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ΠΑΡΑΣΑΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

ΣΕΣΑΡΣΗ 10/9 στις 12:30μ.μ 

Η νέα  σχολική χρονιά ξεκινάει με  χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και με οδηγό τις 

παράλληλες αναθέσεις μαθημάτων, τις συμπτύξεις τμημάτων, και την πρόσληψη 

αναπληρωτών κυρίως μέσω ΕΠΑ το υπουργείο προσπαθεί να βρει λύσεις ημίμετρα. 

την πράξη, η ελαστική εργασία γενικεύεται και γίνεται το όχημα για την πλήρη 

ανατροπή των εργασιακών σχέσεων.  

Σο Λύκειο με την εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων και του νέου τρόπου 

προαγωγής, μετατρέπεται σ’ ένα προθάλαμο για την εισαγωγή στα ΑΕΙ – ΣΕΙ, ένα 

διαρκές εξεταστικό κέντρο όπου όλοι οι βαθμοί των γραπτών κάθε τάξης προσμετρώνται 

για την πρόσβαση στην Γ/θμια εκπ/ση. Ο ανταγωνισμός καλλιεργείται από το ίδιο το 

εκπαιδευτικό σύστημα, δημιουργεί πλασματικές ανάγκες για φροντιστήρια-ιδιαίτερα, με 

οικονομική αιμορραγία των οικογενειών, ενώ αλλοιώνεται ο πραγματικός ρόλος του 

σχολείου, εγκλωβίζοντας  ακόμα και εκπαιδευτικούς σε ένα ρόλο προγυμναστή για τις 

εξετάσεις. Όσοι μαθητές δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο μοντέλο αυτό το ίδιο το 

σύστημα τους δείχνει την πόρτα της εξόδου από το Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο.  

ε ομηρία 1625 εκπαιδευτικοί της Σεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που 

βρίσκονται σε διαθεσιμότητα από τις 22/07/2013 ενώ σε 85 από αυτούς έχει γίνει 

διακοπή μισθοδοσίας από τις 22/3/14, χωρίς να έχει εκδοθεί πράξη απόλυσης.  

Ασφυκτικό πλαίσιο έχει δημιουργηθεί στα σχολεία με αυταρχικές υπουργικές 

αποφάσεις που στερούν την παιδαγωγική και επιχειρούν να τρομοκρατήσουν τους 

εκπαιδευτικούς με διοικητικές κυρώσεις. Νόμοι που δημιουργούν αρνητικές συνέπειες 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (αύξηση διδακτικού ωραρίου, αύξηση αριθμού μαθητών 

στην τάξη),  και νόμοι  που επιφέρουν ανταγωνισμούς, κλίμα φόβου και τρομοκρατίας 

στην εκπαίδευση  αξιολόγηση και πειθαρχικό δίκαιο.  

Η πολιτική της κυβέρνησης και του Τπουργείου Παιδείας οδηγεί σε ολοένα και 

μεγαλύτερη συρρίκνωση των τμημάτων των σχολείων, με την αύξηση του αριθμού των 

μαθητών, γεγονός που ζήσαμε όλοι την περασμένη χρονιά, με δραματικές συνέπειες 

πρώτα και κύρια για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης της νέας γενιάς αλλά 

και στις συνθήκες εργασίας χιλιάδων εκπαιδευτικών όλης της χώρας.  
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 το νομό μας τα κενά υπολογίζονται περίπου 120,  χωρίς την ειδική αγωγή που 

δεν υπάρχει προσωπικό και το μουσικό σχολείο που έχει εκατοντάδες ώρες κενών στα 

μουσικά όργανα. Παρά τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις του κυρίου Λοβέρδου το 

υπουργείο τοποθέτησε στην Ηλεία μόνο 15 αναπληρωτές. Ο κλάδος μας, με σθένος 

υποστηρίζει και αγωνίζεται στην κατεύθυνση να μειωθεί ουσιαστικά ο αριθμός των 

μαθητών διεκδικώντας 20 μαθητές ανά τμήμα γενικής παιδείας. Σαυτόχρονα απέναντι 

στην εργασιακή και παιδαγωγική μας υποβάθμιση και απαξίωση προτάσσουμε την 

αναγκαιότητα να υλοποιηθεί το αίτημα αυτό, ως ένα ελάχιστο αλλά αναγκαίο 

προαπαιτούμενο για την στοιχειώδη καλυτέρευση των όρων παρεχόμενης εκπαίδευσης 

ιδιαίτερα μέσα στις συνθήκες της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης που χτυπά πρώτα 

και κύρια τα αδύναμα στρώματα και μαθητές. 

 

 

 

Καλούμε τους συναδέλφους σε παράσταση διαμαρτυρίας  

στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης την Σετάρτη 10/9 στις 12:30μ.μ 

 

 

 

 

Φρήσιμες οδηγίες για τον αριθμό μαθητών στα τμήματα  

 

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας τμημάτων (γενικής παιδείας, κατευθύνσεων, 
επιλογών κτλ), οι σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους την 
ακόλουθη διάταξη του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 4186/2013 (ΥΕΚ 193/ 17-9-

2013) με τίτλο «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 

και συγκεκριμένα την Παράγραφο 15 του Άρθρου 28 που αναφέρει τα ακόλουθα : 

Στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται το 
εδάφιο 4 ως εξής: «Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός 

μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με 

αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και 
οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν 

απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του 

αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.» 

Σο ποιοι είναι «οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» το 
καθορίζει το Άρθρο 3 του νόμου  3699/2008 ( ΥΕΚ 199/2-10.2008) που 

ακολουθεί : 



1. Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή 

ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας 

αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών 

διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της 

σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες 

όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), 

κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο 

ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα 

αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που 

συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. 

2. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική 

συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω 

ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

 
 


