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1η Ομάδα εργασίας ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. για το 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο 

Θέμα: συνθήκες εργασίας, υποδομές,  διοικητικό, επιστημονικό προσωπικό : πώς 

και γιατί οι παραπάνω παράγοντες επιδρούν στο εκπαιδευτικό έργο (ωράριο, 

εργασία εντός και εκτός σχολείου, καθήκοντα, αριθμός μαθητών, μετακινήσεις, 

ελαστικοποίηση και εντατικοποίηση εργασιακών σχέσεων, εποπτικά μέσα, 

εργαστήρια, σχ. βιβλιοθήκες, υλικοτεχνική υποδομή) 

Συντονιστές: Αθανασακοπούλου Αγγελική, Ζαφείρης Ανδρέας, Πέττας Αντώνης   

Μέλη: Γεωργιάδης Θωμάς, Γιαννάτου Κική, Καββαδίας Γιώργος, Κατσούλας 

Πάνος, Μαυρέλης Ιάκωβος (Μάκης), Μιχαλοπούλου Βίκυ, Παπαδημητρίου 

Δημήτρης 

 

Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα ακολουθούν τη γενικότερη πορεία απορρύθμισης της 

εργασίας και του κοινωνικού κράτους, όπως το διαμορφώνουν οι συστάσεις του ΟΟΣΑ και 

οι κυρίαρχες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις των χωρών-

μελών της Ε.Ε.. H συνολική αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων εντάσσεται σε έναν 

συνολικό σχεδιασμό συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα, οπότε και επιτυγχάνεται  

μεγαλύτερη συμπίεση του μισθολογικού και λειτουργικού κόστους. Από την απορρύθμιση 

των εργασιακών σχέσεων δεν έχει ξεφύγει το δημόσιο σχολείο. 

ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Αρχική αναφορά στα καθήκοντα των εκπαιδευτικών γίνεται στο Ν. 1566/85  όπου επίσης 

γίνεται σαφής διαχωρισμός του διδακτικού από το εκπαιδευτικό ωράριο. Καθορίζεται ότι η 

παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο είναι μέχρι 30 ώρες αλλά διευκρινίζεται 

ξεκάθαρα πως: "Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, για την εκτέλεση 

συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί..." και όχι να βρίσκεται στο σχολείο για την 

εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας θέλει να προκύψει. 

Το διδακτικό ωράριο (όπως ήταν διαμορφωμένο πριν την αύξησή του το 2013) αποτελεί για 

τους καθηγητές και την εκπαίδευση σημαντικό παράγοντα καλής και ποιοτικής λειτουργίας. 

Αυτό αποτυπώνεται και στις απαντήσεις που δίνουν στις ερωτήσεις έρευνας που διεξάγει 

το Κοινωνικό Πολύκεντρο: "Θεωρείτε ότι το ωράριο εργασίας σας αποτελεί παράγοντα που 

ενισχύει, σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού σας έργου": Μάλλον 

ενισχύει σε ποσοστό 51,76 % και Ενισχύει σε ποσοστό 28,52 % (αθροιστικά: 80,28 %)  και 

στην ερώτηση: "Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά το εκπαιδευτικό σας έργο - το 

ωράριο": Μάλλον σημαντικός 35,80%, Πολύ σημαντικός 47,44% (αθροιστικά: 83,24%) . 

 Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. (Ιανουάριος 2012), οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 

βρίσκονται σε ικανοποιητική θέση μεταξύ των 27 κρατών της Ε. Ε. σε εβδομαδιαίο 

διδακτικό χρόνο (Μ.Ο Ελλάδα: 18,5 Μ.Ο. Ε.Ε./27: 19,1 - Γυμνάσια & 18,4 - Λύκεια). 

Βρίσκονται όμως στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των κρατών της Ε. Ε. στην κατάταξη με βάση 
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τις ετήσιες αποδοχές, μόλις πάνω από την Σλοβενία και Σλοβακία (Κατώτερος μικτός 

ετήσιος μισθός Ελλάδα: 24.541 €, Μ.Ο. Ε.Ε./21  29.459 €) (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.,2012) . 

Επί Κ. Αρβανιτόπουλου, οι εκπαιδευτικοί υποχρεώθηκαν σε αύξηση του ωραρίου τους, 

κατά δύο ώρες, αύξηση κατά 25% σε συνδυασμό με έναν κυκεώνα μέτρων που 

επιδεινώνουν τις συνθήκες εργασίας τους και άσκησης του παιδαγωγικού τους έργου.  

Η αύξηση πραγματοποιείται ενώ υπάρχει πρόσφατη (2012) μελέτη της UNESCO σύμφωνα 

με την οποία κάθε ώρα διδακτικού έργου ενός καθηγητή αντιστοιχεί σε 4 ώρες εργασίας 

γραφείου! Αυτό συμβαίνει διότι η δυσκολία μίας εργασίας καθορίζεται κατά βάση από το 

πλήθος και τη δυσκολία των αποφάσεων που καλείται να λάβει ο εργαζόμενος κατά τη 

διάρκειά της. 

 

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί ξεπερνούν αισθητά τον μέσο όρο των 27 κρατών της Ε. Ε. σε 

εβδομαδιαίο διδακτικό χρόνο (Μ.Ο Ελλάδα: 20,5 Μ.Ο. Ε.Ε./27: 19,1 - Γυμνάσια & 18,4 - 

Λύκεια). Βρίσκονται επίσης στις τελευταίες θέσεις, με ακόμα πιο δυσμενείς σχέσεις, μεταξύ 

των κρατών της Ε. Ε. στην κατάταξη με βάση τις ετήσιες αποδοχές, μόλις πάνω από την 

Εσθονία, Σλοβακία, Λετονία, Λιθουανία (Κατώτερος μικτός ετήσιος μισθός Ελλάδα: 13.104 

€, Μ.Ο. Ε.Ε./27  29.459 €) 

Η αύξηση του ωραρίου το 2013 οδήγησε σε απώλεια περίπου 7.000 θέσεων εργασίας στην 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι συγχωνεύσεις σχολείων το 2011 σε απώλεια επιπλέον 

2.000 περίπου θέσεων εργασίας. 
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Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών καθορίζεται με το άρθρο 245 του ν. 4512/2018  

και μέσα σ’ αυτό περιλαμβάνεται η προσφορά μιας πληθώρας εξωδιδακτικών υπηρεσιών 

που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου, επειδή ακριβώς στο ελληνικό 

δημόσιο σχολείο δεν υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη, δεν υπάρχουν κοινωνικοί 

λειτουργοί και ψυχολόγοι, γιατροί, βοηθοί εργαστηρίων κλπ μ’ αποτέλεσμα όλα τα 

παραπάνω να τ’ αναλαμβάνουν οι εκπ/κοί. Προκειμένου, λοιπόν, να αφεθούμε 

απερίσπαστοι στο κύριο παιδαγωγικό και διδακτικό μας έργο, διεκδικούμε την επαναφορά 

του διδακτικού ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα και την άμεση πρόσληψη διοικητικού 

και υποστηρικτικού  προσωπικού. 

Οι εκπαιδευτικοί ανήκουν στην ομάδα των επαγγελματιών που είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς 

στο «σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης». Η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα 

σύνδρομο σωματικής και ψυχικής εξάντλησης, στο πλαίσιο του οποίου ο εκπαιδευτικός 

κατακλύζεται από έλλειψη ενθουσιασμού και προσδοκιών, απογοήτευση, απάθεια, 

αδράνεια, χάνει το ενδιαφέρον του και τα όποια θετικά συναισθήματα έχει για τους 

μαθητές του, διαμορφώνει αρνητική εικόνα για τον εαυτό του και αδυνατεί να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, το 5-25% των εκπαιδευτικών υποφέρει από το 

σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Από έρευνες που έχουν δημοσιευτεί στο διεθνή τύπο προκύπτει ότι οι συνθήκες εργασίας 

του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα αγχωγόνες στις μέρες μας. Βασικές αιτίες είναι ο φόρτος 

εργασίας, η πίεση από τον έλεγχο των σχολικών επιθεωρητών (π.χ. Μ. Βρετανία), ο μεγάλος 

αριθμός μαθητών ανά τμήμα και η έλλειψη υποδομών στα σχολεία. 

Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευτικών 

«θερίζεται» από εγκεφαλικά και καρδιακά νοσήματα, καρκίνο και σκλήρυνση κατά πλάκας, 

ενώ την ίδια στιγμή διάφορες μορφές κατάθλιψης έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε 

αυξημένο αριθμό καθηγητών και καθηγητριών. 

Στην Ελλάδα οι έρευνες δείχνουν ότι το 25% των εκπαιδευτικών βιώνει υψηλή ή μεσαία 

συναισθηματική εξάντληση. Σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) αναφέρεται ότι από τα πλέον συνήθη 

προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία είναι το άγχος σε ποσοστό 28% και η 

επαγγελματική εξουθένωση σε ποσοστό 23%. Βασικές αιτίες είναι η εντατικοποίηση της 

εργασίας, οι μετακινήσεις σε πολλά σχολεία, η έλλειψη κονδυλίων, η απειλή της 

αξιολόγησης, η αυταρχική δομή του σχολείου σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο, ο 

χαμηλός μισθός, η έλλειψη σεβασμού από μαθητές, γονείς και υπηρεσιακούς παράγοντες, 

η έλλειψη ευκαιριών για επιμόρφωση κ.λπ. 

ΓΗΡΑΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Τα νέα στοιχεία αποδεικνύουν ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι γερασμένο, οι μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 48,8 έτη, ενώ στο σύνολο μαζί με τους 

αναπληρωτές o ηλικιακός μέσος όρος φτάνει τα 48 έτη. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι 

η μέση τιμή της ηλικίας των μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ02 (Φιλόλογοι) είναι τα 47,7 έτη, 
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των μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ03 (Μαθηματικοί) είναι τα 52 έτη και των μονίμων 

εκπαιδευτικών ΠΕ04 (Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι κ.λπ.) είναι τα 51,2 έτη.Τα στοιχεία αυτά 

επιβεβαιώνονται και από την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ -«Education at glance 2015»- που 

δημοσιοποιήθηκε πριν από δύο μήνες , η οποία περιγράφει την ελληνική εκπαίδευση ως 

μία από τις πιο γερασμένες, με δεδομένο ότι συγκαταλέγεται στις χώρες με τους 

μεγαλύτερους σε ηλικία καθηγητές στα Γυμνάσια και τα Λύκεια. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το 40% των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας είναι «γερασμένοι», ξεπερνώντας κατά πολύ τον 

μέσο όρο του 30% στις χώρες του ΟΟΣΑ. 

Ένα σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει με το νέο ασφαλιστικό  είναι ότι μετά  την 1.1.2022 

ένα μεγάλο τμήμα των εκπαιδευτικών θα συνταξιοδοτείται πλέον  σε ηλικίες από 62 έως 

και  67 ετών!  Με την πολιτική συνεπώς που ασκείται εξ' αιτίας της οποίας οι εκπαιδευτικοί 

δεν μπορούν να παραιτηθούν για συνταξιοδότηση και παράλληλα δεν πραγματοποιούνται 

διορισμοί, αρκετοί εκπαιδευτικοί σε λίγα χρόνια θα έχουν σχεδόν 50 χρόνια διαφορά 

ηλικίας με τους μαθητές τους. Είναι γεγονός ότι αυτή ηη πραγματικότητα επηρεάζει 

αρνητικά το εκπαιδευτικό έργο. Μέσα στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να αναγνωριστεί η 

ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος και να μειωθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. 

ΑΔΙΟΡΙΣΤΙΑ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 

Εξελίσσονται αρνητικά οι συνθήκες εργασίας του εκπαιδευτικού 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το σχολικό έτος 2008/9 είχαμε συνολικά 185.917 εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και αυτή τη στιγμή έχουμε 142.697. Έχουμε συνεπώς 

μια συνολική μείωση των εκπαιδευτικών από το 2008 κατά 43.220 που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό μείωσης 23,2%! 

Σύμφωνα με τη «Σύσταση σχετικά με το Καθεστώς του Διδακτικού Προσωπικού» της 

UNESCO και του ILO (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας) το 2008, που προσυπογράφηκε και από 

το Υπουργείο Παιδείας: «Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών  θα πρέπει να είναι 

τέτοιες, ώστε να προάγουν κατά τον καλύτερο τρόπο την αποτελεσματικότητα της μάθησης 

και να επιτρέπουν  στους εκπαιδευτικούς να αφοσιωθούν στα επαγγελματικά τους 

καθήκοντα» (ΚΕΜΕΤΕ, 11ο Εκπ/κό Συνέδριο ΟΛΜΕ). 

Από την άλλη πλευρά, έχουν να πραγματοποιηθούν διορισμοί από το 2010 - 2011 και 

κάποιοι ελάχιστοι που έχουν γίνει είναι κατόπιν κερδισμένων δικαστικών αποφάσεων. 

Ενδεικτικά την 8ετία 2010-2017 υπήρξαν συνολικά 19.522 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών, 

χωρίς αυτοί να αντικατασταθούν. Στην εκπ/ση δεν έχει ισχύσει η αναλογία 1 προς 5 που 

είχε συμφωνηθεί. Επίσης μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό 

και αντικειμενικό σύστημα διορισμών για κάλυψη των πραγματικών κενών. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ/ Σχ. 
έτη 

2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

2017-
18 

Αποχωρήσεις 
μονίμων 

8ος '10 
2839 

8ος '11 
3503 

8ος 
'12 

3186 

8ος 
'13 

3442 

8ος 
'14 

3235 

8ος '15 
1836 

8ος 
'16 
977 

8ος '17 
509 

Αριθμός 
μονίμων  

94.264     68.472  66.283 

Προσλήψεις 
μονίμων 

1334 413 181 102 2 0 159 14 

Πρ/ψεις 
αναπληρωτών 

   3349 5164 6162 6076 7343 

 

Η αδιοριστία των τελευταίων ετών έχει οδυνηρές συνέπειες τόσο στις μεταθέσεις όσο και 

στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Κάθε χρόνο, παρά τα κενά που υπάρχουν ικανοποιούνται  

ελάχιστες αιτήσεις μεταθέσεων και αποσπάσεων,  κυρίως από την νησιωτική χώρα και τις 

ορεινές περιοχές προς τις αστικές και ημιαστικές περιοχές, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί 

εκπ/κοί να υπηρετούν επί σειρά ετών μακριά από τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους 

και να επιβαρύνονται οικονομικά και ψυχολογικά. 

Από την πολιτική της μη πραγματοποίησης διορισμών (και όλες τις αλλαγές στο διδακτικό 

ωράριο) πλήττεται άμεσα και η ζωή των εκπαιδευτικών, με πρώτο επακόλουθο να μην 

πραγματοποιούνται ουσιαστικά μεταθέσεις. Το 2016 στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

έγιναν 6997 αιτήσεις μετάθεσης και εγκρίθηκαν 404 (ποσοστό 5,77%). Το 2017 έγιναν 6874 

αιτήσεις μετάθεσης και εγκρίθηκαν 213 (ποσοστό 3,10%). Το 2018 από τις 6.673. 

ικανοποιήθηκαν 472, ποσοστό 7,07%). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί να είναι "όμηροι" εκτός του τόπου κύριας κατοικίας, με προφανείς αρνητικές 

επιπτώσεις κοινωνικές και οικονομικές. 

Τη σχολική χρονιά 2016 – 17, περισσότεροι από 15.000 καθηγητές διδάσκουν σε 2 σχολεία 

και άνω στα Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ της χώρας.  Ίδια εικόνα παρουσιάζεται και φέτος 

με το περίπου 30% των καθηγητών του Λεκανοπεδίου να διδάσκει σε τουλάχιστον δύο 

σχολεία. Ενδεικτικά παρατίθεται πίνακας από το ΠΥΣΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ. 

Σχολικά έτη 2010-11 2012-13 2014-15 2017-

18 

Ποσοστό εκπ/κών που διδάσκουν από 

2 έως 5 σχολεία. 

26,7% 24,27% 29,5% 32% 

 

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ, Νεκτάριος Κορδής, το 18% των 

καθηγητών διδάσκει σε 2 σχολικές μονάδες και το 5% σε 3 και πάνω σχολικές μονάδες! 

Επίσης το 17% των εκπαιδευτικών συμπληρώνει με 2η ανάθεση το διδακτικό του ωράριο. 

Αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει για τον εκπαιδευτικό να διδάσκει σε δύο και τρία 

σχολεία την ίδια ημέρα. Ιδιαίτερα στην επαρχία είναι υποχρεωμένος να διανύσει δεκάδες 

χιλιόμετρα καθημερινών μετακινήσεων με συνέπεια τη  φυσική εξόντωση και οικονομική 

εξαθλίωση του. 



6 
 

Συχνά, ο εκπαιδευτικός αγνοεί ακόμα και τα ονόματα των μαθητών του.  Εμπλέκεται σε μια 

απρόσωπη εκπαιδευτική διαδικασία με διαλυμένες  τις  παιδαγωγικές αλλά και ανθρώπινες 

σχέσεις με τους μαθητές του, η ανάπτυξη των οποίων είναι απαραίτητος όρος για τη 

διατήρηση του αναγκαίου κοινωνικού ιστού για τη διαμόρφωση των προσωπικότητας των 

νέων. 

Με τις καταργήσεις σχολείων και τμημάτων και τη συγκέντρωση των μαθητών σε 

πολυπληθή τμήματα επιδεινώνονται οι συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου και 

ανοίγουν οι δρόμοι της απο - μόρφωσης και της εγκατάλειψης του δημόσιου σχολείου. 

Επίσης, οι κυβερνήσεις φρόντισαν να χαρακτηρίσουν κάποιους καθηγητές «πλεονάζοντες» 

αξιοποιώντας διάφορα μέτρα που επέβαλαν: συγχωνεύσεις/καταργήσεις σχολικών 

μονάδων, συμπτύξεις τμημάτων με αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, κατάργηση ή 

υποβάθμιση μαθημάτων και υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών. 

Ανάμεσα στους νόμους που στήριξαν και στηρίζουν αυτή την πολιτική είναι: ο Ν. 3848/10 

(ΦΕΚ 71 Α/19-5-2010) (Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και εξωτερική αξιολόγηση) 

και  Άρθρο 31 (Υποχρεωτικές αποσπάσεις εκτός ΠΥΣΔΕ). Νέο πειθαρχικό-αυτοδίκαιη αργία 

Ν. 4093/2012.   Το Π.Δ. 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ο Ν. 4172/13 - 

Αύγουστος 2013 στο άρθρο 82  (Υποχρεωτικές  μετατάξεις), ο Ν. 4172 -Ιούλιος 2013- 

Διαθεσιμότητα –Πολυνομοσχέδιο «φονιάς» (Η κυβέρνηση καταργεί τους τρεις πιο 

δημοφιλείς τομείς στα δημόσια επαγγελματικά λύκεια και στις επαγγελματικές σχολές 

(Υγείας-Πρόνοιας, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αισθητικής-Κομμωτικής), ο Ν. 4172/2013, άρθρο 

90 (Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε 

υπουργεία, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του οικείου 

Υπουργού. Προετοιμασία νέων διαθεσιμοτήτων), ο Ν.4386 ΦΕΚ83/Α/11-5-2016 (Κατάργηση 

της μείωσης του διδακτικού ωραρίου για τους υπεύθυνους εργαστηρίων Πληροφορικής και 

Φυσικών Επιστημών σε Γυμνάσια και Λύκεια) και Υ.Α., όπως  1. ΦΕΚ 2758/Β/1-9-2016- 

Γ΄Ανάθεση και 2. 93381/Δ2/7-6-2016. 

Η τελευταία Υ.Α. περιλαμβάνει   αλλαγές στο  ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου , από το 

σχολικό έτος 2016-2017. Συγκεκριμένα  περικόπτονται 3 ώρες από τα Αρχαία Ελληνικά, 1 

ώρα από Βιολογία, Γεωγραφία και Οικιακή Οικονομία, ενώ προστίθεται 1 ώρα στο μάθημα 

της Νεοελληνικής Γλώσσας. Οι αλλαγές αυτές προξενούν πολύ μεγάλα προβλήματα στην 

υπηρεσιακή κατάσταση και τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. Δηλαδή προξενούν 

εξαιρετικά μεγάλες υπεραριθμίες και πλεονάσματα σε πολλούς κλάδους, με ταυτόχρονη 

μείωση αναπληρωτών.    

Η επιβολή, λοιπόν, του προαναφερθέντος αυταρχικού πλέγματος νόμων κατέστησε 

ασφυκτικό το εργασιακό περιβάλλον, ενώ η επιστράτευση των εκπαιδευτικών κατήργησε 

τον Μάιο του 2013 κάθε συνδικαλιστικό δικαίωμα. Ακόμα, η προσπάθεια να επιβληθεί η 

αξιολόγηση με το Ν. 4142/13  

ήταν αιτία πολέμου για το εκπαιδευτικό κίνημα.Οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών τόσο 

στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δείχνουν το δρόμο που 

πρέπει να ακολουθηθεί και σήμερα.  
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ΕΠΙΒΟΛΗ 30ΩΡΟΥ 

Εκτός από τη μείωση του αριθμού των μονίμων εκπαιδευτικών, με την πρόσφατη ψήφιση 

του νόμου 4512/2018, που τροποποιεί το Ν. 1566/85 όσον αφορά το εκπαιδευτικό ωράριο 

και την υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο, το ΥΠ.Π.Ε.Θ προσπαθεί να επιφέρει σοβαρό 

πλήγμα στα εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις των 160.000 μονίμων και 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Είναι φανερό ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ. επιχειρεί με κάθε τρόπο να υλοποιήσει τη συμφωνία με τους 

"θεσμούς" για την υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο, παρά τις περί 

αντιθέτου δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας. Αν όμως, όπως ισχυρίζεται ο Υπουργός, ισχύει 

ό,τι είχε θεσπιστεί με τον ν. 1566/85, για ποιο λόγο χρειάστηκε η τροποποίηση της σχετικής 

διάταξης; Αξίζει να αναφερθεί η γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. ότι η 

διάταξη του άρθρου 245 του ν. 4512/2018, δε θεσπίζει υποχρέωση παραμονής στο σχολείο 

των εκπαιδευτικών για το πέραν του διδακτικού ωραρίου χρόνο, παρά μόνο όταν η 

παραμονή συνδέεται με συγκεκριμένα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στους 

εκπαιδευτικούς από τα αρμόδια όργανα.  Επομένως, δεν είναι άνευ σημασίας η αλλαγή του 

ρήματος από «έχει ανατεθεί» σε «ανατίθεται», η παράλειψη της φράσης «συγκεκριμένου 

έργου» ή η διεύρυνση των εργασιών που μπορούν να ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς.  

Η υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο για 30 ώρες την εβδομάδα θα 

οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε αύξηση του διδακτικού ωραρίου είτε άμεσα, με στόχο 

τη μείωση των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, είτε έμμεσα μέσω διάφορων 

εκπαιδευτικών δράσεων. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι δρομολογούνται συνολικότερες αλλαγές 

που αφορούν στο DNA του δημόσιου σχολείου, στη δομή και το περιεχόμενο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. αξιολόγηση – αποτίμηση, υλοποίηση του σχεδιασμού για 

τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, ηλεκτρονικές εγγραφές και απουσίες 

κ.ά.). 

 

 

 

 

 

 

Τι ίσχυε με την παρ.8 του αρθ.13 

του Ν.1566/1985 (Α΄ 167) 

Τι προβλέπει η τροποποίηση της παρ. 8 του αρθ.13 

από το ΥΠΠΕΘ 
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Άρθρο 13 §8. Όλοι οι εκπαιδευτικοί 

των σχολείων της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης παραμένουν 

υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις 

εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις 

ώρες διδασκαλίας, για την 

προσφορά και άλλων υπηρεσιών 

που συνδέονται με το γενικότερο 

εκπαιδευτικό έργο, όπως 

συμμετοχή σε γιορταστικές, 

αθλητικές και πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, ενημέρωση των 

γονέων και κηδεμόνων, τήρηση 

βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση 

διοικητικών εργασιών. Κάθε 

εκπαιδευτικός παραμένει 

υποχρεωτικά στο σχολείο, στις 

εργάσιμες ημέρες πέρα από τις 

ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση 

συγκεκριμένου έργου που του έχει 

ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης 

του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι 

(6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) 

ώρες την εβδομάδα, με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 2 της 

περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 11. Από 

τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες 

απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών 

μέχρι δύο ετών. 

 §8. Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν 

υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, 

πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από 

έξι (6) ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα και με 

την επιφύλαξη της παρ. 2 του Κεφ. ΣΤ του άρθρου 

11, για την προσφορά και άλλων 

υπηρεσιών  που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης 

του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο 

εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του 

εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των 

εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και 

διαγωνισμάτων, η καταχώρηση- ενημέρωση της 

αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην 

προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, 

αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο 

προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού 

έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του 

εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς 

που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα 

ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές 

συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή 

εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης 

συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η 

επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των 

γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του 

σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. 

 

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Συντάγματος: «Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και 

προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης 

όλων των πολιτών…» 

Όλες οι Κυβερνήσεις των τελευταίων ετών στη χώρα μας, εφαρμόζουν πιστά μνημονιακές 

πολιτικές, θυσιάζουν τις κοινωνικές ανάγκες και καταπατούν  συνταγματικά δικαιώματα 

του λαού μας, όπως είναι και το δικαίωμα στην εργασία. Η συνεχιζόμενη σκληρή γραμμή 

των περικοπών και της λιτότητας, σύμφωνα με τις επιταγές του ΟΟΣΑ, της Ε.Ε. και του 

κεφαλαίου, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας, οδηγεί στην άρση της 

μονιμότητας και στοχεύει στην κατάργηση βασικών κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων.  

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj3oaPK3crYAhXPMywKHQBmAK8QFggoMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.esos.gr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farticles-legacy%2Fn_1566_1985.pdf&usg=AOvVaw2sq9l0GGPcn_w8p-IzY3vw
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj3oaPK3crYAhXPMywKHQBmAK8QFggoMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.esos.gr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Farticles-legacy%2Fn_1566_1985.pdf&usg=AOvVaw2sq9l0GGPcn_w8p-IzY3vw
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Η Ελλάδα εμφανίζει τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε.. με 20,6% 

τον Ιανουάριο του 2018 (ΕΛΣΤΑΤ, Απρίλιος 2018). Ταυτόχρονα επεκτείνονται όλες οι 

ελαστικές μορφές εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και εισάγεται η μαύρη και 

απλήρωτη εργασία. Το 54,67% των νέων θέσεων εργασίας τους πρώτους 11 μήνες του 2017 

είναι μερικής απασχόλησης, ενώ στο πρώτο 10μηνο του 2017 άλλαξαν οι συμβάσεις 45.475 

εργαζομένων, οι οποίες από πλήρους εργασίας μετατράπηκαν είτε σε συμβάσεις μερικής 

απασχόλησης, είτε σε συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας με τη σύμφωνη γνώμη των 

εργαζομένων ή με μονομερή απόφαση του εργοδότη (Εργάνη, Δεκέμβριος 2017). 

Η πολιτική της αδιοριστίας έχει εκτινάξει την ελαστική εργασία, έχοντας επιβάλει σε 

χιλιάδες συμβασιούχους εκπαιδευτικούς ένα καθεστώς μόνιμης εργασιακής ομηρίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν το Φεβρουάριο του 2018 οι Αιρετοί Β. 

Παληγιάννης για την Α/θμια και Ν. Κορδής για τη Β/θμια, οι αναπληρωτές που εργάζονται 

στο δημόσιο σχολείο μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο τη σχολική χρονιά 2017-2018 

είναι 22.732, χωρίς να έχουν καλυφθεί όλα τα εκπαιδευτικά κενά. Αν αναλογιστούμε ότι ο 

αριθμός των μόνιμων εκπαιδευτικών είναι περίπου 134.000, τότε γύρω στο 15% των 

εκπαιδευτικών είναι ελαστικά εργαζόμενοι. 
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Σημειώνουμε ότι σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές το ποσοστό αυτό είναι πολύ 

μεγαλύτερο. 

Στην Ειδική Αγωγή που αποτελεί το πιο ευαίσθητο κομμάτι της Εκπαίδευσης η αναλογία 

αναπληρωτών σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς έφτασε το 2016 το 245%, δηλαδή 

για κάθε μόνιμο εκπαιδευτικό αναλογούν 2,5 αναπληρωτές! (Κορδής, 2016), ποσοστό που 

φέτος είναι ήδη αυξημένο λόγω 1.000 επιπλέον προσλήψεων αναπληρωτών σε σχέση με 

τότε. 

 
 

  

Οι συμβάσεις ποικίλουν ως προς τη διάρκεια και τον φορέα εξασφάλισης πιστώσεων, 

δημιουργώντας συμβασιούχους πολλών ταχυτήτων: Ωρομίσθιοι, Αναπληρωτές πλήρους ή 

μειωμένου ωραρίου, με πληρωμή από τον τακτικό προϋπολογισμό, μέσω  ΕΣΠΑ ή 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε).  

ΜΟΝΙΜΟΙ 
85% 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 
15% 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
ΠΗΓΗ: ΚΟΡΔΗΣ-ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΠΕΞ: ΠΑΝΟΣ ΝΤΟΥΛΑΣ, 25/02/2018 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
Π η γ ή :  Κ ορδ ή ς - Π αλ η γ ι άν ν η ς ,  Ε πεξ :  Π άν ος  Ν τ ούλ ας ,  2 5 / 0 2 / 2 0 1 8  
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Ειδικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν φέτος μέχρι το 

Φεβρουάριο με μειωμένο ωράριο και αντίστοιχες μειωμένες αποδοχές αποτελούν το 17% 

των αναπληρωτών! 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του 

κράτους». Στο πλαίσιο των περικοπών και της λιτότητας οι δαπάνες για την παιδεία έχουν 

μειωθεί δραματικά όχι μόνο σε ποσοστό επί του ΑΕΠ, αλλά και σε απόλυτους αριθμούς. Το 

δημόσιο σχολείο της μνημονιακής και αντιδραστικής πολιτικής καταρρέει, με τον 

προϋπολογισμό για την Παιδεία να υπολογίζεται για το 2018 στο 2,88% του ΑΕΠ, ενώ για το 

2017, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 2,85% από τα χαμηλότερα ποσοστά παγκοσμίως! 

Την 7ετία 2010-2016 είχαμε συνολικά 19.018 αποχωρήσεις από τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση λόγω παραιτήσεων. Ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων εκπαιδευτικών 

στη Δευτεροβάθμια είναι 66.196, ενώ το σχολικό έτος 2008-2009 ο αριθμός των 

υπηρετούντων εκπαιδευτικών ήταν 103.247. Έχουμε συνεπώς μια μείωση των 

εκπαιδευτικών από το 2008 κατά 37.051 που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης 35,88%! (Ν. 

Κορδής, Ιούλιος 2017, 18ο Συνέδριο ΟΛΜΕ).  

Τον Ιανουάριο του 2018 η κυβέρνηση προχώρησε στην ψήφιση των νέων σκληρών μέτρων 

της 3ης αξιολόγησης μεταξύ των οποίων υπήρχαν και διατάξεις που αφορούσαν 

αποκλειστικά στην Εκπαίδευση με στόχο την επιπλέον μείωση των θέσεων εργασίας.  Η 

επιβολή του 30ωρου εργασιακού ωραρίου προλειαίνει το έδαφος για την αύξηση του 

διδακτικού ωραρίου που θα οδηγήσει σε νέες απολύσεις αναπληρωτών. Οι νέες 

συγχωνεύσεις σχολείων με δημοσιονομικά κριτήρια που αγνοούν τις μορφωτικές ανάγκες 

των μαθητών, ανοίγουν πάλι το δρόμο για απολύσεις και κλείσιμο τμημάτων.  

ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΩΡΑΡΙΟΥ 

91% 

ΜΕΙΩΜΕΝ
ΟΥ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 
9% 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 
ΣΧΕΣΗ 

Πηγή: Κορδής-Παληγιάννης, Επεξ: Πάνος Ντούλας, 
25/02/2018 
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Οι εξαγγελίες του Υπουργείου για το «Νέο Λύκειο» οδηγούν με ακρίβεια σε νέα 

συρρίκνωση εκπαιδευτικών και μαθητικού δυναμικού και επιπλέον ελαστικοποίηση των 

εργασιακών σχέσεων. 

Κυρίαρχος στόχος των Κυβερνήσεων είναι η εξοικονόμηση πόρων και προσωπικού, στόχος 

που απαγορεύει να γίνουν οι αναγκαίοι μόνιμοι διορισμοί. Η Παιδεία δεν αποτελεί, ως 

όφειλε, προτεραιότητα του κράτους. Το φθηνό σχολείο με βάση τις οδηγίες του ΟΟΣΑ και 

της Ε.Ε. έρχεται να τσακίσει τις ανάγκες, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, τις 

εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών και το περιεχόμενο της παρεχόμενης γνώσης. 

Η παγίωση της εργασιακής περιπλάνησης των αναπληρωτών που οι περισσότεροι 

εργάζονται  πάνω από 10 χρόνια στη Δημόσια Εκπαίδευση καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες και όχι αυστηρά έκτακτα λειτουργικά κενά,  έχει οδηγήσει πλέον στην απόγνωση 

και την ψυχική εξάντληση! Ο ελαστικά εργαζόμενος εκπαιδευτικός καλείται να αναμετρηθεί 

με: Tην οικονομική εξαθλίωση ως αποτέλεσμα των μερικών μηνών εργασίας συνήθως 

μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας, καθώς και την αμφίβολη καταβολή επιδόματος 

ανεργίας μετά τη λήξη της σύμβασης. Η κατάσταση αυτή αναγκάζει αρκετούς σε παραίτηση 

ή άρνηση πρόσληψης. Χαρακτηριστικές  είναι οι εικόνες ντροπής τον Σεπτέμβριο του 2017  

με τους αναπληρωτές να κοιμούνται στις παραλίες των νησιών! Επιπλέον οι ωρομίσθιοι 

εκπαιδευτικοί των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να 

είναι απλήρωτοι όχι μόνο για την τρέχουσα σχολική χρονιά, αλλά και για την προηγούμενη! 

Τη συνεχή πίεση και το άγχος για το αν, πότε και πού θα δουλέψει. Την αδυναμία 

οικογενειακού προγραμματισμού, αφού δεν υπάρχει σταθερότητα σε κανένα επίπεδο. Το 

κυνήγι των μορίων σε μια προσπάθεια κατοχύρωσης μιας ευνοϊκότερης θέσης στους 

πίνακες αναπληρωτών ή κάποια στιγμή σε πιθανούς πίνακες διορισμών. Η μετανάστευση 

στις απομακρυσμένες περιοχές για περισσότερα μόρια, τα μεταπτυχιακά, τα σεμινάρια, η 

πιστοποίηση στην πληροφορική και τις ξένες γλώσσες είναι μερικές από τις ενέργειες που 

υλοποιούνται σε περίπτωση που κάτι από τα παραπάνω αποτελέσει κριτήριο πρόσληψης 

(ΚΕΜΕΤΕ, 11ο Εκπ/κό Συνέδριο ΟΛΜΕ). Την κατάσταση αυτή εκμεταλλεύτηκαν με το 

χειρότερο τρόπο διάφοροι Υπουργοί Παιδείας που κατά καιρούς δε δίστασαν να 

αναφερθούν σε εθελοντική εργασία ανέργων εκπαιδευτικών με αντίτιμο την προσφορά 

μορίων (Λοβέρδος 2014, Φίλης 2015). Τη στέρηση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων σε 

όλα τα επίπεδα. Η ΟΛΜΕ το Φεβρουάριο του 2016 συνέταξε ένα πλήρες υπόμνημα που  

κοινοποιήθηκε στον τότε Υπουργό Παιδείας Ν. Φίλη με το σύνολο των αιτημάτων των 

αναπληρωτών (http://olme-attik.att.sch.gr/new/?p=9832). Από τα 25 αιτήματα που 

περιέχονταν ικανοποιήθηκαν μέχρι σήμερα:  α) H αναγνώριση των μεταπτυχιακών-

διδακτορικών τίτλων και η προσμέτρησή τους στη μισθοδοσία (κάτι που προβλέπονταν στο 

νέο μισθολόγιο). β) Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης πρόσληψης (ΦΕΚ 

1313/τ.Β΄/13-4-2017). Ακόμη και αυτή η διαδικασία όμως έφερε επιπλέον προβλήματα, 

διότι όπως υπογραμμίζεται στην εγκύκλιο η προϋπηρεσία του τρέχοντος σχολικού έτους 

υπολογίζεται πλέον έως την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

(28/04/2017) και όχι ως την τελευταία ημέρα λήξης της σύμβασης. Η προϋπηρεσία λοιπόν 

των 2 τελευταίων μηνών της σχολικής  χρονιάς 2016-2017 δεν προσμετρήθηκε στους νέους 

πίνακες που συντάχθηκαν για τη χρονιά 2017-2018, αλλά θα υπολογιστεί στους πίνακες για 

τη χρονιά 2018-2019! (Το ίδιο βέβαια επισημαίνεται και στη φετινή εγκύκλιο, 5-4-2018 Αρ. 

Πρωτ.: 56263/E1) γ) Όσο αφορά στο εξαιρετικά σοβαρό  ζητήματα των αδειών το μόνο που 
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άλλαξε είναι ότι με βάση το ν. 4485/2017 όσοι πάσχουν από δυσίατα νοσήματα δικαιούνται 

επιπλέον άλλες 15 ημέρες αναρρωτικής άδειας. Επίσης στις νέες άδειες που θεσπίστηκαν 

για τους δημοσίους υπαλλήλους λόγω ασθένειας τέκνων (άρθρο 31 του ν. 4440/2016), 

γίνεται σαφές ότι δεν αφορά στους αναπληρωτές, διαχωρίζοντάς τους για ακόμη μία φορά. 

Τον περιορισμό συνδικαλιστικής δράσης, αφού τις ημέρες απεργίας χάνοντας τα ένσημα 

υπάρχει ο κίνδυνος να  χαθεί και η επιδότηση από το ταμείο ανεργίας. Επιπλέον η αλλαγή  

του τόπου εργασίας  καθιστά δύσκολη  την οργάνωσή του στα σωματεία. Ταυτόχρονα η 

δυνατότητα συμμετοχής του αναπληρωτή εκπαιδευτικού στα Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων 

Σωματείων, αλλά και στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας είναι υπό αμφισβήτηση αν όχι 

απαγορευτική, αφού δεν γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και στους μόνιμους 

(ΚΕΜΕΤΕ, 11ο Εκπ/κό Συνέδριο ΟΛΜΕ). 

Πρόκειται, λοιπόν, για έναν αναλώσιμο εργαζόμενο, εύκολα χειραγωγήσιμο, χωρίς 

εργασιακά  δεδομένα, με αυξανόμενες υποχρεώσεις, αλλά όχι τα ίδια δικαιώματα με τους 

μόνιμους εκπαιδευτικούς. Τη βασική ανάγκη για μόνιμη και σταθερή εργασία 

εκμεταλλεύονται όλες οι πολιτικές ηγεσίες των τελευταίων χρόνων,  που καλλιεργούν  

φρούδες ελπίδες για χιλιάδες μόνιμους διορισμούς,  τροφοδοτούν τη λογική του «διαίρει 

και βασίλευε», εμπαίζοντας τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς και παρατείνοντας, έτσι, την 

ομηρία. Αξίζει βέβαια να σημειώσουμε και την πρόσφατη αναφορά του Υπουργού Παιδείας 

Κ. Γαβρόγλου σχετικά με την πρόταση των θεσμών για εφαρμογή του μέτρου των 

αναπληρωτών πενταετούς σύμβασης (!) (Απρίλιος, 2018, σύμφωνα με έκθεση ΟΟΣΑ), που 

έρχεται να δώσει μια νέα διάσταση στην ελαστική εργασία και να εισάγει και επισήμως το 

νέο μοντέλο εργαζόμενου, αυτό του  «μόνιμου αναπληρωτή»! 

Ο συμβασιούχος εκπαιδευτικός  εκτός  από τα προβλήματα που περιγράφηκαν, έχει να 

αντιμετωπίσει επιπλέον τη δυσκολία να καλύψει σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα τη 

διδακτέα ύλη, μικρότερα από τον προβλεπόμενο χρόνο, αφού η πρόσληψή του δεν γίνεται 

συνήθως στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ειδικότερα, στην Ειδική Αγωγή που οι 

μαθητές χρειάζονται ένα σταθερό περιβάλλον, το προσωπικό αποτελείται κυρίως από 

αναπληρωτές με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο πρόβλημα να είναι πολύ πιο έντονο 

(ΚΕΜΕΤΕ, 11ο Εκπ/κό Συνέδριο ΟΛΜΕ). 

Υπάρχουν σχολικές μονάδες που οι μαθητές δεν διδάσκονται όλα τα μαθήματα του 

ωρολογίου προγράμματος μέχρι το τέλος της χρονιάς. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις τα 

μαθήματα ξεκινούν αρκετά αργότερα μέχρι να γίνουν προσλήψεις αναπληρωτών.  Δεν είναι 

λίγες οι φορές, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές,  που ακόμη και στη Γ΄ Λυκείου σε 

πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα οι καθηγητές προσλαμβάνονται και τοποθετούνται 

στα σχολεία έπειτα από μήνες. Όλη αυτή η κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη μαθησιακή 

πορεία των μαθητών, δυστυχώς περιγράφεται από τους κυβερνώντες ως μια 

«κανονικότητα» και όχι ως κατάφωρη κοινωνική ανισότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(ΚΕΜΕΤΕ, 11ο Εκπ/κό Συνέδριο ΟΛΜΕ). 

Η υπεράσπιση του δικαιώματος στη μόνιμη και σταθερή εργασία είναι ζήτημα όχι μόνο των 

εκπαιδευτικών αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας.  Είναι δεδομένο ότι κυρίαρχο αίτημα  

διεκδίκησης, του εκπαιδευτικού κινήματος οφείλει να είναι οι μαζικοί μόνιμοι διορισμοί, 

ώστε να καλυφθούν όλα τα εκπαιδευτικά κενά σε Γενική και Ειδική Αγωγή. Ταυτόχρονα, 
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οι αναπληρωτές, που προσλαμβάνονται για την κάλυψη έκτακτων λειτουργικών κενών, 

πρέπει να έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα με αυτά των μονίμων. Η συσπείρωση 

όλων στα σωματεία και οι συλλογικοί, πολύμορφοι, συνεχείς αγώνες, για την επίτευξη 

αυτών των στόχων αποτελούν μονόδρομο. Οδηγός για το εκπαιδευτικό κίνημα θα πρέπει 

να είναι οι μεγάλες πρόσφατες κινητοποιήσεις στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στα Προπύλαια 

(Φλεβάρης-Μάρτιος 2018). 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Αξιοποιώντας στοιχεία από την  ετήσια έκθεση για την Εκπαίδευση ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (2016) με 

τίτλο «Η ταυτότητα της ελληνικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 

2002 έως το 2014 –Το εθνικό πλαίσιο αναφοράς», προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα, 

που αφορούν τις υποδομές των σχολείων. Η αιτία χαμηλής επάρκειας υλικοτεχνικής 

υποδομής στις σχολικές μονάδες του Επαγγελματικού Λυκείου και ΕΠΑΣ θα πρέπει να 

αναζητηθεί στον πολύχρονο προσανατολισμό της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής προς 

το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η χαμηλή υλικοτεχνική υποδομή της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης επιδεινώνει  τη μη ελκυστική εικόνα της και αποτρέπει τον 

υποψήφιο από το να την επιλέξει. Συγκεκριμένα, τα εργαστήρια (φυσικών επιστημών, 

πληροφορικής, τεχνολογίας, ξένων γλωσσών,αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθηκών 

και γυμναστηρίου) των γυμνασίων και γενικών λυκείων υπερέχουν κατά μέσο όρο είκοσι 

ποσοστιαίες μονάδες έναντι των αντίστοιχών τους στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση. 

Ακόμα, είναι αναγκαία η επένδυση πόρων για τον εκσυγχρονισμό και συντήρηση των 

σχολικών κτιρίων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΚΑΝΕΠ για τις προδιαγραφές των σχολικών 

κτιρίων, αν συνεχίσει να υποχρηματοδοτείται η συντήρησή τους, τότε οι δαπάνες γι’ αυτά 

θα είναι πολύ επώδυνες για τον κρατικό προϋπολογισμό. Παράλληλα, είναι φανερό από τα 

στοιχεία ότι οι υποδομές είναι ένα αδύνατο σημείο του δημόσιου σχολείου. 

Παραδειγματικά αξίζει να αναφερθεί ότι για το 2014 πάνω από το 40% των μονάδων της 

τεχνικοεπαγγελαμτικής εκπαίδευσης δε διαθέτει εργαστήριο φυσικών επιστημών, το 80% 

των σχολικών μονάδων του γυμνασίου δε διαθέτει εργαστήριο ξένων γλωσσών και το 40% 

των μονάδων γυμνασίου και λυκείου δε διαθέτει γυμναστήριο. Τέλος, η διαφορά μεταξύ 

ημερήσιων σχολικών μονάδων έναντι των εσπερινών υποβαθμίζει τις δεύτερες και τις 

απαξιώνει κοινωνικά. Από την έρευνα φαίνεται ότι το 97% των σχολικών μονάδων του 

εσπερινού γυμνασίου δε διαθέτει εργαστήριο τεχνολογίας και δεν υπάρχει εσπερινό 

γυμνάσιο που να διαθέτει εργαστήριο ξένων γλωσσών (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ,2016). 

ΣΧΟΛΕΙΑ (2014) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 8,8% 

ΓΕ.Λ. 6,5% 

ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑΣ 41,3% 

     Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (2016) 

ΣΧΟΛΕΙΑ (2014) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ 

ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 79,5% 

ΛΥΚΕΙΑ 92,8% 

ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑΣ 96% 
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                                                            Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (2016)   

ΣΧΟΛΕΙΑ (2014) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 56,5% 

ΛΥΚΕΙΑ 57,2% 

ΕΠΑ.Λ/ΕΠΑΣ 84,6% 

                                                                   Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (2016)   

ΓΥΜΝΑΣΙΑ (2014) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 43,4% 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ 97,2% 

                                                                   Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (2016)   

   

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 21,4% 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 0% 

                                                                 Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (2016)   

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Άλλη μία παράμετρος που ορίζει τη διάσταση ανάμεσα στην ισότητα των ευκαιριών και των 

δυνατοτήτων του μαθητικού πληθυσμού είναι και η γεωγραφική ανισοκατανομή των 

εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με έκθεση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (2016) η συνολική 

κατανομή των 54 περιφερειακών ενοτήτων ως προς τους δείκτες εκροών (παραγόμενα 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίζονται σε 5 ομάδες με 

ιεραρχική ταξινόμηση. 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα έρευνα διαπιστώνεται ότι η παραγωγή συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, σχετίζεται άμεσα με αντίστοιχα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα που παράγονται σε όλες τις προηγούμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Για 

παράδειγμα, οι  χαμηλές εκροές συνεπάγονται χαμηλά ποσοστά πρόσβασης σε ΑΕΙ-ΤΕΙ,  

γεγονός που καθιστά το εξεταστικοκεντρικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ακόμη πιο 

ταξικό και άνισο.  Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι οι κοινωνικές – ταξικές αντιθέσεις 

υπάρχουν και εντός της ιδίας γεωγραφικής περιοχής – περιφέρειας σε όποια ομάδα και αν 

αυτή ανήκει. Ακόμα και μέσα στον ίδιο δήμο συναντώνται αυτού του είδους οι 

διαφοροποιήσεις. Κάτι το οποίο έντεχνα οι πολιτικές ηγεσίες και οι διάφοροι 

«υπερεθνικοί» οργανισμοί αγνοούν. Πορίσματα ερευνών της Γεωγραφίας του αστικού 

χώρου (Θωμάς Μαλούτας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αντιτετράδια της εκπαίδευσης) 

τεκμηριώνουν ότι περιοχές αλλά και δήμοι διακρίνονται από σημαντικό βαθμό εσωτερικής 

ανισοκατανομής. Έτσι, δεν είναι καθόλου παράξενο αν οι μαθητές δύο σχολείων του ιδίου 

δήμου παρουσιάζουν διαφορετικές σχολικές επιδόσεις, καθώς συγκατοικούν διαφορετικά 

κοινωνικά στρώματα, γεγονός που αυτόματα στην ίδια περιοχή «κατηγοριοποιεί» τα 

σχολεία, για να στηρίξουν και την όποια  προπαγάνδα γίνεται από τους κυρίαρχους 
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κύκλους για την «αξιολόγηση των καλών και κακών σχολείων», καθιστώντας τους 

εκπαιδευτικούς αποδιοπομπαίους τράγους της σχολικής αποτυχίας. 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ…. 

Αν η κυβέρνηση, η Ε.Ε. και το κεφάλαιο θέλουν να οικοδομήσουν το φτηνό, ευέλικτο, 

πειθαρχημένο σχολείο πάνω στα ερείπια της δημόσιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς 

φτωχούς και υποταγμένους για να διαμορφώνουν ένα εξειδικευμένο, αλλά αμόρφωτο 

εργατικό δυναμικό, εμείς έχουμε κάθε λόγο να προβάλλουμε το όραμά μας για ένα άλλο 

σχολείο. Πραγματικά δημόσιο και δωρεάν που να ανταποκρίνεται στην ανάγκη του 

ανθρώπου να ανακαλύπτει τους νόμους κίνησης της φύσης και της κοινωνίας, να τους 

χρησιμοποιεί για να καλυτερέψει την ανθρώπινη ζωή, να δημιουργεί δημοκρατικά 

ελεύθερες προσωπικότητες, ανθρώπους που να μαθαίνουν να συνεργάζονται, να 

σέβονται τη διαφορετικότητα και να δουλεύουν συλλογικά για την προσωπική, αλλά και 

κοινωνική απελευθέρωση και ευτυχία. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Η ταυτότητα της ελληνικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
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