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Ενημερωτικό 6ο 

 
1. Προσωρινή πλήρωση της θέσης Υπεύθυνου σχολικών δραστηριοτήτων της Δ.Π.Ε Κέρκυρας 
Με τη με αρ. πρωτ. 2752/23.9.2015 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε Κέρκυρας προκηρύχθηκε η πλήρωση της 

θέσης Υπεύθυνου σχολικών δραστηριοτήτων για το διάστημα μέχρι την έκδοση νεότερης Υπουργικής Απόφασης 
που θα προβλέπει την κάλυψή της  με θητεία.  

Στη διαδικασία αυτή, που διεκπεραιώθηκε στις 29.9.2015 υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής 5 συνάδελφοι: 2 
δάσκαλοι, 1 Νηπιαγωγός, 1 καθ. Αγγλικής γλώσσας και 1 καθ. Φ.Α. 

Μέχρι και σήμερα 12.10.2015 καμία ενημέρωση δεν έχει το ΠΥΣΠΕ για την τύχη αυτής της προκήρυξης, 
αν  και πότε, δηλ. θα ξεκινήσει. Κι αυτό συμβαίνει με δεδομένο το (αυτονόητο) κατεπείγον που επικαλέστηκε η 
Διεύθυνση για τη στελέχωση αυτής της θέσης. 

Πιστεύω ότι άμεσα η διοίκηση πρέπει να προχωρήσει τη διαδικασία αυτή, σε συνεννόηση (αν δεν 
υπήρξε μέχρι τώρα και πριν την προκήρυξη της θέσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, που 
καθορίζουν και το πλαίσιο επιλογής). 

 
2. Προϊσταμένες νηπιαγωγείων 
Παρότι πέρασε 1 ½ μήνας από την έναρξη της σχολικής χρονιάς παραμένει σε εκκρεμότητα η τοποθέτηση 

προϊσταμένων στα νηπιαγωγεία, στα οποία δεν υπηρετεί συνάδελφος με θητεία, με αποτέλεσμα να μην είναι σε 
πολλές περιπτώσεις δυνατή η άσκηση των καθηκόντων τους και ιδιαίτερα στο θέμα της οικονομικής διαχείρισης. 

Θα πρέπει άμεσα να κινηθεί η διαδικασία αυτή και να αποκαθίσταται σταδιακά η ομαλότητα και στα 
υπόλοιπα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τις προσλήψεις των αναπληρωτριών συναδέλφων μας. 

 
3. Υποδιευθυντές στα ολοήμερα (από 4θ έως 9θ) 
Για μια ακόμη χρονιά το ΠΥΣΠΕ αναγκάστηκε να κρατήσει τις θέσεις των Υποδιευθυντών των ολοήμερων 

σχολείων, που έχουν κενές θέσεις, για τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ, οι οποίοι τοποθετούνται αποκλειστικά στις 
θέσεις αυτές. Με τον τρόπο αυτό: 

 το Υπουργείο εξοικονομεί αρκετά χρήματα, αφού καταργεί το προβλεπόμενο επίδομα των 150 ευρώ 
(που δεν χορηγείται στους αναπληρωτές), 

 καταστρατηγούνται τα εργασιακά δικαιώματα των μόνιμων (αλλά και των αναπληρωτών) συναδέλφων. 
Είναι τραγελαφικό να αναγκάζονται συνάδελφοι με 27 χρόνια υπηρεσίας να παραχωρούν τις θέσεις τους στους 
αναπληρωτές στερούμενοι επιδομάτων, μορίων, ωραρίου απασχόλησης κ.ά. Αντίστροφα οι αναπληρωτές δεν 
μπορούν να διεκδικήσουν τις πάμπολλες κενές θέσεις και κατευθύνονται υποχρεωτικά στα ολοήμερα τμήματα! 

Το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνδικαλιστικά, αφού δεν έχει νομική υπόσταση και προφανώς 
αποτελεί μεγάλη αδικία. 

Μέχρι σήμερα δεν έγινε η προκήρυξη και η τοποθέτηση των Υποδιευθυντών οι οποίοι είναι μόνιμοι και 
δικαιούνται το επίδομα θέσης. Ελπίζω η διοίκηση να κινηθεί άμεσα για την επιλογή των υποδιευθυντών και 
τη χορήγησή του. 

 
4. Γυμναστές από τη Δευτεροβάθμια 
Παρότι έχει περάσει ένας μήνας από την έναρξη των μαθημάτων τα προβλήματα στα σχολεία μας 

παραμένουν πολλά.  Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί που λείπουν από τάξεις και ολοήμερα τμήματα, ειδικότητες που 
αποτελούν πλέον είδος πολυτελείας σε μια εκπαίδευση που φυτοζωεί και παραπαίει, που μόνο στα λόγια αποτελεί 
προτεραιότητα. 

Για όλα αυτά υπεύθυνο είναι το αρμόδιο υπουργείο μας. Μα για την κατάσταση που υπάρχει στη διάθεση 
του πλεονάζοντος προσωπικού από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα Δημοτικά σχολεία της Κέρκυρας ποιος 
φταίει; 

Πολλά σχολεία μας δεν έχουν σήμερα Κ.Φ.Α, ενώ η δευτεροβάθμια εκπαίδευση διαθέτει περίπου 15, όπως 
μας δήλωσε ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Δ.Ε, που μπορούν να είναι στη διάθεση των δικών μας σχολείων, 
αλλά για ανεξήγητο λόγο δεν είναι. 

Και όλα αυτά ενώ ένα ΠΥΣΠΕ σε κάθε συνεδρίασή του αγγίζει θεωρητικά το ζήτημα και ζητά, μέσω του 
Προέδρου του, την παρέμβαση σε κάθε κατεύθυνση για τη λύση του προβλήματος. Και είναι απορίας άξιον πως 



τόσο καιρό δεν κινείται τίποτε και την Παρασκευή ο αναπληρωτής Διευθυντής εκπαίδευσης Κώστας Δαλιέτος 
έφερε στο ΠΥΣΠΕ το Διευθυντή εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας και συζητήσαμε διεξοδικά το θέμα και 
βρήκαμε λύση στο πρόβλημα (αν δεν παρέμβουν άλλες ουράνιες ή επίγειες δυνάμεις)!! 

Εμείς αναγκαζόμαστε να στείλουμε συνάδελφο από τους Γιαννάδες να ενισχύσει τη μιζέρια του Πετριτή και 
από την Αλεπού στους Αυλιώτες και άλλοι… 

Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Απέναντι στους συναδέλφους, στους μαθητές και στις τοπικές κοινωνίες. 
 

5. Διδασκαλία γερμανικών γαλλικών 
Ο δούρειος ίππος της υποβάθμισης των 5θέσιων σχολείων βρέθηκε. Με εισήγηση της Διεύθυνσης Π.Ε και 

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή στα σχολεία αυτά φέτος δε διδάσκεται δεύτερη ξένη γλώσσα, επειδή είναι 
5θέσια!!!!!!! 

Αυθαίρετη, με στενή διοικητική λογική και πρακτική ενέργεια, λανθασμένη και άδικη. Η με αρ. πρωτ. 
Φ.52/63/12873/Γ1/6.2.2012 Υπουργική απόφαση, αλλά και όλες οι εγκύκλιοι αναφέρονται σε εξαθέσια σχολεία 
για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας χωρίς να γίνεται διάκριση ανάλογα με την οργανικότητα. 

Επειδή το πρώτο βήμα, που περνά αθόρυβα αδιαμαρτύρητα και ύπουλα γίνεται η λεωφόρος για τα επόμενα 
βήματα που μας οδηγούν πίσω πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα. 

Και όσο δεν εκδίδεται απόφαση λειτουργικής προαγωγής των σχολείων, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν 
δεδομένη, φαίνεται ότι υπάρχει σχέδιο, που κατά τη γνώμη μου στο νέο οικονομικό περιβάλλον θα μετατραπεί 
σε θύελλα και θα αγγίξει όλα σχεδόν τα σχολεία της περιφέρειάς μας. 

Ο εκπαιδευτικός Αρμαγεδώνας δεν είναι μακριά αν αδιαφορήσουμε. Τώρα δράση. Όλοι μας. Να ανακληθεί 
η προηγούμενη απόφαση και να συμπληρωθεί με τα προαναφερόμενα σχολεία πριν είναι πολύ αργά. 

 
6. 5θέσια σχολεία Δουκάδων και Λακώνων 
Εδώ και αρκετές ημέρες διαδραματίζεται ένα σκηνικό μιζέριας (λίγο πολύ είναι αναμενόμενο πλέον), που 

σχετίζεται με τις συνθήκες λειτουργίας κάποιων σχολείων μας. Στην κουβέντα διαρκώς είναι τα 5θέσια Δ.Σ 
Δουκάδων και Λακώνων, το 3θ Δ.Σ Σπαρτύλλα και το 4θ Δ.Σ Κ. Γαρούνα. 

Με μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια κατοχυρώνουμε στο ΠΥΣΠΕ τη λειτουργική αναβάθμιση 
αυτών των σχολείων, ως αυτονόητο δικαίωμα των μαθητών και των γονιών τους. Κι αυτό όχι γιατί έχουμε 
συντεχνιακή λογική αλλά γιατί απλά: 

Αναφερόμαστε σε υποβαθμισμένες πολιτισμικά, οικονομικά και κοινωνικά περιοχές, με ιδιαίτερο 
γεωμορφολογικό περιβάλλον, κακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο, που είναι δεδομένο ότι όλη η εκπαιδευτική 
κοινότητα θα πρέπει να υποστηρίξει. 

Ο Σύλλογός μας θα πρέπει να παρέμβει άμεσα και δραστικά και να κλείσει τη συζήτηση αυτού του 
θέματος, που μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία πολλών προβλημάτων. 

Συνάδελφοι, 
Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας επισημάνω την ευθύνη που έχουμε όταν εφαρμόζουμε προφορικές οδηγίες 

σε σοβαρά θέματα που ίσως αγνοείτε τι διάσταση μπορεί να αποκτήσουν. Η μη εφαρμογή του νομικού πλαισίου, 
που σε κάποιες περιπτώσεις προσδιορίζεται με αυστηρότητα μπορεί να μας εκθέσει. Γι’ αυτό θα πρέπει να ζητάμε 
γραπτές οδηγίες και μετά να τις εφαρμόζουμε. 

Συνάδελφοι, 
Τα μεγάλα προβλήματα στην εκπαίδευση της Κέρκυρας συνεχίζονται. Κενά, υποστελέχωση, 

υπολειτουργία. 
Ήρωες ΔΑΣΚΑΛΟΙ και ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ κρατούν τα σχολεία ανοιχτά. Με ευθύνες και αρμοδιότητες 

που δεν τους αναλογούν και επωμίζονται για τα παιδιά των Κερκυραίων. 
Χωρίς στήριξη, χωρίς αναγνώριση, χωρίς κατανόηση. Παλεύουν μόνοι τους. Αν δεν κατανοήσουμε ότι 

τα προβλήματα είναι συλλογικά και η λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με κοινή προσπάθεια η επέλαση θα 
μας βρει κι εμάς μόνους και ανήμπορους. 

Αύριο το πρόβλημα θα βρίσκεται στα «στελεχωμένα» σχολεία της πόλης και στην τάξη μας, τόσο 
κοντά!  

Καλημέρα και καλή εβδομάδα! 
 
 

Παναγιώτης Ποζίδης 


