

0,5 

ΣΥΝΟΛΟ 11 ΣΥΝΟΛΟ 8 

Ο.Κ.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ 51-ΓΡΑΦ. 213  Τ.Κ. 54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΗΛ.- FAX: 2310 256260  E-MAIL: info@okpe.gr, www.okpe.gr
                               

                                                                                  Θεσσαλονίκη, 6-5-2015
                                                                                  Αρ. Πρ.:219                                                                                   

                                   Προς: Υπουργός Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ 
κ. Α. Μπαλτάς

           Κοιν.: Αν. Υπουργός Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ
                      κ. Τ. Κουράκης   

Με βάση τα παραπάνω, η άνιση διάκριση και κατά 
συνέπεια η αδικία προκύπτει από τη μοριοδότηση 
προσόντων-τίτλων, τους οποίους ποτέ δεν 
είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν άπαντες οι 
εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, τα μελανά σημεία της 
τροπολογίας αφορούν τα εξής: 
• Τη μοριοδότηση του Διδασκαλείου (2 μονάδες). 
• Τη μοριοδότηση Β΄ Επιπέδου των Τ.Π.Ε. (0,5 
μονάδες). 
• Τη βεβαίωση ή το πιστοποιητικό επιμόρφωσης 
(Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) 
(0,5 μονάδες).

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε. καλεί τόσο την ηγεσία 
του Υπουργείου όσο και τους αιρετούς που 
εκπροσωπούν όλους τους εκπαιδευτικούς της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να διορθώσουν τη 
νέα εξόφθαλμη αδικία που τείνει να λάβει χώρα 
και σε αυτές τις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης. Η 
Ο.Κ.Π.Ε., όπως αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά, 
αποτελεί τη μόνη ομοσπονδία που αγωνίζεται 
για τα δίκαια αιτήματα όλων ανεξαιρέτως των 
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που υπηρετούν στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.   



Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης14

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ο.Κ.Π.Ε.

Θέμα: 
«Αποκλεισμός των καθηγητών της Α/θμιας από 
την επιλογή διευθυντών στα δημοτικά σχολεία»

Κύριε Υπουργέ,

   Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης διαμαρτύρεται για τον αποκλει-
σμό συναδέλφων από το δικαίωμα να συμμετέχουν 
στη διαδικασία επιλογής διευθυντών σε δημοτικά 
σχολεία. Η αιτιολογία που επικαλούνται τα ΠΥΣΠΕ 
είναι ότι δεν συμπληρώνουν το ωράριό τους στα 
σχολεία που επέλεξαν.
   Σύμφωνα με τον Ν. 4327/2015 άρθρο 22 παρ. 4 
α προβλέπεται μόνο ότι οι υποψήφιοι Διευθυντές 
σχολικών μονάδων καταθέτουν δήλωση για 3 κατ’ 
ανώτατο όριο σχολικές μονάδες από τις οποίες η 
μία μπορεί να είναι αυτή που υπηρέτησαν την τε-
λευταία 5ετία ως εκπαιδευτικοί «για τουλάχιστον 
8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα»……. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, ο επιλεγείς  Διευθυντής σχολικής μονά-
δας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό 
ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη σχολική μο-
νάδα ή το Ε. Κ. που έχει εκλεγεί.
Είναι λοιπόν προφανές από τη διατύπωση που 
επέλεξε ο νομοθέτης ότι η βούλησή του είναι να 
περιλαμβάνονται στους πίνακες επιλογής διευθυ-
ντών δημοτικών σχολείων και οι υποψήφιοι που 
συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο του δι-
ευθυντή, αφού επιλεγούν, όχι μόνο στο κανονικό 
πρόγραμμα του σχολείου αλλά στο ολοήμερο ή 
στο πρόγραμμα της ευέλικτης ζώνης. 

Ο οποιοσδήποτε αποκλεισμός από τους πίνακες 
επιλογής θα είναι αντίθετος με το γράμμα και το 
σκοπό του νόμου.
Σας καλούμε, να εκδώσετε νέα οδηγία με την οποία 
να προβλέπεται ότι είναι νόμιμη η συμμετοχή των 
συναδέλφων στους πίνακες επιλογής υποψηφίων 
εφόσον συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο 
του διευθυντή δημοτικού σχολείου στις υπάρχου-
σες δομές (ολοήμερο πρόγραμμα, ευέλικτη ζώνη, 
εκπαιδευτικά προγράμματα).

Θεσσαλονίκη, 17-06-2015
Αρ. Πρ.:  220                                                                                 

Προς: Υπ. Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ
κ. Α. Μπαλτά

Κοιν.: Αν. Υπ. Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ 
κ. Τ. Κουράκη

Για το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

           Ο Πρόεδρος                                                 Η Γενική Γραμματέας
Αδάμος Αναστασίου                                            Βασιλική Γοριδάρη
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ο.Κ.Π.Ε.

Θέμα: 
«Διαμαρτυρία για τη μη επίλυση
των μετατάξεων και την καθυστέρηση
μεταθέσεων των καθηγητών πρωτοβάθμιας»

Κύριε Υπουργέ,
                        
το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.), μετά την πρόσφατη 
ανακοίνωση των μεταθέσεων για τις ειδικότητες 
ΠΕ60 και 70 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σας 
ζητάει να προβείτε στην άμεση διευθέτηση του 
ζητήματος των μετατάξεων, ώστε στη συνέχεια να 
μπορέσουν να γίνουν οι μεταθέσεις και οι αποσπά-
σεις των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που υπηρε-
τούν στη συγκεκριμένη βαθμίδα. Είναι εξαιρετικά 
άδικο για τους εκπαιδευτικούς αυτούς που τόσο 
χρόνια υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
να υφίστανται εκ νέου τέτοια αδικαιολόγητη αβε-
βαιότητα και βάναυση ομηρία. Εδώ και δύο χρόνια 
οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν μία άκρως δυσάρεστη 
κατάσταση και αναπόφευκτα πλέον αναμένουν 
μία απόφαση, η οποία θα δώσει λύση στο πρό-
βλημα των μετατάξεων που έχει αλλάξει άρδην τις 
ζωές αυτών και των οικογενειών τους. Για μία ακό-
μη φορά δε γνωρίζουν τι τους επιφυλάσσει η νέα 
σχολική χρονιά που σύντομα θα ξεκινήσει.

Θεσσαλονίκη, 17-06-2015
Αρ. Πρ.:  222

Προς: Υπ. Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ
κ. Α. Μπαλτά

Κοιν.: Αν. Υπ. Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ 
κ. Τ. Κουράκη

Για το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

           Ο Πρόεδρος                                                 Η Γενική Γραμματέας
Αδάμος Αναστασίου                                            Βασιλική Γοριδάρη

Για το λόγο αυτό, οφείλει το υπουργείο να προβεί 
σε δίκαια και οριστική διευθέτηση του συγκεκριμέ-
νου προβλήματος, ικανοποιώντας το δίκαιο αίτη-
μα ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης για μετάθεση στον τόπο επιλογής τους, 
ώστε τελικά να μην οδηγηθούν σε νέα οικονομική 
διάλυση οι ίδιες και πάλι οικογένειες, αν αναλογι-
στούμε και την πρόσθετη καθυστέρηση στην ανα-
κοίνωση των αποσπάσεων που, όπως είναι φυσι-
κό, θα επακολουθήσει.
Αναμένουμε στην άμεση διευθέτηση του παραπά-
νω προβλήματος.
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Η διευθέτηση του ζητήματος των υποχρεω-
τικών μετατάξεων τείνει να γίνει ένα κακό-
γουστο σήριαλ με πολλά ακόμη επεισόδια. 
Από διάφορες επαφές που είχε το Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) διαπιστώθηκε ότι 
η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής εισηγήθηκε τη δημιουργία επιπλέ-
ον οργανικών θέσεων για την ικανοποίηση 
των αιτήσεων για μετάθεση όλων των θιγ-
μένων εκείνων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων 
που εδώ και χρόνια υπηρετούσαν και συ-
νεχίζουν να υπηρετούν στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Ουσιαστικά δηλαδή η συγκε-
κριμένη πρόταση αποτελεί την αναγνώρι-
ση της αδικίας σε βάρος των παραπάνω εκ-
παιδευτικών λόγω των μετατάξεων, καθώς 
και την ανάγκη διευθέτησής της.
Δυστυχώς, όμως, η ηγεσία του Υπουργείου 
για μία ακόμη φορά δεν επέδειξε τη δέου-
σα σοβαρότητα για τη δίκαιη επίλυση του 
συγκεκριμένου προβλήματος και, μεταθέ-
τοντας την ευθύνη λήψης απόφασης και 
εφαρμογής μίας ουσιαστικής διευθέτησης 
της κατάστασης πλήρους αβεβαιότητας, 
έστειλε το θέμα στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, ζητώντας από αυτό την έγκρι-
ση σύστασης νέων οργανικών θέσεων. Αν 
αναλογιστούμε τις δύσκολες στιγμές που 
περνάει η χώρα μας και κυρίως τους πε-
ριορισμούς του μνημονίου, είναι εύκολα 
αντιληπτό από όλους ποιο θα είναι το απο-
τέλεσμα αυτής της επιλογής για τους εκ-

παιδευτικούς ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που εξακολουθούν να αναμέ-
νουν στο ακουστικό τους. 
Επομένως, η ομηρία τόσο των προϋπηρε-
τούντων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και εκεί-
νων που μετατάχθηκαν από τη δευτερο-
βάθμια συνεχίζει να υφίσταται. Το πολιτικό 
κόστος από την ακύρωση των μετατάξεων 
φαίνεται ότι είναι βαρύ φορτίο στις πλάτες 
αυτών που υποτίθεται ότι έχουν την ευθύ-
νη να το αναλάβουν. Για μία ακόμη φορά, 
στο μυαλό και των ελάχιστα σοβαρά σκε-
πτόμενων ανθρώπων, επιβεβαιώνονται οι 
φόβοι που έχουν αποδείξει περίτρανα πως 
σ’ αυτή τη χώρα η αδικία, τα λάθη και οι 
παραλήψεις δε διορθώνονται με άμεση και 
δίκαιη επίλυσή τους, αλλά σέρνονται και 
διαιωνίζονται, προσπαθώντας με μπαλώ-
ματα και γιατροσόφια να κάνουν ελαφρύ-
τερο ή λιγότερο αισθητό τον πόνο αυτών 
που κάθε φορά θίγονται.
Η Ο.Κ.Π.Ε., για μία ακόμη φορά, καλεί το 
Υπουργείο να δώσει οριστική λύση στο 
θέμα των υποχρεωτικών μετατάξεων, 
βάζοντας τέλος στη στείρα και βάναυση 
αβεβαιότητα που εδώ και δύο χρόνια έχει 
κυριαρχήσει και οπλίζοντας τους εκπαι-
δευτικούς ειδικοτήτων με επαγγελματική 
σιγουριά και αισιοδοξία, ώστε να αντιμε-
τωπίσουν με ευνοϊκή διάθεση την επόμενη 
σχολική χρονιά.

Το Δ.Σ. της ΟΚΠΕ

ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΥΠΟΥ

Μετατάξεις και επιβεβαίωση φόβων
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ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή το δημοσίευμα της Καθημερι-
νής στις 9/8/2015 που αφορά τη λειτουρ-
γία των ολοήμερων σχολείων (Ε.Α.Ε.Π.), η 
Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) ανήσυχη διαπιστώ-
νει για μία ακόμη φορά ότι τελικά, αργά ή 
γρήγορα, η πικρή αλήθεια αποκαλύπτεται. 
Η ανακοίνωση που ακολούθησε μετά τη 
συνάντηση των συνδικαλιστών με τον ανα-
πληρωτή υπουργό ήταν αποκαλυπτική:
‘Οι συνδικαλιστές υπογράμμισαν ότι δια-
φωνούν σε οποιαδήποτε συζήτηση για αύ-
ξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών (την 
πρόταση έκανε διερευνητικά ο υπουργός 
Αριστείδης Μπαλτάς). Αντίθετα, προκρί-
νουν να καταργηθεί το ΕΑΕΠ ώστε να μη 
γίνουν προσλήψεις αναπληρωτών ειδικο-
τήτων. Κάτι που αντιμετωπίζεται θετικά 
από το υπουργείο, με δεδομένο μάλιστα 
ότι η ηγεσία του δεν ενέταξε για το νέο 
σχολικό έτος κανένα δημοτικό σχολείο στο 
πρόγραμμα ΕΑΕΠ, ενώ και στο Εθνικό Πρό-
γραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 δεν υπάρ-
χει καμία αναφορά και πρόβλεψη για το 
ολοήμερο Δημοτικό με ΕΑΕΠ’.
Δεν είναι τυχαίο ότι σε κάθε περίπτωση 
δυσκολίας έλλειψης προσωπικού ή κάλυ-
ψης ωρών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
σύμφωνα με κάποιους ‘σωτήρες’, προτεί-

νεται να την πληρώνουν πάντα οι εκπαι-
δευτικοί ειδικοτήτων.
Άλλωστε, οι άνθρωποι αυτοί είναι οι ίδιοι 
που επανειλημμένως έχουν τονίσει ότι οι 
ειδικότητες δε χρειάζονται στο δημοτικό 
σχολείο. Απλά με κάθε ευκαιρία το υπεν-
θυμίζουν εμμέσως για να μην υπάρχουν 
αμφιβολίες. Ας αναλογιστούν όλοι οι εκ-
παιδευτικοί ειδικοτήτων τι θα γίνει σε κά-
ποια πιθανή προτεινόμενη μείωση του 
προσωπικού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης. Είναι εμφανές και στον 
πιο αφελή ποιοι θα φλερτάρουν με την 
πόρτα της εξόδου …
Για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι 
η Ο.Κ.Π.Ε. είναι η μοναδική Ομοσπονδία 
που μπορεί να εκπροσωπήσει πλήρως τα 
συμφέροντα των εκπαιδευτικών ειδικοτή-
των πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οποια-
δήποτε άλλη εκπροσώπησή τους, δυστυ-
χώς, σημαίνει συμβιβασμό και μυωπική 
αντίδραση. Η διασφάλιση των θέσεων και 
των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαι-
δευτικών ειδικοτήτων ΠΕ αποτελεί μονό-
δρομο για την Ο.Κ.Π.Ε. που, διαβλέποντας 
τα μελλοντικά σχέδια των υποτιθέμενων 
εκπροσώπων – εγγυητών της εργασιακής 
τους σταθερότητας, θα συνεχίζει να αγωνί-
ζεται για τα αυτονόητα

Το Δ.Σ. της ΟΚΠΕ

Οι μάσκες έπεσαν και πάλι στα δύσκολα…
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ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. της ΟΚΠΕ

Με αφορμή την στασιμότητα που επικρα-
τεί στο πρόβλημα των κενών στα σχολεία, 
το οποίο ουσιαστικά εξακολουθεί να πα-
ραμένει άλυτο, η Ομοσπονδία Καθηγητών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) εκ-
φράζει την έντονη διαμαρτυρία της για τις 
περιορισμένες προσλήψεις αναπληρωτών. 
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι 
αρκετά σχολεία να συνεχίζουν να υπολει-
τουργούν ένα μήνα μετά την έναρξη της 
φετινής σχολικής χρονιάς. Η κατάσταση 
έχει γίνει ακόμη δυσχερέστερη εξαιτίας του 
πολύ μεγάλου προβλήματος που προέκυψε 
με τους διορισμούς των συναδέλφων ανα-
πληρωτών ειδικοτήτων. 
Ειδικότερα, σημαντικό ζήτημα δημιουργή-
θηκε με τον αποκλεισμό όσων διορίζονται 
μόνο μέσω ΕΣΠΑ από συγκεκριμένες περι-
φέρειες της χώρας. Παρά την πρώτη φάση 
πρόσληψης 1.574 αναπληρωτών εκπαιδευ-
τικών ειδικοτήτων (ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, 
ΠΕ08 Εικαστικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, 
ΠΕ16 Μουσικής, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέ-
χνης, ΠΕ19-20 Πληροφορικής και ΠΕ32 Θε-
ατρικών Σπουδών) για τα σχολεία Ε.Α.Ε.Π. 
της χώρας, είναι γεγονός ότι το εκπαιδευτικό 
δυναμικό δεν επαρκεί. Ακόμη πιο εμφανείς 
είναι οι ελλείψεις στις περιοχές της Αττικής, 
της Δυτικής Μακεδονίας και του Νοτίου Αι-
γαίου, που στο σύνολό τους καλύπτουν το 

46% των σχολείων Ε.Α.Ε.Π. (500 Δημοτικά 
με ΕΑΕΠ στην Αττική, 65 στη Δυτική Μακε-
δονία και 50 στο Νότιο Αιγαίο επί συνόλου 
1.330 σχολείων). Στις συγκεκριμένες περιο-
χές έχει καλυφθεί κατά μέσο όρο μόνο το 
15% του απαραίτητου εκπαιδευτικού προ-
σωπικού, για την «εύρυθμη» λειτουργία 
τους. Με βάση το γεγονός ότι οι προσλή-
ψεις αυτές γίνονται μόνο μέσω ΕΣΠΑ και 
με βάση ρήτρα εισοδηματικών κριτηρίων, 
η Αττική, η Δυτική Μακεδονία και το Νότιο 
Αιγαίο εξαιρούνται από την υλοποίηση του 
συγκεκριμένου άξονα. Ωστόσο, η συγκε-
κριμένη ρήτρα ουδέποτε γνωστοποιήθηκε 
στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που 
φέτος έκαναν αιτήσεις δύο φορές για έντα-
ξή τους στους πίνακες αναπληρωτών. 
Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε. καταγγέλλει την άδικη 
-ενάντια στους αναπληρωτές εκπαιδευτι-
κούς ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης- πολιτική του Υπουργείου και 
καλεί εκ νέου την ηγεσία του να εξετάσει 
πιο σοβαρά το ζήτημά τους, με το δεδομέ-
νο ότι έχουν συρθεί σ’ ένα πρωτόγνωρο γι’ 
αυτούς καθεστώς ανεργίας. Η Ο.Κ.Π.Ε., πι-
στή στις δεσμεύσεις της και απέναντι στους 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα συνεχίσει 
να αποτελεί τη μόνη ομοσπονδία που αγω-
νίζεται για τα δίκαια αιτήματα τους. 

Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
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ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. της ΟΚΠΕ

Η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) εκφράζει την έντονη 
διαμαρτυρία της για την απόλυτη στασιμό-
τητα που επικρατεί στο χώρο της Παιδείας, 
εξαιτίας της οποίας πλήττονται σημαντικά 
οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων της πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Για μία ακόμη φορά, 
απ’ ό,τι φαίνεται, η παντελής απουσία ορ-
θού σχεδιασμού και στοιχειώδους προ-
γραμματισμού θα καθυστερήσει την ομαλή 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σε βάρος 
φυσικά των ίδιων θυμάτων. Χάος και πάλι 
στο βάθος του τούνελ ...
Ειδικότερα, είναι άγνωστο αν και πότε θα 
πραγματοποιηθούν τελικά οι μεταθέσεις 
ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
με ό,τι προβλήματα αυτό συνεπάγεται για 
τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Συνα-
κολούθως, έωλο παραμένει και το θέμα των 
αποσπάσεων, δίνοντας έτσι το Υπουργείο 
ένα δεύτερο χτύπημα στις λιγοστές ελπίδες 
εργασιακής σιγουριάς των παραπάνω εκ-
παιδευτικών. Η αβεβαιότητα, φυσικά, και 
για την νέα σχολική χρονιά, έχει υποκατα-
στήσει πλήρως κάθε πιθανότητα επιτυχίας 
αυτών των ανθρώπων να βάλουν σε κάποια 
τάξη τη ζωή τους.

Τέλος, καμία λύση δεν έχει δοθεί ακόμη 
στο θέμα των μετατάξεων, με αποτέλεσμα 
να παραμένουν πλήρως μετέωροι τόσο οι 
επί χρόνια υπηρετούντες στην πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων 
όσο και οι από τη δευτεροβάθμια μεταταγ-
μένοι εκπαιδευτικοί. Οι όποιες απόπειρες 
για διευκρινήσεις επί του θέματος από την 
πλευρά του Υπουργείου μόνο την πλήρη 
αοριστία και τη δημιουργική ασάφεια διαι-
ωνίζουν, χωρίς να δίνουν κάποια ουσιαστι-
κή απάντηση που να παρέχει νέα δεδομένα.
Με βάση τα παραπάνω απτά δείγματα 
αναβλητικότητας και καθυστέρησης που 
αδικαιολόγητα έχουν επικρατήσει και το 
συγκεκριμένο καλοκαίρι, η Ομοσπονδία Κα-
θηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 
αναγκασμένη να καλέσει την ηγεσία του 
Υπουργείου να επιδείξει τη δέουσα σοβα-
ρότητα και να προβεί στην άμεση επίλυση 
όλων αυτών των καυτών ζητημάτων, ανα-
λογιζόμενη τον αρκετά περιορισμένο χρό-
νο που απομένει για την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς, η οποία, όπως φαίνεται, 
θα βρει και πάλι τους ίδιους ανθρώπους να 
βασανίζονται από εργασιακή αβεβαιότητα 
και φόβο για την επιβίωσή τους.

Ανησυχία για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης λόγω στασιμότητας
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Την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της Ομο-
σπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) με την ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων. Οι εκπρόσωποι της ομοσπον-
δίας έθεσαν όλα τα μείζονα θέματα της 
εκπαίδευσης (χαμηλές αποδοχές εκπαι-
δευτικών, πενιχρή χρηματοδότηση σχολι-
κών επιτροπών, υγειονομική περίθαλψη, 
ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
κ.ά.), ζητώντας την ουσιαστική αντιμε-
τώπιση και άμεση επίλυσή τους. Επίσης, 
τέθηκαν προς συζήτηση ζητήματα που 
αφορούν κυρίως τους εκπαιδευτικούς 
ειδικοτήτων, οι οποίοι υπηρετούν στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκε το ζήτημα 
των υποχρεωτικών μετατάξεων των εκ-
παιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στην 
Α/θμια, ένα θέμα που ταλανίζει τους εκ-
παιδευτικούς ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11 και 
ΠΕ16, οι οποίοι επί σειρά ετών εργάζο-
νται στην Α/θμια Εκπαίδευση, μακριά από 
τις οικογένειες τους, περιμένοντας την 
«πολυπόθητη» μετάθεση ή απόσπαση. 
Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα των οργα-
νικών θέσεων που ανακοινώθηκε ότι θα 
συσταθούν, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι 
σήμερα, βάσει των οποίων έγιναν οι μετα-
θέσεις των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για 
το 2015. Είναι γνωστό ότι το συγκεκριμένο 
ζήτημα έχει πυροδοτήσει την έντονη ανη-
συχία των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
Ειδικότερα, το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε. ζήτησε τα 
εξής: 

1. Σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις 
ειδικότητες.

2. Σύσταση και δεύτερης οργανικής θέσης 
για τους καθηγητές ΠΕ06 και ΠΕ11 στα 12/

θέσια σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. 
3. Σύσταση οργανικών θέσεων εκπαιδευ-
τικών που το μάθημά τους είναι μονόωρο 
σε ομάδα σχολείων, ώστε να αποφεύγεται 
η συνεχής μετακίνηση συναδέλφων σε δι-
αφορετικά σχολεία κάθε σχολική χρονιά.  

4. Ικανοποίηση πρωτίστως όλων των αιτή-
σεων των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της 
Α/θμιας και στη συνέχεια το Υπουργείο να 
προχωρήσει στην καταγραφή των εναπο-
μεινάντων κενών και στην κάλυψή τους με 
συναδέλφους των αντίστοιχων ειδικοτή-
των Β/θμιας που ενδιαφέρονται να εργα-
στούν στην Α/θμια. 

5. Δημιουργία ενιαίου πίνακα μεταθέσε-
ων - αποσπάσεων, με την προϋπόθεση να 
υπάρχει κοινή μοριοδότηση των σχολεί-
ων, με αναδρομική ισχύ για την επίτευξη 
δίκαιης και ορθολογικής ανακατανομής 
του εκπαιδευτικού προσωπικού, αφού 
είναι γνωστό ότι η μοριοδότηση των εκ-
παιδευτικών της Β/θμιας διαφέρει από 
την αντίστοιχη των εκπαιδευτικών της Α/
θμιας. 

Δυστυχώς, οι απαντήσεις που έλαβε το 
Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε. δεν κρίθηκαν ικανοποι-
ητικές. Έγινε σαφές από την πλευρά του 
Υπουργείου ότι οι μεταταγμένοι θα πα-
ραμείνουν στις θέσεις τους, γιατί απλά οι 
πιέσεις των συνδικαλιστών της Ο.Λ.Μ.Ε. 
ήταν άμεσες και έντονες, όταν κάποιοι άλ-
λοι συνδικαλιστές «σφύριζαν» αδιάφορα 
και φυσικά κανένας στο Υπουργείο δεν 
είναι πρόθυμος ν’ αναλάβει το κόστος, 
πολιτικό και μη, να τους γυρίσει πίσω. Το 
Υπουργείο συνεχίζει να εργάζεται στο ζή-
τημα της σύστασης των οργανικών θέσε-
ων που ανακοινώθηκαν, δίνοντας επιπλέ-
ον «αέρα» - θέσεις, όπως δηλώθηκε, για 

Για τη συνάντηση του Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.
με την ηγεσία του Υπουργείου

ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΥΠΟΥ
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Το Δ.Σ. της ΟΚΠΕ

να μπορέσουν να γίνουν περισσότερες 
μεταθέσεις τις επόμενες χρονιές, ευελπι-
στώντας ότι μ’ αυτόν τον τρόπο θα ικανο-
ποιηθούν και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτή-
των Α/θμιας Εκπαίδευσης. 
Αγαπητοί συνάδελφοι, το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε. 
εκτιμά ότι το επόμενο χρονικό διάστημα 
έχουμε να δώσουμε σκληρούς αγώνες για 
να διατηρήσουμε όλες τις υπάρχουσες ει-
δικότητες στο δημόσιο δημοτικό σχολείο, 
στο οποίο αναμφισβήτητα το έργο τους 
έδωσε στην εκπαίδευση συνολικά πολυ-
μορφικό χαρακτήρα, ικανοποιώντας τις 
ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας και 
κοινωνίας σε σημαντικά μεγάλο βαθμό. Η 
καινοτομία του σχολείου με Ε.Α.Ε.Π. κιν-
δυνεύει να αφανιστεί τα επόμενα χρόνια 
σε πολλές περιοχές, όπου δε θα υπάρχει 

ούτε το επαρκές μόνιμο προσωπικό ούτε 
τα ανάλογα κονδύλια για την πρόσληψη 
του απαραίτητου αριθμού αναπληρωτών. 
Τελικά η καινοτομία θα πέσει θύμα των 
μνημονιακών ή των συντεχνιακών πολιτι-
κών; 
Συνάδελφοι δεν υπάρχουν περιθώρια να 
μένουμε αδρανείς. Είναι πλέον επιτακτι-
κή ανάγκη να επιλέξουμε ανθρώπους που 
μπορούν να μας εκπροσωπήσουν. Δυστυ-
χώς, δεν έχουμε την πολυτέλεια ν’ αφή-
σουμε τον εργασιακό μας βίο στα χέρια 
ακατάλληλων ή ανεπαρκών ανθρώπων, 
γιατί είναι ολοφάνερο ότι δε θα είμαστε 
η βασική επιλογή στη γραμμή υπεράσπι-
σής τους σε μια εποχή που οι εργασιακές 
συνθήκες αλλάζουν συνεχώς προς το χει-
ρότερο.

ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΥΠΟΥ

Η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) με έκπληξή της δι-
απιστώνει για μία ακόμη φορά ότι η δημό-
σια εκπαίδευση αποτελεί τον διακαή πόθο 
εισδοχής του ιδιωτικού τομέα σ’ αυτήν. 
Δούρειο ίππο στη συγκεκριμένη απόπειρα 
αποτελούν τα πολύ πρόσφατα ερωτημα-
τολόγια αξιολόγησης, τα οποία αφορούν 
την προσπάθεια ανίχνευσης από ιδιωτική 
εταιρεία της πορείας κάθε δημόσιου σχο-
λείου, που καλούνται να συμπληρώσουν 
εκπαιδευτικοί και γονείς και που σχετίζο-
νται τόσο με το ολοήμερο σχολείο όσο και 
με τη σχολική βία. 

Η Ο.Κ.Π.Ε. σε κάθε περίπτωση δηλώνει 
κάθετα αντίθετη σε τέτοιου είδους από-
πειρες και, παρέχοντας την απαιτούμενη 
συνδικαλιστική κάλυψη, καλεί όλους τους 
συναδέλφους εκπαιδευτικούς ειδικοτή-
των - μέλη της να μη συμμετάσχουν σ’ 
αυτήν τη μη επίσημη και δεσμευτική από 
το Υπουργείο διαδικασία που δημιουργεί 
ερωτηματικά σε ό,τι αφορά την πιθανή 
στόχευσή της για τη βελτίωση της ποιότη-
τας του παρεχόμενου έργου της εκπαίδευ-
σης. 

Άρνηση συμπλήρωσης ερωτηματολογίου
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Το Δ.Σ. της ΟΚΠΕ

ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΥΠΟΥ

Η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.), με αφορμή την 
πιο πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου 
που αφορά στη σύσταση συνολικά 1.686 
οργανικών θέσεων Αγγλικής Γλώσσας, Φυ-
σικής Αγωγής και Μουσικής σε σχολικές 
μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις 
οποίες θα μετατεθεί αντίστοιχος αριθμός 
εκπαιδευτικών υπηρετούντων στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση, νιώθει την ανάγκη 
να εκφράσει την έντονη αντίθεσή της για 
τις όποιες αόριστες ανακοινώσεις, όπως τη 
συγκεκριμένη, που σκοπό έχουν δήθεν να 
καθησυχάσουν τους εκπαιδευτικούς ειδικο-
τήτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Η διαβεβαίωση του Υπουργείου για διαφα-
νείς διαδικασίες από πλευράς του μόνο σι-
γουριά δεν εμπνέει. Παράλληλα, η θέση του 
Υπουργείου ότι η σύσταση των συγκεκρι-
μένων θέσεων είναι ένα πρώτο βήμα στην 
προσπάθεια που καταβάλλει για να απο-
καταστήσει αδικίες που προέκυψαν από 
επιλογές, μεθοδεύσεις και πολιτικές των 
προηγούμενων ηγεσιών, μάλλον δεν πείθει 
κανέναν. Επίσης, το γεγονός ότι το Υπουρ-
γείο θα συνεχίσει τις προσπάθειές του προς 
αυτή την κατεύθυνση, σε κάθε περίπτωση 
δημιουργεί καχυποψία. Εύλογα λοιπόν στο 
μυαλό όλων δημιουργείται η εντύπωση ότι 
η συγκεκριμένη ανακοίνωση απευθύνεται 
κυρίως σε κομματικό ακροατήριο, στο πλαί-
σιο του «ναι σε όλους και σε όλα».
Δυστυχώς, όμως, βρισκόμαστε δύο εβδο-
μάδες πριν την ανάληψη υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών και η αναμονή τους για το 
μέρος όπου τελικά θα παρουσιαστούν με-
γαλώνει. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου 
για δήθεν άρση των αδικιών δε διακρίνο-
νται από ιδιαίτερη σοβαρότητα, αφού δεν 
καθίσταται σαφές πότε και από ποιούς θα 
καλυφθούν οργανικά οι συγκεκριμένες θέ-
σεις. Συνεχίζει, επομένως, η ομηρία και το 
καθεστώς αβεβαιότητας τόσο των επί χρό-
νια υπηρετούντων στην πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση όσο και των μεταταγμένων από τη 
δευτεροβάθμια. Συνεπώς, χρήσιμο θα ήταν 
να σταματήσει ο συνεχιζόμενος εμπαιγμός 
των καθηγητών ειδικοτήτων της πρωτο-
βάθμιας, αφού εξυπηρετεί μόνο κομματικά 
προεκλογικά παιγνίδια και λειτουργεί απο-
κλειστικά ως χάδι στα αυτιά όλων εκείνων 
που δεν έχουν βαρεθεί να τρέφονται από 
γενικόλογες υποσχέσεις. 
Με βάση τα παραπάνω, η Ομοσπονδία 
Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
αναλογιζόμενη και την πλήρη απουσία χρο-
νικού ορίζοντα εφαρμογής της πρόσφατης 
ανακοίνωσης, καλεί την ηγεσία του Υπουρ-
γείου να επιδείξει τη δέουσα προσοχή και 
να προβεί στις απαραίτητες διευκρινήσεις, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη της τον 
ελάχιστο πλέον χρόνο που απομένει για την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία, 
όπως φαίνεται, βρίσκει κάποιους πρόθυ-
μους να συνεχίσουν ακάθεκτοι τη γνωστή 
λάθος πεπατημένη οδό, στηρίζοντας εκ 
νέου τα κακώς κείμενα που εδώ και πολλά 
χρόνια υπάρχουν.

Η αοριστολογία και η αναμονή καλά κρατούν
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ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. της ΟΚΠΕ

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της εισήγη-
σης του Υπουργείου Παιδείας που αφορά 
το θέμα των μετατάξεων, η Ομοσπονδία 
Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Ο.Κ.Π.Ε.) δικαιώνεται γιατί είναι η μόνη 
Ομοσπονδία που από την αρχή υποστήριξε 
τις συγκεκριμένες θέσεις.
Με το που ανακοινώθηκε το νομικό πλαίσιο 
των υποχρεωτικών μετατάξεων, το Δ.Σ. της 
Ο.Κ.Π.Ε. συναντήθηκε άμεσα με τον τότε 
Υφυπουργό παιδείας κ. Κεδίκογλου, στις 
22/8/2013 και ζήτησε να επανεξεταστούν οι 
αιτήσεις μετάθεσης όλων των εκπαιδευτι-
κών ειδικοτήτων της Α/θμιας εκπαίδευσης, 
και αφού ικανοποιηθούν πρωτίστως αυτές, 
στη συνέχεια να προχωρήσει το Υπουργείο 
στην καταγραφή των εναπομεινάντων κε-
νών και στην κάλυψή τους από τους υπερά-
ριθμους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων 
ειδικοτήτων της Β/θμιας. Επίσης, του κατέ-
θεσε τις προτάσεις της Ομοσπονδίας:
• για ενιαίο πίνακα μεταθέσεων και απο-
σπάσεων Α/θμιας και Β/θμιας για τις ειδι-
κότητες που εργάζονται και στις δύο βαθ-
μίδες.
• σύσταση νέων οργανικών θέσεων σε σχο-
λεία με Ε.Α.Ε.Π.
• και ενιαίο διδακτικό ωράριο και στις δύο 
βαθμίδες.
Oι παραπάνω θέσεις έχουν επανειλημμένα 
κατατεθεί σε όλους τους Υπουργούς Παιδεί-
ας, όπως και στον τωρινό. Συνεπώς, καμία 
άλλη εκπαιδευτική Ομοσπονδία δεν μπορεί 
να αμφισβητήσει τις διαχρονικά ξεκάθαρες 
θέσεις μας, ούτε και να τις καπηλευτεί.

Επειδή το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν έλα-
βε καμία δέσμευση από την πλευρά του 
υπουργείου - αντιθέτως μας είπαν ότι οι 
μετατάξεις θα προχωρήσουν κανονικά - 
ανέλαβε την πρωτοβουλία να καταφύγει 
δικαστικά και κατέθεσε μαζί με άλλους εν-
διαφερόμενους, αίτηση ακύρωσης των με-
τατάξεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Αν η ηγεσία του υπουργείου όλα αυτά τα 
χρόνια είχε εξετάσει σοβαρά τις παραπά-
νω προτάσεις, δεν θα είχαν προκύψει όλα 
αυτά τα προβλήματα που δύο χρόνια τώρα 
ταλανίζουν τους εκπαιδευτικούς των ειδι-
κοτήτων ΠΕ. Δυστυχώς, αυτοί που συνήθως 
αποκλείονται από τις σημαντικές συζητή-
σεις με τους αρμόδιους φορείς του Υπουρ-
γείου, είναι αυτοί που εκφράζουν τη φωνή 
της αλήθειας.
Με βάση τα παραπάνω αποσαφηνίζεται 
πλήρως ποια είναι η Ομοσπονδία εκείνη 
που υπερασπίζεται τα δίκαια αιτήματα των 
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Α/θμιας εκπαί-
δευσης. Καλούμε την ηγεσία του υπουργεί-
ου να εφαρμόσει την πρότασή του που ταυ-
τίζεται με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας 
μας για το θέμα των μετατάξεων, ώστε να 
αποκατασταθεί η αδικία που διαπράχτηκε 
εις βάρος των συναδέλφων μας. Ωστόσο 
οφείλουμε να διαβεβαιώσουμε τους συνα-
δέλφους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που 
δεν προϋπήρχαν στην ΠΕ ότι θα υπερασπι-
στούμε το δικαίωμα τους να εργαστούν στα 
δημοτικά σχολεία όπως κάναμε τόσα χρό-
νια ζητώντας τη σύσταση οργανικών θέσε-
ων για τους κλάδους τους.

 Δικαίωση
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ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. της ΟΚΠΕ

Με αφορμή την στασιμότητα που επικρα-
τεί στο πρόβλημα των κενών στα σχολεία, 
το οποίο ουσιαστικά εξακολουθεί να πα-
ραμένει άλυτο, η Ομοσπονδία Καθηγητών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) εκ-
φράζει την έντονη διαμαρτυρία της για τις 
περιορισμένες προσλήψεις αναπληρωτών. 
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι 
αρκετά σχολεία να συνεχίζουν να υπολει-
τουργούν ένα μήνα μετά την έναρξη της 
φετινής σχολικής χρονιάς. Η κατάσταση 
έχει γίνει ακόμη δυσχερέστερη εξαιτίας του 
πολύ μεγάλου προβλήματος που προέκυψε 
με τους διορισμούς των συναδέλφων ανα-
πληρωτών ειδικοτήτων. 
Ειδικότερα, σημαντικό ζήτημα δημιουργή-
θηκε με τον αποκλεισμό όσων διορίζονται 
μόνο μέσω ΕΣΠΑ από συγκεκριμένες περι-
φέρειες της χώρας. Παρά την πρώτη φάση 
πρόσληψης 1.574 αναπληρωτών εκπαιδευ-
τικών ειδικοτήτων (ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, 
ΠΕ08 Εικαστικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, 
ΠΕ16 Μουσικής, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέ-
χνης, ΠΕ19-20 Πληροφορικής και ΠΕ32 Θε-
ατρικών Σπουδών) για τα σχολεία Ε.Α.Ε.Π. 
της χώρας, είναι γεγονός ότι το εκπαιδευτικό 
δυναμικό δεν επαρκεί. Ακόμη πιο εμφανείς 
είναι οι ελλείψεις στις περιοχές της Αττικής, 
της Δυτικής Μακεδονίας και του Νοτίου Αι-
γαίου, που στο σύνολό τους καλύπτουν το 

46% των σχολείων Ε.Α.Ε.Π. (500 Δημοτικά 
με ΕΑΕΠ στην Αττική, 65 στη Δυτική Μακε-
δονία και 50 στο Νότιο Αιγαίο επί συνόλου 
1.330 σχολείων). Στις συγκεκριμένες περιο-
χές έχει καλυφθεί κατά μέσο όρο μόνο το 
15% του απαραίτητου εκπαιδευτικού προ-
σωπικού, για την «εύρυθμη» λειτουργία 
τους. Με βάση το γεγονός ότι οι προσλή-
ψεις αυτές γίνονται μόνο μέσω ΕΣΠΑ και 
με βάση ρήτρα εισοδηματικών κριτηρίων, 
η Αττική, η Δυτική Μακεδονία και το Νότιο 
Αιγαίο εξαιρούνται από την υλοποίηση του 
συγκεκριμένου άξονα. Ωστόσο, η συγκε-
κριμένη ρήτρα ουδέποτε γνωστοποιήθηκε 
στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που 
φέτος έκαναν αιτήσεις δύο φορές για έντα-
ξή τους στους πίνακες αναπληρωτών. 
Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε. καταγγέλλει την άδικη 
-ενάντια στους αναπληρωτές εκπαιδευτι-
κούς ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης- πολιτική του Υπουργείου και 
καλεί εκ νέου την ηγεσία του να εξετάσει 
πιο σοβαρά το ζήτημά τους, με το δεδομέ-
νο ότι έχουν συρθεί σ’ ένα πρωτόγνωρο γι’ 
αυτούς καθεστώς ανεργίας. Η Ο.Κ.Π.Ε., πι-
στή στις δεσμεύσεις της και απέναντι στους 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα συνεχίσει 
να αποτελεί τη μόνη ομοσπονδία που αγω-
νίζεται για τα δίκαια αιτήματα τους. 

Αναπληρωτές ΕΣΠΑ
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ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τις ερωτήσεις που γίνονται 
από συναδέλφους ειδικοτήτων τόσο με 
οργανική θέση όσο και με μετάταξη στην 
Α/θμια η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) οφείλει να 
διευκρινίσει τα εξής:
Για πολλοστή φορά τονίζουμε ότι αν είχαν 
υιοθετηθεί οι χρόνιες προτάσεις της Ομο-
σπονδίας μας για ενιαίο πίνακα μεταθέ-
σεων – αποσπάσεων των εκπαιδευτικών 
ειδικοτήτων, δε θα είχε δημιουργηθεί το 
τεράστιο πρόβλημα των υποχρεωτικών 
μετατάξεων. Δυστυχώς, ούτε οι προηγού-
μενες ηγεσίες του Υπουργείου, αλλά ούτε 
και η τωρινή, δεν επέδειξαν τη δέουσα 
προσοχή σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο 
ζήτημα, με αποτέλεσμα τώρα όλοι μας να 
βρισκόμαστε σε μεγάλο τέλμα. Ωστόσο, 
είναι υποχρεωμένη η Ομοσπονδία μας να 
τονίσει για μία ακόμη φορά την πάγια θέση 
της στο θέμα των μετατάξεων που δεν εί-
ναι άλλη από το να προηγηθούν οι εκπαι-
δευτικοί της Α/θμιας και στη συνέχεια να 
ακολουθήσουν, όπου υπάρχουν κενά, οι 
εκπαιδευτικοί της Β/θμιας, άποψη η οποία 
υποστηρίχθηκε και με δικαστικό αγώνα 
μέσω της αίτησης ακύρωσης στο Συμβού-
λιο Επικρατείας στην οποία συμμετείχε και 
η Ο.Κ.Π.Ε..
Παράλληλα όμως, δεν τέθηκε ποτέ θέμα 
εναντίωσης σε κάποιον συνάδελφο είτε 
αυτός ήταν με διάθεση στην Α/θμια από 
τη Β/θμια είτε ήρθε με μετάταξη. Αρκεί να 
θυμηθούμε ότι με το που ανακοινώθηκε το 
νομικό πλαίσιο των υποχρεωτικών μετα-
τάξεων, το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε. συναντήθηκε 
άμεσα με τον τότε Υφυπουργό Παιδείας κ. 
Κεδίκογλου, στις 22/8/2013 και του ζήτησε 
να επανεξεταστούν οι υπάρχουσες αιτή-
σεις μετάθεσης όλων των εκπαιδευτικών 
ειδικοτήτων της Α/θμιας εκπαίδευσης, και 

αφού ικανοποιηθούν πρωτίστως αυτές, 
στη συνέχεια να προχωρήσει το Υπουργείο 
στις μετατάξεις. Θεωρούμε ότι η συγκεκρι-
μένη θέση ήταν απολύτως λογική και τίμια 
έναντι των ήδη υπηρετούντων στη βαθμί-
δα αυτή.
Βέβαια, είναι καλό να διευκρινιστεί ότι 
στην παρούσα χρονική στιγμή είναι σίγου-
ρα άδικο για κάποιους συναδέλφους μετα-
ταγμένους από τη Β/θμια να διορθωθεί ένα 
λάθος, προβαίνοντας σε μία ακραία λύση, 
δηλαδή να ανακληθούν οι μετατάξεις. Η 
αδικία αυτή αφορά κυρίως τους συναδέλ-
φους που δεν προϋπήρχαν στην Α/θμια, 
όπως αυτοί των Γερμανικών, των Γαλλικών 
και της Πληροφορικής, οι οποίοι εργαζό-
ταν μόνο ως αναπληρωτές, ωρομίσθιοι ή 
αποσπασμένοι από τη Β/θμια. Είναι γνω-
στό από τις πάγιες θέσεις της Ομοσπονδία 
μας ότι ζητήσαμε τη σύσταση οργανικών 
θέσεων για όλους τους συναδέλφους που 
εργάζονται στην Α/θμια. Οφείλουμε να δι-
αβεβαιώσουμε εκ νέου τους συναδέλφους 
εκπαιδευτικούς των παραπάνω ειδικοτή-
των που δεν προϋπήρχαν στην Α/θμια ότι 
θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα τους να 
εργαστούν στα δημοτικά σχολεία, όπως 
ήδη κάναμε τόσα χρόνια, στηρίζοντας και 
το δικό τους δικαίωμα να υποβάλουν αίτη-
ση για λήψη οργανικής θέσης σε αυτές που 
η διεύθυνση του κάθε νομού πρότεινε για 
τους κλάδους τους.
Συνεπώς, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφι-
βολία ότι η Ο.Κ.Π.Ε. ήταν πάντα ξεκάθαρη. 
Με βάση την εξέλιξη των γεγονότων που τη 
δικαιώνουν είναι υποχρεωμένη να παρα-
μείνει με καθαρές προτάσεις και θέσεις δί-
πλα στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων της 
Α/θμιας, τονίζοντας ακράδαντα το αυτονό-
ητο, ότι δηλαδή «κανένας δεν περισσεύει» 
από τους εκπαιδευτικούς της χώρας μας’.

Το Δ.Σ. της ΟΚΠΕ

Κανένας δεν περισσεύει
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ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. της ΟΚΠΕ

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) με έκ-
πληξη παρακολουθεί το σήριαλ των κοινο-
ποιήσεων και των ανακοινοποιήσεων που 
παίζεται αυτές τις μέρες και αφορά τις με-
ταθέσεις των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αρχικές 
μεταθέσεις 528 στον αριθμό ανακοινώθη-
καν στις 24/8, στη συνέχεια ανακοινοποιή-
θηκαν στις 25/8 και τέλος επανακοινοποι-
ήθηκαν εμπλουτισμένες και χωρίς αδικίες 
στις 26/8! Το θέατρο του παραλόγου σε όλο 
του το μεγαλείο ...
Πιο συγκεκριμένα, οι αιρετοί μας μάς ανα-
κοινοποίησαν τους πίνακες των μεταθέσε-
ων των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (946) 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλά-
δων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16, για το σχολικό 
έτος 2015-2016, οι οποίοι προέκυψαν με 
βάση τις 1.686 οργανικές θέσεις που συστή-
θηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις 
14/8/2015. Αναφέρουν μάλιστα ότι αφαι-
ρέθηκαν από τους συγκεκριμένους πίνα-
κες οι συνάδελφοι από τη δευτεροβάθμια 
που πήραν μετάταξη. Ωστόσο, με έκπληξη 
διαπιστώσαμε ότι στα ονόματα των μετατι-
θέμενων υπάρχουν πολλοί μεταταχθέντες. 
Για του λόγου το αληθές και για να μπορεί 
καθένας να κάνει έλεγχο, όσοι εκπαιδευτι-

κοί έχουν Α.Μ. που αρχίζει από 2, προέρχο-
νται από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Δυστυχώς, η αδικία που υφίστανται οι εκ-
παιδευτικοί ειδικοτήτων ΠΕ από τις υποχρε-
ωτικές μετατάξεις των εκπαιδευτικών ΔΕ, 
συνεχίζεται. Παρ’όλες τις διαβουλεύσεις με 
όλες τις πλευρές που εμπλέκονται, η ηγε-
σία του Υπουργείου δεν πήρε το πολιτικό 
κόστος να λύσει το θέμα. Ενώ έδωσε την 
ευκαιρία να επιστρέψουν εθελοντικά όσοι 
μετατάχθηκαν, το έκαναν μόνο εκείνοι που 
μετατάχθηκαν από το ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ της 
ίδιας περιοχής. Οι υπόλοιποι άδραξαν την 
ευκαιρία με τις ¨υποχρεωτικές¨ μετατά-
ξεις και στη συνέχεια με τις μεταθέσεις να 
βρεθούνε στην περιοχή των συμφερόντων 
τους. 
Συνεπώς, ποια αδικία άρθηκε; Ποια δικαι-
οσύνη επήλθε; Πότε θα επιστρέψουν στα 
σπίτια τους οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων 
πρωτοβάθμιας που δεν ικανοποιήθηκε η 
μετάθεσή τους; Δυστυχώς, η όλη διαδικα-
σία στήθηκε πρόχειρα, με σκοπό, για μία 
ακόμη φορά, να διασπαστούν οι ειδικότη-
τες συγκαλύπτοντας την αδικία των μετατά-
ξεων, να βολευτούν κάποιοι ημέτεροι λίγο 
πριν τις εκλογές και να μην υπάρχουν εντά-
σεις με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Κοινοποιήσεις, ανακοινοποιήσεις και κοροϊδία
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ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΥΠΟΥ

Η Ομοσπονδία καθηγητών Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.), παραμένοντας 
σταθερή στις πάγιες θέσεις και διεκδική-
σεις της, επικρότησε από την πρώτη στιγμή 
την πιλοτική εφαρμογή του Ενιαίου Ανα-
μορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμμα-
τος (Ε.Α.Ε.Π.) που πλέον εφαρμόζεται σε 
περισσότερα από 1.200 δημοτικά σχολεία 
πανελλαδικά, γιατί τόσο η εισαγωγή νέων 
μαθημάτων όσο και η αναβάθμιση των μα-
θημάτων της αγγλικής γλώσσας, της φυσι-
κής αγωγής και της μουσικής συνεισφέρει 
σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας της 
παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης και 
εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις 
της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Το Δ.Σ. 
της Ομοσπονδίας δε σταμάτησε ποτέ να δι-
εκδικεί την επέκταση του νέου ολοήμερου 
σχολείου με Ε.Α.Ε.Π. σε ακόμη περισσότε-
ρα σχολεία, τη σύσταση οργανικών θέσεων 
για όλες τις νέες ειδικότητες, τη σύσταση 
δεύτερης οργανικής θέσης για τους καθη-
γητές αγγλικής γλώσσας μουσικής και φυ-
σικής αγωγής στα 12/θέσια και άνω -νέα 
και μη ολοήμερα σχολεία-, καθώς και τη 
σύσταση ενιαίου πίνακα μεταθέσεων και 
αποσπάσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης.
Δυστυχώς, καμία από τις ανωτέρω προτά-
σεις μας δεν έχουν υιοθετηθεί μέχρι σήμε-
ρα από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργεί-
ου Παιδείας εγκαίρως, αλλά απεναντίας, 

με πρόσχημα τις διάφορες μνημονιακές 
πολιτικές, το Υπουργείο προχώρησε με 
άκρως αδιαφανείς διαδικασίες (οι 1.900 
ενστάσεις που υποβλήθηκαν μαρτυρούν 
την έλλειψη διαφάνειας και εγκυρότητας 
του εγχειρήματος) τον Αύγουστο του 2013 
σε υποχρεωτικές μετατάξεις καθηγητών 
ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, δημιουργώντας αδικίες εις βά-
ρος των αντίστοιχων ήδη υπηρετούντων εκ-
παιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Στην ήδη αιμορραγούσα πληγή των υπο-
χρεωτικών μετατάξεων ήρθε να προστεθεί 
και μια δεύτερη με τις φετινές μεταθέσεις 
των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που έγιναν 
σε «επαπειλούμενες» οργανικές θέσεις, 
δημιουργώντας νέες αδικίες -θέλουμε να 
ελπίζουμε προσωρινές- με θύματα αυτήν 
τη φορά τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων 
που ζητούσαν βελτίωση θέσης. 
Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε. δε θα επιτρέψει σε 
καμία περίπτωση τα προβλήματα που δη-
μιούργησαν οι μικροπολιτικές του Υπουρ-
γείου Παιδείας να «λυθούν» σε βάρος των 
εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευ-
τικών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης. Στην κατεύθυνση αυτή καλούμε 
το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στον 
ορισμό συγκεκριμένων οργανικών θέσεων 
ανά νομό και να αποκαταστήσει το δίκαιο 
και την εργασιακή ασφάλεια χιλιάδων εκ-
παιδευτικών.

Το Δ.Σ. της ΟΚΠΕ

Μεταθέσεις - Οργανικές θέσεις
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ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. της ΟΚΠΕ

Με μεγάλη έκπληξη διαβάσαμε την πρό-
σφατη κοινή ανακοίνωση των Δ.Ο.Ε. και 
Ο.Λ.Μ.Ε. που αφορούσε τη συνεδρίαση της 
Παρασκευής 3/4/2015, για την εξέταση του 
θέματος των μετατάξεων από τη Δευτερο-
βάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το 
φοβερό νέο που προέκυψε ήταν ότι η Επι-
τροπή αυτή δεν έχει αποφασιστική αλλά ει-
σηγητική αρμοδιότητα, με το δεδομένο ότι 
η τελική απόφαση θα ληφθεί από την πολι-
τική ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Με βάση τη συγκεκριμένη βαρύγδουπη 
ανακοίνωση δημιουργούνται πολλές δεύ-
τερες σκέψεις ακόμη και στον πιο αφελή 
άνθρωπο, εκπαιδευτικό και μη. Αφού η συ-
γκεκριμένη επιτροπή είναι άτυπη, ποιος ο 
λόγος της ύπαρξής της; Σε τι διαφέρει μία 
τέτοιου είδους επιτροπή από την απλή κα-
τάθεση προτάσεων από την οποιαδήποτε 
ομοσπονδία; Επιπλέον, αφού η επιτροπή 
αυτή θα είχε τέτοιο μόνο χαρακτήρα, γιατί 
αποκλείστηκε η συμμετοχή της Ομοσπονδί-
ας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Ο.Κ.Π.Ε.) από αυτήν; Μήπως επειδή είναι 
η μοναδική ομοσπονδία που έχει ξεκάθαρη 
πρόταση; Δηλαδή, να ακυρωθούν οι με-
τατάξεις, στη συνέχεια να γίνουν οι μετα-
θέσεις από την Πρωτοβάθμια και μετά να 
ακολουθήσουν οι μετατάξεις στα κενά που 
θα προκύψουν.
Η απάντηση είναι μάλλον απλή με το δε-
δομένο ότι, όπως προαναφέρθηκε, δεν 

απευθύνεται σε αφελείς. Οι ομοσπονδίες 
που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τους συ-
ναδέλφους, όπως φαίνεται, δε θέλουν να 
αναλάβουν τις συνέπειες των αποφάσεών 
τους, απλώς αρέσκονται στη συμμετοχή 
τους σε επιτροπές, οι οποίες φυσικά δεν 
έχουν καμία απολύτως ουσιαστική προ-
σφορά. Δυστυχώς για αυτούς, όμως, υπάρ-
χει το πρόβλημα που δημιουργείται από τις 
δικαστικές προσφυγές που έχουν γίνει από 
τους εκπαιδευτικούς εκείνους που, σύμφω-
να με την κοινή ανακοίνωση, «θεωρούν ότι 
έχουν αδικηθεί». Μάλλον λοιπόν για τους 
εκπροσώπους των ομοσπονδιών αυτών οι 
συγκεκριμένοι συνάδελφοι ίσως και να μην 
έχουν αδικηθεί. Άρα, οι ίδιοι παρίστανται 
στις συνεδριάσεις μίας επιτροπής που δεν 
έχει ούτε πρόθεση αλλά ούτε και διάθεση 
να ικανοποιήσει την αδικία σε βάρος των 
θιγμένων συναδέλφων.
Συμπερασματικά, με βάση την παραπάνω 
ομολογία της ανακοίνωσης, η δεδομένη 
ενέργεια που μπλοκάρει την όλη επικύρωση 
των μετατάξεων είναι η αίτηση ακύρωσης, η 
οποία έχει κατατεθεί από την Ομοσπονδία 
Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η 
Ο.Κ.Π.Ε., για μία ακόμη φορά, δικαιώνεται 
από την πορεία των γεγονότων, παραμένο-
ντας συνεπής στην υποστήριξη των δίκαιων 
αιτημάτων των συναδέλφων εκπαιδευτι-
κών ειδικοτήτων της Α/θμιας εκπαίδευσης.

Μετατάξεων ευτράπελα
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ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΥΠΟΥ

Μετά την επιλογή Περιφερειακών Διευ-
θυντών και διευθυντών - υποδιευθυντών 
σχολικών μονάδων ολοκληρώθηκε η ‘’αξι-
οκρατική’’ διαδικασία επιλογής στελεχών 
με την ανάληψη υπηρεσίας των νέων πλέ-
ον Διευθυντών Εκπαίδευσης. Οι συγκε-
κριμένες επιλογές όμως, παρά τις αρκετά 
αισιόδοξες αρχικές προβλέψεις, απλά επι-
βεβαίωσαν το χρονικό ενός ήδη προαναγ-
γελθέντος θανάτου. Η χαριστική βολή ήρθε 
από τα ‘’αριστερά’’ αυτήν τη φορά, για να 
μην υπάρχει κανένας με αμφιβολίες, αλλά 
ούτε να τρέφει και τυχόν ψευδαισθήσεις. 
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενεργώντας όπως 
και οι επί χρόνια ριζωμένες προηγούμενες 
δύο, πολύ γρήγορα διέλυσε κάθε όνειρο 
ότι θα υπηρετούσε την όποια στοιχειώδη 
αξιοκρατία.
Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά οι βαθμο-
λογίες των συνεντεύξεων των υποψηφίων 
Διευθυντών Εκπαίδευσης αποδείχθηκαν το 
κατάλληλο όχημα για να εξυπηρετηθούν 
κάποιοι κομματικοί ‘’εργάτες’’. Μόνο που 
αυτή τη φορά ευνοήθηκαν εκείνοι που 
τόσα χρόνια ήταν ‘’στην απ’ έξω’’. Ευτυχώς, 
όμως, ήρθε έστω και αργά το πλήρωμα του 
χρόνου γι’ αυτούς και δικαιώθηκαν. Αυτοί 
που τόσα χρόνια διαμαρτύρονταν για όλα 
τα κακώς κείμενα που επικρατούσαν στο 
χώρο της εκπαίδευσης, είναι πλέον οι άξι-
οι που στρογγυλοκάθισαν στις θέσεις ευ-
θύνης, αρπάζοντας την αριστερή ευκαιρία 
από τα μαλλιά. Ωραία ήταν τα παχιά λόγια 
περί αξιοκρατίας μοντέρνοι κύριοι και κυ-
ρίες αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για τους 
άλλους, όχι για εσάς...
Ωστόσο, το παραλήρημα της υποκρισίας 
δεν αφορά μόνο τους νέους ‘’καπηλευ-
τές’’ της εξουσίας. Το παράδοξο είναι ότι 
κάποιοι υποτιθέμενοι εκπρόσωποι των δί-

καιων αιτημάτων των εκπαιδευτικών, στην 
πράξη όμως ‘’γνήσια κομματικά φερέφω-
να’’ των δύο προηγούμενων επί χρόνια ευ-
νοούμενων παρατάξεων, είχαν το θράσος 
να δηλώσουν την απογοήτευσή τους για 
μια ακόμη χαμένη ευκαιρία αναβάθμισης 
της αξιοπιστίας και του κύρους της εκπαί-
δευσης. Παραδέχονται δηλαδή ότι, ενώ 
επί των ημερών τους υπήρξαν απολύτως 
ανεπαρκείς, βολεύοντας κάθε φορά τους 
-χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα- ‘’δικούς 
τους’’, τώρα ζητούν και τα ρέστα από τους 
επόμενους που συνέχισαν την ίδια τακτική 
που αυτοί οι ίδιοι ξεκίνησαν. 
Συνεπώς, με το δεδομένο ότι και οι συγκε-
κριμένες επιλογές έχουν αποτύχει εκ των 
προτέρων, λόγω του γνωστού ‘’υπόπτου’’ 
που δεν είναι άλλος από τον κομματικό 
μανδύα που τις περιέβαλε, η Ομοσπονδία 
Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Ο.Κ.Π.Ε.) είναι αναγκασμένη να εκφράσει 
τη διαμαρτυρία της για τη διαιώνιση μιας 
κατάστασης που πλέον είναι σαφές και 
στον πιο αδαή ότι δεν οδηγεί πουθενά. Η 
Ομοσπονδία μας, πιστή στην ανάγκη για 
επικράτηση της δικαιοσύνης, δεσμεύεται 
ότι θα καταθέσει άμεσα ένα όσο το δυνα-
τόν αξιοκρατικό σύστημα επιλογής στελε-
χών εκπαίδευσης με αντικειμενικά κριτή-
ρια, τα οποία, κατά κύριο λόγο, θα βάζουν 
στην πρώτη γραμμή επιλογής όλους εκεί-
νους τους ανθρώπους που μόχθησαν για 
να αποκτήσουν τίτλους στη Διοίκηση Επι-
χειρήσεων και Οργανισμών, ανθρώπους 
δηλαδή οι οποίοι στη συντριπτική πλειο-
ψηφία τους είναι μόνιμα παραγκωνισμέ-
νοι, προς όφελος όλων εκείνων των κομ-
ματικά δέσμιων που οι μόνοι τους τίτλοι 
αφορούσαν την απρόσκοπτη τήρηση της 
απαιτούμενης κομματικής γραμμής.

Το Δ.Σ. της ΟΚΠΕ

Τρίτωσε το κακό ...
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Το Σάββατο 20  και Κυριακή 21 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Άργος η 9η Γενική Συνέλευση 
των Προέδρων της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.). Οι συνάδελ-
φοι από το ΣΥ.Κ.Π.Ε. Αργολίδος υποδέχτηκαν θερμά τόσο τους Προέδρους των άλλων ΣΥ.Κ.Π.Ε., όσο 

και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στον όμορφο χώρο της Παιδικής Βιβλιοθήκης του Άργους. Οι εργασίες της 
Γενικής Συνέλευσης ξεκίνησαν το μεσημέρι του Σαββάτου με τον καθιερωμένο χαιρετισμό του Προέδρου 
της Ομοσπονδίας κ. Αναστασίου Αδάμου και ακολούθησε ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 
από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για το έτος 2014-2015. Το ζήτημα των υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευ-
τικών από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση απασχόλησε ιδιαίτερα την ολομέλεια, γιατί αναμφισβήτητα 
δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στις υπηρεσιακές μεταβολές των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών 
ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πάρα πολλούς νομούς. Το Δ.Σ. ενημέρωσε αναλυτικά για τις 
κινήσεις που έχει προβεί σχετικά με το ζήτημα και πλέον αναμένει να οριστεί η ημερομηνία εκδίκασης 
της αγωγής που κατατέθηκε από την Ομοσπονδία στο Συμβούλιο Επικρατείας. Τη δεύτερη ημέρα της 
συνέλευσης έγινε ενημέρωση των προέδρων για τις δραστηριότητες των συλλόγων τους. Ο κάθε ΣΥ.Κ.Π.Ε. 
ανέπτυξε διεξοδικά τις δράσεις του, έτσι ώστε να υιοθετηθούν οι όποιες επιτυχημένες δράσεις και από 
άλλους συλλόγους, με σκοπό να υπάρξει πιο συντονισμένη και αποτελεσματική προσπάθεια στο μέλλον. 
Συμφωνήθηκε να υπάρχει τακτική επικοινωνία και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των ΣΥ.Κ.Π.Ε., ώστε να 
μπορούν οι προτάσεις ή οι δράσεις να γίνονται ευρύτερα γνωστές το γρηγορότερο δυνατόν, προς όφελος 
όλων των μελών. Επίσης, εξετάστηκαν και συζητήθηκαν οι ιδιαιτερότητες του κάθε νομού, επιδιώκοντας 
να αναζητηθούν οι δράσεις εκείνες που θα διευκολύνουν τη λειτουργία και το έργο των ΣΥ.Κ.Π.Ε. Τέλος, 
συζητήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν οι θέσεις της Ο.Κ.Π.Ε. οι οποίες έχουν ως εξής:

ΘΕΣΕΙΣ Ο.Κ.Π.Ε.
 

Η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς με ειδικότητα 
που εργάζονται στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία.
Η εισαγωγή των μαθημάτων της Φυσικής Αγωγής, της Ξένης Γλώσσας της Μουσικής, της Θεατρικής Αγω-
γής των Εικαστικών και της Πληροφορικής στο δημόσιο δημοτικό σχολείο έχει συμβάλλει πολύπλευρα 
στην ουσιαστική αναβάθμισή του. Η διδασκαλία των διδακτικών αυτών αντικείμενων από εξειδικευμέ-
νους εκπαιδευτικούς εγγυάται την ορθή προσέγγισή τους, αποτελεί μοχλό περιορισμού της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης και διευρύνει τους γνωστικούς ορίζοντες των μικρών μαθητών. Η λειτουργία των καθηγη-
τών στο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, καθώς προετοιμάζει τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου να εργάζονται με περισσότερους 
του ενός εκπαιδευτικού. Μέσω της παιδαγωγικής προσέγγισης παρέχεται η δυνατότητα στους μικρούς 
μαθητές να έρθουν σε επαφή με έναν νέο κόσμο γνώσεων, να αναπτύξουν ιδιαίτερες δεξιότητες και να 
ανακαλύψουν κάποια ταλέντα που ενδεχομένως ενυπάρχουν σε λανθάνουσα μορφή. 
Παρά τη σημαντική μας αποστολή στο Δημοτικό Σχολείο, συχνά οι συνθήκες εργασίας μας σε αυτό δεν 
παρέχουν τη δυνατότητα για υλοποίηση των παραπάνω επιδιώξεων. Προβλήματα όπως η υποχρηματο-
δότηση, η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, η απαξίωση των εκπαιδευτικών και η παντελής έλλειψη 
επιμόρφωσης αποτελούν τροχοπέδη. 
Για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης η ΟΚΠΕ προτείνει τα παρακάτω:

• ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
• Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία 
• Καθιέρωση του 12χρονου Υποχρεωτικού Σχολείου με δίχρονη υποχρεωτική δημόσια και δωρεάν προ-
σχολική αγωγή. 

9η Γενική Συνέλευση Προέδρων
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• Διορισμοί μόνιμου προσωπικού στην εκπαίδευση. Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής εργασίας. Την 1η 
Σεπτεμβρίου όλοι οι αναγκαίοι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στα σχολεία τους. 
• Όχι στην άνιση μεταχείριση των αναπληρωτών – εκπαιδευτικών. Πρόσληψη όλων των αναγκαίων ανα-
πληρωτών σε πρώτη φάση στις αρχές Σεπτεμβρίου πριν την έναρξη των μαθημάτων. Αύξηση πιστώσεων 
για την πρόσληψη αναπληρωτών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εξασφάλιση περισσοτέρων πιστώσε-
ων από το ΕΣΠΑ χωρίς περιοριστικές ρήτρες. Ότι ισχύει για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς να ισχύει και 
για τους αναπληρωτές (εργασιακά και ασφαλιστικά). 
• Μέγιστος αριθμός μαθητών 20 (+10% κατά περίπτωση) ανά τάξη.
• Πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, πλήρη δωρεάν υγειονομική περίθαλψη. 

Εκτός από τα παραπάνω, ζητάμε:
1) Να εξισωθεί το ωράριο εργασίας μας με αυτό της Δευτεροβάθμιας, καθώς:
α) Είμαστε κάτοχοι του ίδιου πτυχίου.
β)Έχουμε όλοι χρησιμοποιήσει τα ίδια προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για το διορισμό μας.
γ) Συμμετέχουμε σε κοινές εξετάσεις του ΑΣΕΠ.
δ) Έχουμε συμπληρώσει κοινή αίτηση προτίμησης θέσεων διορισμού.
ε) Είμαστε όλοι υπάλληλοι του ίδιου Υπουργείου και με το ίδιο αντικείμενο εργασίας.
στ) Διδάσκουμε ένα γνωστικό αντικείμενο σε πολλές τάξεις.
ζ) Έχουμε δικαίωμα μετάταξης στη δευτεροβάθμια και αντίστροφα
 η) Γίνεται συμπλήρωση ωραρίου από τη μια βαθμίδα στην άλλη σύμφωνα με το νόμο 3475/2006 
2) Επέκταση του θεσμού του Ε.Α.Ε.Π. σε όλα τα 10/θέσια και άνω σχολεία
3) Αύξηση των οργανικών θέσεων και πλήρης κάλυψη των λειτουργικών κενών με ανάλογη αύξηση των 
μεταθέσεων και αποσπάσεων.
4) Σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες.
5) Κατάρτιση ενιαίου πίνακα οργανικών και λειτουργικών κενών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. 
6) Δημιουργία ενιαίου πίνακα μεταθέσεων και αποσπάσεων για κοινές μεταθέσεις-αποσπάσεις μεταξύ 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις ειδικότητές μας. 
7) Θέσπιση της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής από καθηγητές και 
στα ολιγοθέσια σχολεία με ιδιαίτερα κίνητρα (ειδικά επιδόματα, μείωση του ωραρίου κλπ), ώστε και οι 
μαθητές των σχολείων αυτών να ξεκινούν από την ίδια αφετηρία με τους μαθητές των πολυθέσιων σχο-
λείων.
8) Απαγόρευση της επιλεκτικής περικοπής ωρών από το ωρολόγιο πρόγραμμα, της επιλεκτικής συνδιδα-
σκαλίας ή της σύμπτυξης τμημάτων στα μαθήματά μας. Σε περίπτωση που ο συνάδελφος μετακινείται 
σε περισσότερα από 2 σχολεία, να μειώνεται το διδακτικό του ωράριο κατά 2 ώρες. Τα διεδρικά σχολεία 
να εκλαμβάνονται ως δύο σχολεία στα θέματα μετακίνησης. Να μη μετακινείται εκπαιδευτικός σε άλλη 
σχολική μονάδα όταν υπολείπονται 2-4 ώρες για την συμπλήρωση του ωραρίου του.
9) Πάγια εφαρμογή του νόμου για την παροχή αντιμισθιών και οδοιπορικών εξόδων και όχι επιλεκτική 
ανάλογα με τις ερμηνείες που κατά καιρούς δίνονται από το Λογιστήριο του Κράτους. 
10) Αύξηση των θέσεων Σχολικών Συμβούλων για όλες τις ειδικότητες.
11) Να υπάρχει τακτική και ουσιαστική επιμόρφωση πάνω στα γνωστικά μας αντικείμενα.       Ανάμεσα 
στα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την επίλυση του προβλήματος είναι και η ίδρυση Ακαδημίας για 
επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των καθηγητών Φυσικής Αγωγής, Ξένων Γλωσσών και Μουσικής σύμ-
φωνα με τα πρότυπα του Διδασκαλείου.  Δεν νοείται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μας έργου χωρίς 
τη δια βίου επιμόρφωσή μας.  
 
Σύμφωνα με το Ν.1566/85 σκοπός της εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη αρμονική και 
ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε να εξελιχθούν 
στο βαθμό που είναι δυνατό σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Για την 
υλοποίηση του παραπάνω σκοπού, για κάθε μάθημα χωριστά προτείνουμε τα παρακάτω:
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ΦΥΣΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ

1) Η υλικοτεχνική υποδομή παραπέμπει σε τριτοκοσμικές χώρες. Είναι αναγκαίο σε όλα τα νέα σχολεία 
να προβλέπεται η δημιουργία κλειστών γυμναστηρίων, στα δε υπάρχοντα η κατασκευή λυόμενων εγκα-
ταστάσεων, όπου θα μπορούν να αθλούνται οι μαθητές. Σχεδόν ανύπαρκτη είναι και η προμήθεια αθλη-
τικού υλικού των σχολείων (μπάλες, στρώματα κλπ), η οποία συνήθως παρέχεται από τους Συλλόγους 
Γονέων. Προτείνουμε τη σταθερή και σε ετήσια βάση προμήθεια των σχολείων με ποιοτικά και ποσοτικά 
αναβαθμισμένο αθλητικό υλικό και προσαρμοσμένο στις ηλικιακές απαιτήσεις των μαθητών του δημο-
τικού σχολείου.
2) Στο Ολοήμερο Σχολείο, εκτός της Α’ και Β’ τάξης, το μάθημα είναι προαιρετικό. Προτείνουμε να γίνει 
υποχρεωτικό, εμπλουτισμένο με δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τα παιδιά και για τις οποίες απευθύ-
νονται στην ιδιωτική αγορά.
3) Να εισαχθεί το μάθημα και στο Νηπιαγωγείο και η διδασκαλία του να γίνεται από Καθηγητές Φυσικής 
Αγωγής.
4) Να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία των ΚΦΑ στα προγράμματα του Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού, εφό-
σον εργάζονταν με κανονικό ωράριο ενταγμένοι στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου. Η 
αναγνώριση της προϋπηρεσίας πρέπει να είναι προαγώγιμη και ως προς τη μισθολογική εξέλιξη. 
5) Να διατίθεται μια ώρα την εβδομάδα (7η ώρα) για τη δημιουργία σχολικών αθλητικών ομάδων. Η 
προετοιμασία των ομάδων να προσμετράται στο διδακτικό ωράριο των Γυμναστών.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1. Να υπάρχει πρόβλεψη για εργαστήριο Αγγλικής Γλώσσας στην κάθε σχολική μονάδα, ώστε να αξιοποι-
ούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (βίντεο, Η/Υ, κασετόφωνο, βιβλιο-
θήκη, ποικίλο αναρτημένο υλικό).
2. Οι καθηγητές της Αγγλικής εργάζονται στο Ολοήμερο Σχολείο κυριολεκτικά «με άδεια τα χέρια». Το 
Πρόγραμμα Σπουδών της Αγγλικής Γλώσσας προβλέπει την ανάγνωση κειμένων (π.χ. βιβλίων, παιδικών 
περιοδικών κλπ), την παρακολούθηση εκπαιδευτικών ταινιών, την εκμάθηση τραγουδιών κ.ά. Τέτοιο υλι-
κό δεν υπάρχει διαθέσιμο από το Υπουργείο. Ζητάμε λοιπόν να παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό για το μά-
θημα των Αγγλικών στο Ολοήμερο Σχολείο. Διαφορετικά, να επιτραπεί η χρήση κάποιων βιβλίων ή άλλου 
υλικού από εκδοτικούς οίκους (γραμματικές, ιστορίες, παιγνίδια, βίντεο, CD κλπ).
3. Να εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από το νόμο ενισχυτική διδασκαλία  για τους μαθητές που πραγμα-
τικά την έχουν ανάγκη  και την άρση της ανομοιομορφίας στην τάξη. 
4. Αναγνώριση της προϋπηρεσίας στα Φροντιστήρια Αγγλικής Γλώσσας. Υπενθυμίζουμε ότι ως προϋπη-
ρεσία αναγνωρίζεται μόνο η διδασκαλία στα κατά τόπους παραρτήματα του British Council, τα οποία 
στελεχώνονται ως επί το πλείστον από αλλοδαπούς καθηγητές, ενώ δεν προβλέπεται κάτι αντίστοιχο για 
τους Έλληνες καθηγητές, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία εργάστηκαν σε Φροντιστήρια πριν το 
διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση.
5. Σύνδεση του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. 
6. Να μοριοδοτείται το πτυχίο των Αγγλικών Τμημάτων και για γλωσσομάθεια για επιλογή στις θέσεις 
στελεχών εκπαίδευσης.
7. Να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος από 3 σε 4 στα κλασσικά σχολεία.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

• Δημιουργία των απαιτούμενων, για την κάλυψη όλων των σχολείων, οργανικών θέσεων για τη δεύτερη 
ξένη γλώσσα
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• Έγκαιρη τοποθέτηση των εκπαιδευτικών πριν την έναρξη του σχολικού έτους
• Αύξηση του αριθμού των Σχολικών Συμβούλων Γαλλικής και Γερμανικής
• Συμπλήρωση ωραρίου σε όμορα σχολεία
• Δημιουργία τμημάτων και των δύο ξένων γλωσσών σε όλα τα σχολεία ακόμη και αν ο αριθμός των μα-
θητών που δήλωσαν τη γλώσσα υπολείπεται του κατώτερου ορίου. 
• Όχι στη σύμπτυξη τμημάτων, κατάργηση των πολυπληθών τμημάτων

ΜΟΥΣΙΚΗ

1) Να καθιερωθεί η δίωρη διδασκαλία του μαθήματος από καθηγητές Μουσικής σε όλες τις τάξεις όλων 
των τύπων του δημοτικού σχολείου ( η μια ώρα είναι ελάχιστη για την εφαρμογή του νέου Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών ).
2) Οι διορισμοί να γίνονται από τον πίνακα αποφοίτων των Πανεπιστημιακών Μουσικών Τμημάτων.
3) Να υπάρξει πρόγραμμα επιμόρφωσης των ήδη διορισμένων μουσικών, αποφοίτων των Ωδείων και 
των Μουσικών Σχολών, αλλά και γενικότερα διαρκής επιμόρφωση όλων των καθηγητών Μουσικής.
4) Χαρακτηρισμός του μαθήματος ως εργαστηριακού, ώστε να πραγματοποιείται σε  κατάλληλα δια-
μορφωμένη αίθουσα μουσικής με τον απαραίτητο εξοπλισμό που προβλέπει το Διαθεματικό Πλαίσιο 
Σπουδών του Π.Ι. (μουσικά όργανα, CD, βιντεοκασέτες, H/Y, μουσικό λογισμικό, μοκέτα, εποπτικό υλικό, 
πίνακας με πεντάγραμμα κλπ). Σταθερή και σε ετήσια βάση προμήθεια των σχολείων με τον παραπάνω 
μουσικό εξοπλισμό. 
5) Πλήρης διαχωρισμός του μαθήματος της μουσικής από τα άλλα μαθήματα της αισθητικής αγωγής. Το 
μάθημα της μουσικής είναι αυτόνομο με δικούς του στόχους και απαιτήσεις, όπως και το καθένα από 
τα άλλα μαθήματα της αισθητικής αγωγής και  ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε όλες του τις 
παραμέτρους ( ώρες διδασκαλίας, βαθμολογία, κλπ. ).
6) Να καθιερωθεί δίωρο για την προετοιμασία μαθητικών μουσικών συνόλων (χορωδίας, ορχήστρας), 
όπως ισχύει και στη Β/θμια Εκπ/ση, ώστε να γίνεται άρτια η προετοιμασία των εορτών και των διάφορων 
πολιτιστικών δράσεων του σχολείου. Η παιδαγωγική ωφέλεια των μαθητών από τη συμμετοχή τους στην 
προετοιμασία αυτών των εκδηλώσεων είναι μεγάλη, γιατί κατανοούν βιωματικά το περιεχόμενο των εορ-
τών, συνεργάζονται στενά με τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους και μαθαίνουν να αγαπούν το 
σχολείο.    
7) Διδασκαλία μουσικών οργάνων σε προαιρετική βάση, ατομικά ή σε μικρές ομάδες 2-3 παιδιών κατά 
το πρότυπο των προαιρετικών προγραμμάτων για τα Δημοτικά Σχολεία που πραγματοποιήθηκαν στο 
παρελθόν με ευθύνη των Μουσικών Σχολείων.

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θέλοντας να συμβάλει στην καλύτερη λειτουρ-
γία του Ολοήμερου Σχολείου, ώστε να γίνει περισσότερο ευέλικτο και ταυτόχρονα ελκυστικό σε μαθητές 
και γονείς, προτείνει:    
Κτιριακή υποδομή
• Διαρκή και συντονισμένη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων (Διευθυντής, Σύλλογος Διδα-
σκόντων, Σύλλογοι Γονέων, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υπουργείο), για την εξεύρεση λύσεων που θα ικανο-
ποιούν τις ανάγκες του προγράμματος, π.χ. χώροι σίτισης, άθλησης, εργαστηρίων (εικαστικών, μουσικής 
κ.τ.λ.) στα υπάρχοντα σχολεία.
• Στη μελέτη και σχεδίαση  των νέων σχολικών κτιρίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καινούργιες 
ανάγκες που δημιουργούνται από την εφαρμογή του θεσμού, έτσι ώστε να διευκολύνεται η πολύωρη 
παραμονή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο σχολείο. 
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   Εκπαιδευτικοί
• Υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αθλητικό υλικό για 
φυσική αγωγή, εκπαιδευτικό υλικό για ξένες γλώσσες, όργανα για μουσική, σύγχρονοι υπολογιστές, κλπ) 
• Η ώρα εποπτείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια του γεύματος να υπολογίζεται ως διδακτική και 
για τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας που παρευρίσκονται.
• Το μάθημα ειδικότητας να διδάσκεται μόνο από εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας και να μη 
γίνεται ανάθεση ωρών διδασκαλίας σε άλλους εκπαιδευτικούς με  ελλιπείς γνώσεις πάνω στο συγκεκρι-
μένο αντικείμενο, γεγονός που υποβαθμίζει τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση.
  
  Μαθητές
• Για να προσελκύσει το Ολοήμερο περισσότερους μαθητές και κυρίως των μεγάλων τάξεων προτείνεται 
να δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά που δεν παραμένουν στο ολοήμερο, να μπορούν να παρακολου-
θήσουν μόνο τη δραστηριότητα (ή τις δραστηριότητες)  που επιθυμούν, σε συγκεκριμένη ώρα που θα 
καθορίζεται από το πρόγραμμα του σχολείου  με την προϋπόθεση ότι η επιλογή τους αυτή θα δηλώνεται 
από την αρχή της σχολικής χρονιάς.
 

Προτεινόμενες δραστηριότητες ανά μάθημα:
• Φυσική Αγωγή: Δημιουργία ομίλων (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου) και τμημάτων παραδοσιακών χο-
ρών, ρυθμικής, ενόργανης, μουσικοκινητικής αγωγής, αεροβικής, Αγωγή Υγείας, κολύμβηση κλπ.
• Ξένη γλώσσα: Ενισχυτική διδασκαλία, θεατρικό παιχνίδι, αλληλογραφία με μαθητές του εξωτερικού, 
ξένη λογοτεχνία, επιτραπέζια παιχνίδια στην ξένη γλώσσα.
• Μουσική: Δημιουργία χορωδίας, τμήματα μουσικοκινητικής αγωγής και εκμάθησης οργάνων, συγκρό-
τηση μαθητικής ορχήστρας, τμήματα βασικών αρχών θεωρίας της μουσικής. 
• Πληροφορική: Γνωριμία, εξοικείωση και χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
• Εικαστικά: Γνωριμία με τα ρεύματα ζωγραφικής και των διαφόρων τεχνοτροπιών.
• Θεατρική Αγωγή: Θεατρικά σχήματα, θεατρικό παιχνίδι, προετοιμασία θεατρικών παραστάσεων.

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

Ανακοίνωση
Θεσσαλονίκη 10-02-2016
 
Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε. σας ενημερώνει σχετικά με τη δικαστική απόφαση της αγωγής για 
την αναγνώριση της προϋπηρεσίας του Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού που εκδικάστη-
κε στις 19-02-2014. Το 3ο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απορρίπτει την 
προσφυγή αγωγή. Σας επισυνάπτουμε την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών. Η επόμενη δικάσιμος που είχε οριστεί στις 22-01-2016 πήρε αναβολή για τον 
Μάρτιο λόγω της απεργίας των δικηγόρων.
Παράλληλα, η Ομοσπονδία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδεί-
ας, δίνοντας σχετικές πληροφορίες για το θέμα της αναγνώρισης, ώστε να παρθεί πολι-
τική απόφαση. Για ό,τι νεώτερο προκύψει θα υπάρξει ανακοίνωση.

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.
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Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 διοργανώθηκε από το 
ΣΥΚΠΕΒΕ σε συνεργασία με την ΕΛΤΕΕ (Ενώσεις 

Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης) ημερίδα για το ασφαλιστικό και συνταξιο-
δοτικό. Κύριοι ομιλητές της ενημερωτικής αυτής 
συνάντησης ήταν ο εργατολόγος και πρώην Γ.Γ. Κοι-
νωνικής Ασφάλισης Γιώργος Ρωμανιάς και ο  εργα-
τολόγος και πρώην διευθυντής ΙΚΑ, Γιάννης Σωπα-
σής. Το ενδιαφέρον των συναδέλφων ήταν μεγάλο 
και τα ερωτήματα αρκετά, μιας και οι εξελίξεις στο 
αντικείμενο της συζήτησης είναι σημαντικές.
Την ενημέρωση ξεκίνησε ο κ. Ρωμανιάς κάνοντας 
μια συνοπτική ανασκόπηση στους ασφαλιστικούς 
νόμους που ψηφίστηκαν από τις κυβερνήσεις τα 
τελευταία δύο χρόνια δίνοντας έμφαση στον τε-
λευταίο κυρίως νόμο, που επιφέρει σημαντικές 
ανακατατάξεις στα κεκτημένα ασφαλιστικά δικαι-
ώματα των εργαζομένων, τόσο στον ιδιωτικό το-
μέα όσο και στο δημόσιο και επιφέρει σημαντικές 

Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό

αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων 
με αποτέλεσμα μειώσεις που κυμαίνονται από 
25% μέχρι και 40%. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα 
λάθη των κυβερνήσεων και την αναποτελεσματική 
αντιμετώπιση του ασφαλιστικού ζητήματος στην 
Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. 
Ο κ. Σωπασής, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η επί-
λυση του ασφαλιστικού είναι εθνικό ζήτημα και οι 
κυβερνήσεις που θα προσπαθήσουν να το επιλύ-
σουν θα πρέπει να βρουν νέους πόρους χρημα-
τοδότησης. Επεσήμανε ότι οι εν ενεργεία εργαζό-
μενοι μπορεί να υποστούν και νέες μειώσεις και 
συνέστησε σε όλους να παραμείνουν στην εργασία 
τους για όσο μεγαλύτερο διάστημα μπορούν. 
Στο τέλος των εισηγήσεων οι δύο ομιλητές έδωσαν 
διευκρινήσεις σε απορίες που τέθηκαν από τους 
συμμετέχοντες στη συζήτηση και απάντησαν σε 
ερωτήματα που τέθηκαν από τους συναδέλφους.
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ΣΥΚΠΕ Ν. Έβρου

Κοπή βασιλόπιτας

ΣΥΚΠΕ Ν. Ξάνθης

Κοπή βασιλόπιτας
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Κόψαμε και φέτος τη Βασιλόπιτά μας! Ξεχωριστά 
αυτή τη φορά. Όπως κάναμε και παλιότερα. Στον 

ίδιο χώρο, στο αγαπημένο μας Ανώι. Με τα ίδια αλλά 
και με καινούρια πρόσωπα από τα νέα μέλη του συλ-
λόγου μας. Με τους αιρετούς μας, τον Δημήτρη και 
τον Κώστα, να μας τιμούν ακόμα μία φορά με την 
παρουσία τους. Αλλά και με μια προσέλευση που ξε-
πέρασε όλες τις προηγούμενες. Ήμασταν περίπου 50 
άτομα σε σημείο να γεμίσουμε ασφυκτικά το χώρο 
που μας φιλοξενούσε. 
Ωραίος χώρος, ζεστός και διακοσμημένος με το... 
πλουραλιστικό γούστο του Νίκου. Χώρος που σε κα-
λοδέχεται. Ρουστίκ, με τις φλοκάτες απλωμένες, με 
τους σοφράδες και το αναμμένο τζάκι αλλά και τα μι-
κρά τραπεζάκια που θες δε θες σε φέρνουν σε από-
σταση αναπνοής με τους συνκαθήμενους. 
Από νωρίς τα κορίτσια του ΔΣ έκαναν τις απαραίτη-
τες ετοιμασίες έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα με την 
προσέλευση των συναδέλφων. Στις 8 η ώρα είχε ήδη 
γεμίσει ο χώρος με αγαπημένους φίλους και συνα-
δέλφους με ζωντανές συζητήσεις, γέλια, πειράγματα 
σ’ ένα κλίμα πολύ όμορφο. Πάντα υπάρχει όμως ένας 
ενοχλητικός που θέλει να διακόψει αυτή τη ροή και 
να πει τα… δικά του. Ευχές δηλαδή και δυο λόγια απ’ 
τον πρόεδρο του συλλόγου ως εισαγωγή για το κόψι-
μο της Βασιλόπιτας που ακολούθησε. 
Όλο το ΔΣ όρθιο προς υποστήριξη και βοήθεια. Η 
Χριστίνα, η Σίσυ, η Αθηνά, η Ελένη, ο Κώστας και ο 
Τάσος. Αν και οι δυο τελευταίοι απαθανάτιζαν τις 
στιγμές με κάμερα και φωτογραφική μηχανή θυσιά-
ζοντας έτσι το δημόσιό τους πρόσωπο αφού δεν ήταν 
μέσα σε κανένα πλάνο. Η «κυρίως» πίτα κόπηκε, ή 
μάλλον σφάχτηκε (μαλακή πίτα, στομωμένο μαχαίρι), 
σε οχτώ ίσα (το κατά δύναμη) κομμάτια. Ένα για κάθε 
ειδικότητα. Το φλουρί έπεσε στη Γερμανική Γλώσσα 
δια χειρός Κυριακής Βαράτη το οποίο και επιδείκνυε 

περήφανα στην κάμερα. Ευχόμαστε τα καλύτερα στις 
καθηγήτριες και καθηγητές της Γερμανικής γλώσσας 
(φλουριού ένεκα αλλά… έτσι κι αλλιώς) με την ευχή 
του χρόνου να έχουν τις λιγότερες δυνατόν μετακι-
νήσεις αφού μαζί με των Γαλλικών έχουν τα πρωτεία 
στην ταλαιπωρία. 
Στη συνέχεια μοιράστηκαν τα ατομικά Βασιλοπιτάκια 
τα οποία γρονθοκοπήθηκαν και συμπιέστηκαν άγρια 
προς αναζήτηση του φλουριού. Τυχερός ο Κώστας 
Βουρκούδης. Ταξίδι για δύο άτομα στο Μπάνσκο, ευ-
γενική χορηγία του «Μακάριος Travel». Αργήσαμε να 
τον καταλάβουμε γιατί με τους χαμηλούς του τόνους 
που τον διακρίνουν (καλλιτέχνης γαρ) το κράτησε σχε-
δόν κρυφό. 
Ρε παιδιά ποιος το ‘τυχε; Μούγγα! Μετά από ώρα ξε-
πρόβαλε δειλά-δειλά ο τυχερός και με το ζόρι τον ση-
κώσαμε να φωτογραφηθεί. Τι σπάνιο παιδί! Φαντά-
ζεστε να το τύχαινε κανένας Δρόσος, κανένας Αδάμ, 
κανένας Στράτος, καμιά Σοφία; Θα είχαν χαλάσει το 
μαγαζί! 
Τέλος πάντων... το πρόγραμμα συνεχίστηκε κανονικά, 
αφού τακτοποιήθηκε λιγάκι ο χώρος, με τις κιθάρες 
του Άγγελου και του Γιώργου να διακόπτουν ενοχλη-
τικά τις... ζωηρές συζητήσεις (Μπηχτή!). 
Τραγουδήσαμε από κει και πέρα όλοι μαζί παλιά αγα-
πημένα τραγούδια, χορέψαμε, γελάσαμε και κύλησε 
όμορφα η βραδιά μας ανάμεσα σε αγαπημένους αν-
θρώπους που χρόνια τώρα μας συντροφεύουν στις 
εκδηλώσεις του συλλόγου μας και όχι μόνο. 
Ορθή λοιπόν η απόφαση (εκ του αποτελέσματος) να 
διαχωρίσουμε την κοπή της πίτας απ’ το χορό του 
συλλόγου και καλό είναι να το συνεχίσουμε έτσι. Ας 
μην κάνουμε εκπτώσεις σε πράγματα και εκδηλώσεις 
που μας φέρνουν κοντά. 
Το έχουμε τόσο ανάγκη άλλωστε...

Γιώργος Ιωαννίδης

Κοπή Βασιλόπιτας στο Ανώι
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Αρκετό καιρό το περιμέναμε όλοι οι εκπαιδευ-
τικοί ανεξαρτήτου ειδικότητας. Το είχαμε προ-

αναγγείλει και υποσχεθεί σαν σύλλογος αλλά κι 
αυτό για κάποιο λόγο δεν μας καθόταν με τίποτα. 
Όλο κάτι τύχαινε και το αναβάλαμε. Τη μια αρρώ-
στησε η εισηγήτρια, την άλλη αλλάξαμε ημέρα για 
να μην συμπέσει με άλλο σεμινάριο και τέλος προ-
γραμματίστηκε για τις 16 του Δεκέμβρη που τελικά 
και έγινε. 
Ο χώρος, ο γνωστός του 15ου Δημοτικού Σχολεί-
ου Δράμας που πάντα μας προσφέρεται χωρίς 
πρόβλημα. Εισηγήτρια ή καλύτερα εμψυχώτρια, η 
βραβευμένη σκηνοθέτιδα Ελεάννα Τσίχλη του ΔΗ-
ΠΕΘΕ Καβάλας. Η συμμετοχή μεγάλη και απ’ όλες 
τις ειδικότητες. 
Η φωνή είναι το δικό μας όπλο και εργαλείο και 
θα πρέπει να μάθουμε όσα περισσότερα γίνεται γι’ 
αυτή, πώς να τη διατηρήσουμε, πώς να τη χειρι-
στούμε και πώς να τη γυμνάσουμε. Με αυτή την 

Σεμινάριο Ορθοφωνίας

εισαγωγή και αυτό το σκεπτικό ξεκίνησε το σεμι-
νάριο που ήταν καθαρά βιωματικό. Ένας μεγάλος 
ανθρώπινος κύκλος και στη μέση η Ελεάννα να μας 
καθοδηγεί με φωνητικές και χαλαρωτικές ασκή-
σεις. 
Στην αρχή υπήρχαν κάποιες αναστολές. Στη συνέ-
χεια όμως ξεσαλώσαμε και κάναμε πράγματα που 
ούτε στον καθρέφτη μας δε θα τολμούσαμε. Κι 
επειδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, τα αποδεχτήκα-
με στην πορεία σκούζοντας, κρώζοντας, αλαλάζο-
ντας και γενικά κάνοντας κάθε είδους περίτεχνους 
λαρυγγισμούς προς... γνώση και συμμόρφωση. Πέ-
σαμε μάλιστα και στα πατώματα. Ναι.. τόσο χαμη-
λά! Έτσι ώστε να βιώσουμε την πλήρη χαλάρωση. 
Τελικά όμως περάσαμε καλά και μάθαμε και αρκε-
τά πράγματα. Το θέμα όμως, όπως παραδεχτήκα-
με, είναι πολύ μεγάλο και δεν αρκεί μια συνάντηση 
για να ολοκληρωθεί. Δεν αλλάζουν άλλωστε τόσο 
εύκολα συνήθειες ετών ακόμα κι αν το θέλουμε. 
Έγινε όμως η αρχή. Καλλιεργήθηκε η ιδέα και τώρα 
δε μένει, παρά να το επαναλάβουμε στην πρώτη 
δοθείσα ευκαιρία. Αίτημα των συναδέλφων υπήρ-
ξε άλλωστε. Κι αυτό για εμάς σημαίνει... προσταγή. 
Στο επανιδείν λοιπόν…

Γιώργος Ιωαννίδης
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Φάκελος... Ενδοεπιμόρφωση

Το κάναμε και παλιότερα... και μάλιστα, αν και 
πρώτη εφαρμογή, είχε επιτυχία. Ο λόγος για την 

ιδέα της «ενδοεπιμόρφωσης» που ουσιαστικά ση-
μαίνει αλληλοεπιμόρφωση. 
Πρώτη φορά εφαρμόστηκε πριν αρκετά χρόνια απ’ 
τους γυμναστές-τριες με μορφή ανταλλαγής παιδα-
γωγικών παιχνιδιών για τα παιδιά του δημοτικού. 
Μαζευόμασταν σε κάποιο χώρο και ο καθένας, 
εφ’ όσον το ήθελε, παρουσίαζε κάποια παιχνίδια 
στους υπόλοιπους πάνω στα οποία ανταλλάσσα-
με απόψεις και ιδέες και μάλιστα τα εφαρμόζαμε 
και στην πράξη παίζοντάς τα μεταξύ μας. Παιχνίδια 
και πρακτικές που είχαν δοκιμαστεί στην πράξη με 
επιτυχία, μέσω της ενδοεπιμόρφωσης, τα μοιρα-
ζόμασταν με τους υπολοίπους και τα βελτιώναμε 
παράλληλα μέσα από τις εποικοδομητικές παρεμ-
βάσεις και ιδέες. 
Θελήσαμε λοιπόν να ανοίξουμε και να παρουσιά-
σουμε αυτού του είδους την επιμόρφωση και στις 
υπόλοιπες ειδικότητες. Η αρχή έγινε με τους καθη-
γητές-τριες ξένων γλωσσών, Αγγλικών, Γαλλικών 
και Γερμανικών και σε δεύτερη φάση με τις υπό-
λοιπες ειδικότητες Μουσικής, Εικαστικών, Θεατρι-
κής Αγωγής και Πληροφορικής. Οι συναντήσεις στο 
πάντα φιλόξενο 15ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας. Η 
προσέλευση ικανοποιητική λαμβάνοντας υπ’ όψη 
πως λάβαιναν χώρο σε απογευματινές ώρες καθη-
μερινών ημερών. Θεματολογία συγκεκριμένη δεν 
υπήρχε. Στην παρούσα φάση το αφήσαμε ελεύθε-
ρο το θέμα αφού ο σκοπός, πέραν της επιμόρφω-
σης, ήταν και το να βρεθούν οι ειδικότητες μεταξύ 
τους, να γνωριστούν καλύτερα και κατόπιν να συ-
ζητήσουν θέματα που τους αφορούν πάνω στον 
τρόπο διδασκαλίας, στο υλικό και τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούν αλλά και γενικότερα πάνω στις συν-
θήκες εργασίας τους. 
Όλα αυτά, μέσα σ’ ένα χαλαρό κλίμα, με τον καφέ, 
που προσέφερε ο σύλλογος, στο χέρι, χωρίς άγχος 
και πίεση και χωρίς κριτική. Έτσι ακριβώς όπως θα 
θέλαμε όλοι μας να είναι οι επιμορφώσεις, με θέ-
ματα που επιλέγουμε εμείς που έχουν πρακτική 
αξία και βασίζονται στην εμπειρία των συναδέλ-
φων, με εισηγητές τους… ίδιους, γι αυτό και έχουν 
μεγάλη εφαρμογή και στην τάξη. 
Οι συνάδελφοι έφυγαν ικανοποιημένοι, όπως δή-
λωσαν και οι ίδιοι και ζήτησαν να το ξανακάνουμε. 
Για κάποιες ειδικότητες μάλιστα όπως των Γαλλι-
κών, των Γερμανικών, των Εικαστικών, της Μουσι-
κής, της Θεατρικής Αγωγής και της Πληροφορικής 
ίσως είναι και η μοναδική ευκαιρία για επιμόρφω-
ση, αφού οι σύμβουλοι τους που κανονικά ανα-
λαμβάνουνε τέτοιες  πρωτοβουλίες, είναι μάλλον... 
ακριβοθώρητοι. Κι αυτό γιατί τους έχουν υπεύθυ-
νους για πολλούς νομούς τον καθένα τόσο στην 
Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια ταυτό-
χρονα. Οπότε… κάντε ένα πρόχειρο υπολογισμό και 
σκεφτείτε αν  θα τους δείτε και ποτέ. 
Γι αυτό λοιπόν καλό είναι να συνεχίσουμε αυτή την 
ιδέα της ενδοεπιμόρφωσης και να προσπαθήσουμε 
την επόμενη φορά να είμαστε όσο πιο πολλοί γί-
νεται ώστε να έχει και καλύτερα αποτελέσματα για 
όλους μας. 
Ας μην περιμένουμε τη βοήθεια από αλλού κι ας 
χρησιμοποιήσουμε τα  μέσα που διαθέτουμε. Την 
καλή διάθεση να δώσουμε στους άλλους και το 
ανοιχτό μυαλό για να πάρουμε από αυτούς. 

Γιώργος Ιωαννίδης
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Τις δραστηριότητες  παρουσίασαν οι:  Γρούδος Φίλιππος, Δαλάκης Αντώνης, Γιαδανού Ευαγγελία, 
Μηνά Σμαρώ, Ράλλη Σοφία και Κλεανθούλα Καρκάνη.

O ΣΥ.Κ.Π.Ε. Ξάνθης
στις 19/11/2015 διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα:

«Παιδαγωγικά Παιχνίδια»
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥ.Κ.Π.Ε Ν. ΕΒΡΟΥ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

που προέκυψε από τις εκλογές της 3ης Ιουνίου 2015 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΑΜΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΡΕΤΣΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΜΕΛΟΣ: ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΟΚΠΕ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Για το Δ.Σ.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥ.Κ.Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας,

που προέκυψε από τις εκλογές της 27ης Μαϊου 2015

συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΑΡΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΜΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΜΑΚΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΜΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
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ΑΠΕΡΓΙΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμμετέχει στη Γενική Απεργία που κήρυξε  η 

ΑΔΕΔΥ στις 12 Νοέμβρη 2015 και διεκδικούμε:

- Κατοχύρωση και διεύρυνση του δημόσιου-κοινωνικού και αναδιανεμητικού ασφαλιστικού συστήματος 

με διατήρηση των συνταξιοδοτικών παροχών του.

- Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την επαρκή στελέχωση των Δημοσίων Υπηρεσιών, με 

έμφαση στους τομείς της Υγείας, Παιδείας, Αυτοδιοίκησης και Ασφαλιστικών ταμείων, με παράλληλη 

αύξηση της χρηματοδότησης και διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα τους.

- Επανακατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια όλων των εργαζομένων στο Δημόσιο με άμεσο «ξεπάγωμα» 

των μισθών. Νέο μισθολόγιο με αποκατάσταση των απωλειών και ακώλυτη μισθολογική- βαθμολογική 

εξέλιξη.

- Καθιέρωση δίκαιου και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής προϊσταμένων.

- Ανατροπή της άδικης και ταξικής, σε βάρος των εργαζομένων και των αδύναμων στρωμάτων, φορολογίας, 

με την άμεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, τη μείωση των αυξημένων συντελεστών ΦΠΑ και την καθιέρωση 

ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος.

- Κατάργηση παλαιών και νέων μνημονίων

Η δική μας απάντηση θα είναι
Δυναμική - Συμμετοχική - Μαζική

Στις 12 Νοεμβρίου στη Γενική Απεργία
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ΑΠΕΡΓΙΑ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο Αγώνας για τα Ασφαλιστικά μας Δικαιώματα συνεχίζεται!
Δυστυχώς, τα δεδομένα για το ασφαλιστικό γίνονται κάθε μέρα και χειρότερα. Η Κυβέρνηση βρίσκεται σε 

προχωρημένη συζήτηση για τη λήψης έγκρισης από το κουαρτέτο. Η απαίτηση από την πλευρά τους είναι 

για σκληρότερο ασφαλιστικό. Τα μέτρα που αναμένονται θα είναι εκτός απροόπτου ιδιαίτερα βάρβαρα. 

Η Κοινωνική Ασφάλιση δείχνει να καταρρέει!

Τόσο οι εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί και μη, όσο και οι συνταξιούχοι παρακολουθούν με μεγάλη παγωμάρα 

τις εξελίξεις. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή σε κάθε μορφής προγραμματισμένη και οργανωμένη 

αντίδραση, όπως στα παλλαϊκά συλλαλητήρια. Μόνο ο μαζικός αγώνας είναι ικανός να ανατρέψει τις 

μνημονιακές επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ. 

Καλούμε λοιπόν όλους  να συμμετάσχουν  στην απεργία της ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 

για την υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Ασφάλισης. 

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ!
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