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ΘΘέέμμαα  11οο::  ««ΣΣεε  δδιιααββοούύλλεευυσσηη  ττοο  σσχχέέδδιιοο  γγιιαα  ττηηνν  ααννααδδιιάάρρθθρρωωσσηη  ττωωνν  

ππεερριιφφεερρεειιαακκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  δδιιοοίίκκηησσηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς»»  

  

Η 14η Απριλίου αποτελεί την τελευταία ηµέρα προθεσµίας που έθεσε το υπουργείο παιδείας για 

να καταθέσει τις προτάσεις της η ∆ΟΕ, σχετικά µε την αναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών 

διοίκησης της εκπαίδευσης. Το κείµενο που κατέθεσε το υπουργείο παιδείας προς διαβούλευση 

αποτελεί πρόταση ριζικής αναδιάρθρωσης της διοικητικής δοµής µε τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:  

• κάθετη αποκέντρωση αρµοδιοτήτων  

• ενοποίηση των δοµών διοίκησης και καθοδήγησης της Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης 

(έως το 2015) 

• µείωση των στελεχών εκπαίδευσης (κατάργηση όλων των γραφείων εκπαίδευσης) 

• µεταβίβαση αυξηµένων αρµοδιοτήτων στους διευθυντές 

• καθιέρωση της αξιολόγησης  

Γενικότερος στόχος, όπως φαίνεται, είναι η εξοικονόµηση πόρων, αφού µε τη µείωση 

στελεχών και την ενοποίηση Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης θα απαιτείται λιγότερο ανθρώπινο 

δυναµικό και λιγότερο κόστος από την ενοικίαση και συντήρηση των υπηρεσιών. Λογιστικές λογικές 

που αντί να εξυπηρετούν δυσχεραίνουν τον εκπαιδευτικό κόσµο. Έτσι για να πραγµατοποιηθεί το 

γεγονός αυτό, προτείνεται σε επίπεδο νοµού κατάργηση όλων των γραφείων εκπαίδευσης και 

διατήρηση µονάχα της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μια εξέλιξη που αποδεικνύει την προχειρότητα 

του σχεδιασµού της διοικητικής αναδιάρθρωσης, αφού το υπουργείο παιδείας παραβλέπει το 

γεγονός ότι σε πολλούς νοµούς µε µεγάλο αριθµό σχολικών µονάδων και εκπαιδευτικών οι 

ανάγκες είναι αυξηµένες. Η ύπαρξη µίας και µοναδικής διεύθυνσης θα προκαλέσει προβλήµατα 

γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας. Για παράδειγµα στο Ηράκλειο µε 3000 εκπαιδευτικό προσωπικό 

και πάνω από 400 σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης πώς µπορεί να εξυπηρετεί τις 

αυξηµένες ανάγκες ένα και µοναδικό γραφείο εκπαίδευσης; Οφείλει και η ∆ΟΕ και το υπουργείο 

παιδείας να κοιτάξει µε την πλέον σοβαρότητα το θέµα και να συµπεριλάβουν στο σχέδιο τη 
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δηµιουργία σε κάθε µεγάλο νοµό, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και τη 

χωροταξία των σχολείων και του ανάγλυφου της περιοχής, 2 ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης. Για 

παράδειγµα στο Νοµό Ηρακλείου είναι αναγκαίο να δηµιουργηθεί 1 ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης βόρια 

στην πόλη του Ηρακλείου και άλλη 1 ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης νότια στις Μοίρες λόγω µεγάλης 

διασποράς των σχολικών µονάδων και των ιδιαίτερων αναγκών. Οι οποιεσδήποτε “µεταρρυθµίσεις” 

στην εκπαίδευση απαιτούν ενδελεχή έρευνα και περίοδο δοκιµαστικής εφαρµογής. Τίποτα δεν µπορεί 

να πετύχει όταν γίνεται στο πόδι. 

  Σε περιφερειακό επίπεδο διατηρούνται οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης µε 

αυξηµένες αρµοδιότητες όπως: λήψη απόφασης για ίδρυση, οργάνωση, προαγωγή, µετατροπή, 

µεταφορά και συγχώνευση σχολικών µονάδων, οργάνωση και στήριξη των διαδικασιών 

αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης καθώς και η εποπτεία όπως και ο έλεγχος της επίτευξης των 

εθνικών επιπέδων που έχουν τεθεί ανά µάθηµα, µέριµνα για όλα τα µαθητικά θέµατα (σίτιση, 

µεταφορές, στέγαση, κατασκηνώσεις κ.λ.π.) κ.α. Το υπουργείο παιδείας σκοπεύει, µε τη µεταφορά 

πολλών αρµοδιοτήτων του στις περιφερειακές διευθύνσεις, να λειτουργήσει ως Πόντιος Πιλάτος 

“ νίπτοντας τας χείρας του” σε ιδιαίτερα φλέγοντα ζητήµατα όπως τη µεταφορά µαθητών, την 

ίδρυση –κατάργηση και συγχώνευση σχολείων κ.λ.π. Το σχέδιο αυτό έχει πολύ λεπτά σηµεία και 

χρίζει ιδιαίτερης προσοχής από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Αν το υπουργείο δεν δείχνει την 

απαιτούµενη σοβαρότητα ας τη δείξουµε τουλάχιστον εµείς µε τη στάση µας. 

Σε επίπεδο νοµού, εκτός από τη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης εισάγεται ο θεσµός της «Ενότητας 

σχολικών µονάδων». Όµορα σχολεία του ίδιου δήµου οµαδοποιούνται για το συντονισµό του έργου 

τους και την αντιµετώπιση διοικητικών θεµάτων. Σε επίπεδο σχολικής µονάδας πραγµατοποιούνται 

αλλαγές στις αρµοδιότητες του διευθυντή, του υποδιευθυντή, του συλλόγου διδασκόντων, καθώς επίσης 

καθιερώνεται και το συµβούλιο σχολικής κοινότητας.  
 

«Αρµοδιότητες ∆ιευθυντή-Υποδιευθυντή-Συλλόγου ∆ιδασκόντων και Συµβουλίου 

Σχολικής Κοινότητας» 
 

To Συµβούλιο Σχολικής Κοινότητας: υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου, 

κατέχει την οικονοµική διαχείριση του σχολείου, υποστηρίζει τις πολιτιστικές και αθλητικές 

δραστηριότητες, προωθεί τα αιτήµατα του συλλόγου γονέων, επικουρεί το ∆ιευθυντή στη χάραξη 

κατευθύνσεων σχολικής δράσης και συµβάλει στη διαχείριση κρίσεων.  

Ο ∆ιευθυντής του σχολείου καθίσταται παιδαγωγικά και διοικητικά υπεύθυνος, άµεσος 

προϊστάµενος του προσωπικού, υπεύθυνος χορήγησης αδειών, υπεύθυνος προγραµµατισµού, 

υπεύθυνος για διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία και επιλέγει τον υποδιευθυντή µεταξύ των 

προταθέντων υποψηφίων από τον Σύλλογο ∆ιδασκόντων. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη “ βέλτιστη 

αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, την άσκηση αποτελεσµατικής διεύθυνσης, ελέγχου και 

εποπτείας και τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν το προσωπικό”  καθώς και για το “ σχεδιασµό, την 

υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου” .  

Ο Υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας αναπληρώνει και βοηθάει το ∆ιευθυντή, 

διεκπεραιώνει το έργο που του αναθέτει ο ∆ιευθυντής, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης των 

εγγράφων και της ενηµέρωσης και τήρησης του αρχείου και έχει την ευθύνη της λειτουργίας του 

ολοήµερου προγράµµατος. 
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Τέλος, ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων έχει ως αρµοδιότητες την ιεράρχηση των σχολικών 

αναγκών, την πρόταση στο διευθυντή των υποψηφίων υποδιευθυντών, προτείνει τα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, τις καινοτόµες δράσεις, επιλέγει το εκπαιδευτικό, διδακτικό, εποπτικό υλικό, 

υποβάλει προτάσεις για το είδος και τη µορφή της ενδοσχολικής επιµόρφωσης, συµµετέχει στον 

προγραµµατισµό, την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση,  συµπληρώνει και προσαρµόζει το 

πλαίσιο «Κανονισµού λειτουργίας σχολικής µονάδας». 

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω νέες αρµοδιότητες των µελών της σχολικής κοινότητας 

υπάρχει εµφανής αποδυνάµωση του συλλόγου διδασκόντων µε παράλληλη αύξηση των εξουσιών του 

ρόλου του διευθυντή. Το συµβούλιο σχολικής κοινότητας αποκτά αρµοδιότητες του συλλόγου 

διδασκόντων, µε εµφανή τα χαρακτηριστικά του συγκεντρωτισµού αφού ο πρόεδρος του 

συµβουλίου (το 1 από τα 3 µέλη του συµβουλίου) είναι ο διευθυντής του σχολείου. Ο σύλλογος 

διδασκόντων, εκτός από την επιλογή διδακτικού και εποπτικού υλικού, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 

είτε προτείνει τους υποδιευθυντές ή τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα στο διευθυντή είτε απλά 

συµµετέχει στον προγραµµατισµό, την αυτοαξιολόγηση κ.α. Η πρακτική υποβάθµιση του συλλόγου 

διδασκόντων µε την απογύµνωση αρµοδιοτήτων και την ουσιαστική κατάργησή του από ανώτατο 

όργανο λήψης απόφασης,  αποτελεί το µελανότερο σηµείο του νέου µοντέλου διοίκησης.  

Ο διευθυντής από την άλλη στις µεγάλες σχολικές µονάδες απαλλάσσεται από τα διδακτικά του 

καθήκοντα και αναλαµβάνει ρόλο µάνατζερ, όπου δεν θα έχει καµία σχέση µε τη διδακτική πράξη 

(αφού ο ίδιος δεν θα διδάσκει), θα διευθύνει µια σχολική µονάδα έχοντας τη δυνατότητα επιβολής 

διοικητικών ποινών που µέχρι σήµερα ήταν αρµοδιότητα των προϊσταµένων γραφείων, και φυσικά θα 

οργανώνει και θα υλοποιεί την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Βέβαια σε ένα τέτοιο µοντέλο 

διοίκησης µε αυξηµένες τις αρµοδιότητες του διευθυντή, ο όγκος δουλειάς και η συµµετοχή του σε δύο 

ή και τρία συµβούλια καθιστά αναγκαία την ύπαρξη γραµµατειακής υποστήριξης, πράγµα που δεν 

αναφέρεται σε κανένα σηµείο του σχεδίου. Ανάγκη αλλαγής του ρόλου του διευθυντή υπάρχει όπως 

και ανάγκη για αναθεώρηση πολλών άλλων σηµείων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, όµως η 

δηµιουργία διευθυντών στα πρότυπα στελεχών πολυεθνικών εταιρειών δεν εξυπηρετεί τα σχολεία 

και την ποιότητα εκπαίδευσης αλλά ένα στείρο τεχνοκρατικό σχολείο µε αµβλυµµένη την 

ιεραρχική σχέση δασκάλων και διευθυντών.   
 

«Τελευταίες πληροφορίες από τον έντυπο Τύπο για την αξιολόγηση και τη σύνδεσή 
της µε το νέο µισθολόγιο» 

 

Σε δηµοσιεύµατα στον τύπο, σχετικά µε τα σχέδια του υπουργείου παιδείας στο ζήτηµα της 

αξιολόγησης, αναφέρεται ότι ο διευθυντής θα υποβάλει έκθεση αξιολόγησης κάθε τέλος του χρόνου 

και θα ενηµερώνεται ο φάκελος του εκπαιδευτικού. Επίσης φαίνεται, ότι στο νέο µισθολόγιο θα 

συνδεθεί η αξιολόγηση µε το επίδοµα κινήτρου απόδοσης, που σήµερα το λαµβάνουν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί (ύψους 100 € µεικτά), και θα µετατραπεί σε κίνητρο παραγωγικότητας. Ενέργειες που 

οδηγούν πιο κοντά σε φαινόµενα υποτέλειας και καθυπόταξης, σε ένα χώρο όπου οι όποιες 

διαφορετικές απόψεις οφείλουν να υπάρχουν και να διασταυρώνονται στο χώρο της σχολικής 

κοινότητας. 

Επιστρέφουµε µε αυτόν τον τρόπο σε παλιές εποχές αναβιώνοντας τον επιθεωρητισµό σε µια 

εποχή πολύ δύσκολη που το µόνο που θα έχει ως σκοπό είναι η υποτέλεια στην εξουσία, η 
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προσπάθεια δηµιουργίας του συλλόγου διδασκόντων σε πειθήνιο όργανο της διοίκησης 

εκλείποντας έτσι κάθε δηµοκρατική διαδικασία λήψης απόφασης. Με αυτό τον τρόπο 

διαµορφώνεται ένα περιβάλλον “αρρωστηµένο” και συνάµα διαφορετικό από αυτό που απαιτείται σε 

ένα χώρο που διαπαιδαγωγεί την αυριανή γενιά και διαµορφώνει το µέλλον της κοινωνίας. Είµαστε 

αντίθετοι µε όλες αυτές τις ενέργειες που δεν στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και της αναβάθµισης του δηµόσιου σχολείου αλλά στην αλλοτρίωση του ρόλου και 

της φυσιογνωµίας του.  

∆υστυχώς όλα αυτά που συµβαίνουν, µας οδηγούν στην εντύπωση ότι νέα εκπαιδευτικά 

νοµοσχέδια, νέες συγχωνεύσεις, , θα περάσουν το καλοκαίρι µαζί το νέο µισθολόγιο για να µην 

υπάρχουν αντιδράσεις. Η προσπάθεια ελέγχου των αντιδράσεων, η προσπάθεια ελαχιστοποίησης 

των δηµοκρατικών διαδικασιών στις σχολικές µονάδες και η εξοικονόµηση πόρων σε βάρος της 

ποιότητας της εκπαίδευσης είναι αντίθετες µε τη λογική και τη φιλοσοφία µιας δηµοκρατικής 

κοινωνίας. Όλες αυτές οι ενέργειες και πρακτικές µας γυρίζουν δεκαετίες πίσω, σε εποχές που οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ξεχάσουν και οι νέες γενιές εκπαιδευτικών δεν τις έχουν 

ζήσει. Θα µας βρουν απέναντί τους όσοι πλήττουν το δηµόσιο δωρεάν σχολείο και τον 

εκπαιδευτικό. 

  
ΘΘέέμμαα  22οο::  ««ΤΤοο  υυπποουυρργγεείίοο  ππααιιδδεείίααςς  σσυυγγκκρροοττεείί  οομμάάδδαα  εερργγαασσίίααςς  γγιιαα  

ττηηνν  ““ααννααββάάθθμμιισσηη””  ττωωνν  ΔΔιιδδαασσκκααλλεείίωωνν»»  

  
Το υπουργείο παιδείας έστειλε στις 30/3/2011 επιστολή στη ∆ΟΕ ζητώντας να οριστεί ένας 

εκπρόσωπος από την Οµοσπονδία για να συµµετέχει στην οµάδα εργασίας για την αναβάθµιση των 

∆ιδασκαλείων. Η ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία απάντησε άµεσα στις 31/3/2011 ορίζοντας ως εκπρόσωπο 

της Οµοσπονδίας στη συγκεκριµένη οµάδα εργασίας τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, κ. 

Εµβαλωτή Αναστάσιο, µε αναπληρωτή του το Γενικό Γραµµατέα του Ι.Π.Ε.Μ./∆.Ο.Ε. κ. Γεωργόπουλο 

Σωτήριο. Στη συνέχεια της επιστολής το ∆Σ της ∆ΟΕ καλεί το υπουργείο, παρά το γεγονός της 

συγκρότησης της οµάδας εργασίας, να προβεί άµεσα στη διεξαγωγή εξετάσεων ακόµη και τώρα για την 

εισαγωγή εκπαιδευτικών στα ∆ιδασκαλεία το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012.  

Αποτελεί πολιτικό ατόπηµα η κατάργηση (ή αναστολή όπως θέλουν να την ονοµάζουν) του 

∆ιδασκαλείου και οποιουδήποτε άλλου θεσµού, αφού καµία αλλαγή θεσµικού οργάνου ιδιαίτερα 

στην εκπαίδευση δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί, εάν δεν υπάρχουν συγκεκριµένες υλοποιήσιµες 

προτάσεις για εκσυγχρονισµό και βελτίωσή του. Το παράδοξο της κατάργησης-αναστολής ενός 

θεσµού µε την προοπτική να εξεταστεί εκ των υστέρων ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να βελτιωθεί 

αποτελεί εκπαιδευτική κενο-τοµία. Η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα πρέπει να διακρίνει τα 

πολιτικά πρόσωπα στον τοµέα της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε µια συγκυρία όπως η σηµερινή που 

η επένδυση στην εκπαίδευση είναι ο µοναδικός δρόµος για µια ευοίωνη και σταθερή ανάπτυξη.  

Η πολιτεία οφείλει να παρέχει τους απαραίτητους φορείς και θεσµούς επιµόρφωση και να 

υλοποιεί αντίστοιχα προγράµµατα, µιας και η παιδαγωγική επιστήµη δεν είναι στατική αλλά 

εξελίσσεται µέσα στο χρόνο και στο χώρο. Γνώσεις, µέθοδοι διδασκαλίας, τρόποι διαχείρισης της 

σχολικής τάξης κ.α. καθίστανται απαραίτητα εχέγγυα των διδακτικών παρεµβάσεων σε µια 
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σχολική τάξη. Ο εκπαιδευτικός µε αυτή την έννοια αποτελεί βασικότατο παράγοντα επιτυχίας της 

διδακτικής πράξης και εποµένως βασικός µοχλός κοινωνικής και πολιτισµικής εξέλιξης. Μια 

πολιτεία φαίνεται πόσο σέβεται τους πολίτες της από τον τρόπο που αντιµετωπίζει την 

εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς. Η «µπακαλίστικη» λογική ότι οι εκπαιδευτικοί είναι πολλοί και 

κοστίζουν, αποτελεί άποψη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής σκέψης. Μιας σκέψης που όταν 

υλοποιείται αποσυνθέτει ποιοτικά τον εκπαιδευτικό ιστό µιας χώρας. 
 

ΘΘέέμμαα  33οο::  ««ΚΚααττάά  ππάάσσαα  ππιιθθααννόόττηητταα  μμεεττάά  ττοο  ΠΠάάσσχχαα  οοιι  μμεεττααθθέέσσεειιςς  
γγεεννιικκήήςς  ααγγωωγγήήςς  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ππρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς»»  
  

Ήδη έχουµε φτάσει στο µήνα Απρίλιο και η διαδικασία των µεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε 

ΠΥΣΠΕ δεν έχει καν ξεκινήσει. Κάθε χρόνο, αρχές Μαρτίου, ανακοινώνονται οι µεταθέσεις και 

ξεκινούν οι προετοιµασίες για τις µεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ. Φέτος εξαιτίας των συγχωνεύσεων, 

όπως ισχυρίζεται το υπουργείο παιδείας, δεν µπόρεσαν να πραγµατοποιηθούν οι µεταθέσεις τη 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Βέβαια όπως ακούγεται, µέχρι το Σεπτέµβριο θα υπάρξει και νέο 

“κύµα” συγχωνεύσεων που ευελπιστούµε να µην µετατραπεί σε “τσουνάµι” µε απρόβλεπτες συνέπειες 

π.χ. υπεραριθµίες εκπαιδευτικών. 

Παρ’ όλα αυτά  όπως ενηµερώνει ο συνάδελφος αιρετός του ΚΥΣΠΕ ∆ηµήτρης Μπράτης, την 

ερχόµενη εβδοµάδα, στις 11 και 12 Απριλίου, θα συνεδριάσει το Κεντρικό υπηρεσιακό συµβούλιο 

για να εξετάσει τις αιτήσεις µεταθέσεων των ειδικών κατηγοριών. Καταβάλλεται προσπάθεια οι 

γενικές µεταθέσεις να πραγµατοποιηθούν µέσα στον Απρίλιο αλλά µάλλον δεν θα προλάβουν να 

γίνουν πριν από τις γιορτές του Πάσχα. Παράλληλα το υπουργείο παιδείας δεν θα πραγµατοποιήσει 

µεταθέσεις στα πειραµατικά και διαπολιτισµικά σχολεία, όπως ισχυρίζεται, λόγω νέου 

νοµοθετικού πλαισίου. Το εύλογο ερώτηµα που τίθεται όµως είναι, πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα 

σχολεία δίχως επαρκές διδακτικό προσωπικό; Εκτός κι αν δεν θεωρούνται σχολεία που πρέπει να 

είναι στελεχωµένα πλήρως. Είναι απαράδεκτο σε µια ευνοµούµενη κοινωνία σχολεία όπως τα 

ειδικά, τα διαπολιτισµικά, τα πειραµατικά, τα τµήµατα ένταξης να µη λειτουργούν µε όλο το 

απαραίτητο διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό. Αυτά τα σχολεία απαιτούν µεγαλύτερη 

ευαισθησία από την πολιτεία, ένα δείγµα πραγµατικού και όχι κάλπικου πολιτισµού.  

Το πρόσχηµα του υπουργείου παιδείας κρύβει πάλι λογιστικά τερτίπια για την 

εξοικονόµηση εκπαιδευτικού προσωπικού. Για να “ γλιτώσουν” τους αυξηµένους διορισµούς που 

έχει ανάγκη η πρωτοβάθµια εκπαίδευση, έγινε προσπάθεια να εξοικονοµηθούν εκπαιδευτικοί 

φέτος από τα ∆ιδασκαλεία που δεν θα λειτουργήσουν, από τις συγχωνεύσεις των σχολείων µε τη 

µείωση των οργανικών θέσεων καθώς και από τη µη ισχύ της 1 πρόσληψης για κάθε 1 

συνταξιοδότηση. Τώρα σταµατούν και τις αποσπάσεις στα διαπολιτισµικά και πειραµατικά σχολεία. 

Ας ελπίσουµε αυτή η πολιτική να µην συνεχίσει τον παράλογο τρόπο διαχείρισης του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, αφού οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξηµένες και από το Σεπτέµβριο, µε τα σηµερινά 

δεδοµένα, θα χρειαστεί ένας µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Για να γίνει 

αντιληπτό το µέγεθος της ανάγκης σε δασκάλους χαρακτηριστικά αναφέρω το γεγονός ότι από τις 

4/4/2011 άνοιξε ξανά το πληροφοριακό σύστηµα για κατάθεση αιτήσεων αναπληρωτών δασκάλων ή 
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τροποποίηση των περιοχών πρόσληψης σε ήδη δηλώσεις που έχουν κατατεθεί στο παρελθόν και θα 

παραµείνει ανοικτό έως τις 11/4/2011.  

Όσοι θεωρούν εποµένως ότι η εκπαίδευση µπορεί να λειτουργεί σε καθεστώς οικονοµικών 

περικοπών το µόνο που καταφέρνουν, είναι να συρρικνώνουν τη δηµόσια εκπαίδευση και να την 

οδηγούν πιο γρήγορα στην ιδιωτική αγορά. Το σχολείο που ονειρεύεται κάθε νεοφιλελεύθερη 

τεχνοκρατική πολιτική. Ένα σχολείο για ορισµένους κι όχι για όλους!!!   

  

  
 

 

««ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ∆∆ΕΕΝΝ  ΕΕΧΧΕΕΙΙ  ΣΣΑΑΝΝ  ΒΒΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΙΙΑΑ,,  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΟΟΙΙΚΚΟΟ∆∆ΟΟΜΜΗΗ  ΠΠΑΑΝΝΩΩ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΜΜΜΜΟΟ»»  

ΑΑ∆∆ΑΑΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΡΡΑΑΗΗΣΣ  

  

ΜΜεε  ΣΣυυννααδδεελλφφιικκοούύςς  ΧΧααιιρρεεττιισσµµοούύςς  

  

                                                                                                                                                                                ΓΓιιώώρργγοοςς  ΤΤρροούύλληηςς  

ΑΑννααππλληηρρωωττήήςς    ΑΑιιρρεεττόόςς    

                                                                                                                                              ΑΑΠΠΥΥΣΣΠΠΕΕ  ΚΚρρήήττηηςς  
 

*Υ.Γ. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά και τα άρθρα που στέλνω στα 
σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μου στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα 
στο: giorgiot@edc.uoc.gr. Επίσης έχω δημιουργήσει σελίδα στο Facebook μέσω του οποίου 
μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα (το όνομα χρήστη είναι Giorgos Troulis). 

 


