
 

                                               

                                
                                       

 

 

 

Θέμα: Παράνομη και αντιεπαγγελματική ανάθεση των μαθημάτων ειδικοτήτων σε ΠΕ 70 
 

Αξιότιμε-η κύριε-α. 

Τον τελευταίο καιρό γίναμε αποδέκτης πολλών παραπόνων-καταγγελιών από μέλη μας, 

εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων κυρίως εικαστικών και θεατρικής αγωγής, για το γεγονός της 

ανάθεσης του διδακτικού τους αντικειμένου σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 

(δασκάλους). Το φαινόμενο αυτό παρατηρούνταν και τα προηγούμενα χρόνια (σε μικρότερο 

όμως βαθμό) σε αρκετούς νομούς, αλλά με τις παρεμβάσεις των κατά τόπων συλλόγων μας 

ΣΥ.Κ.Π.Ε., επανέρχονταν η νομιμότητα.  

Στη σχολική χρονιά που διανύουμε ανάλογα συμβάντα παρουσιάζουν έντονα αυξητικές 

τάσεις, με αποτέλεσμα να παρατηρούμε με λύπη, ότι σε αρκετές σχολικές μονάδες ανά τη 

επικράτεια, να καλείται ο εκπαιδευτικός των εν λόγω ειδικοτήτων να συμπληρώνει το ωράριό 

του στο ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου αφήνοντας κάποιες τάξεις του πρωινού ωραρίου. 

Αυτές τις ώρες τις αναθέτουν στους ΠΕ 70 ερμηνεύοντας λανθασμένα το ΠΔ 79/2017 

παράγραφος 7 στον οποίο αναφέρεται ρητά ότι μόνον: « Σε περιπτώσεις μη κάλυψης των 

διδακτικών ωρών από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων, τα διδακτικά αντικείμενα της 

Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής δύναται να ανατεθούν και σε εκπαιδευτικούς του 

κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων». Ο νομοθέτης εισήγαγε την απαραίτητη προϋπόθεση «της μη 

κάλυψης των διδακτικών ωρών από εκπαιδευτικούς αντίστοιχων ειδικοτήτων» κάτι που στις 

καταγγελλόμενες περιπτώσεις δε συμβαίνει. Για την αρτιότερη κατανόηση των έκνομων αυτών 

ενεργειών από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, σας παραθέτουμε ένα υπαρκτό 

παράδειγμα το οποίο είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικό όλων των υποθέσεων που μας 

καταγγέλθηκαν: 

Εικαστικός αναπληρωτής σε δημοτικό σχολείο τοποθετείται για 16 ώρες σε ένα 

δημοτικό και 8 σε ένα άλλο. Στο πρώτο σχολείο οι ώρες που προβλέπονται για το μάθημα των 

εικαστικών (λόγω δυναμικότητα) είναι 18 ενώ για το δεύτερο 12. Παραβιάζοντας οποιαδήποτε 

αρχή νομιμότητας και ισονομίας και οι δύο δ/ντές τοποθετούν τον εκπαιδευτικό, για το πρώτο 

σχολείο 12 ώρες στο πρωινό και 4 στο ολοήμερο, ενώ για το δεύτερο 8 στο πρωινό και 4 στο 

ολοήμερο. Στα τμήματα του πρωινού ωραρίου που δεν μπαίνει ο εικαστικός αναθέτουν τη 
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διδασκαλία του μαθήματος σε ΠΕ 70. Σε επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις και αιτήσεις 

εξηγήσεων εκ μέρους του εκπ/κού, οι δ/ντές επαναλαμβάνουν μονότονα ότι αυτοί έτσι 

ερμηνεύουν το νόμο και ότι θεωρούν το σχολείο έχει  ενιαίο ωράριο οπότε καλώς πράττουν. Σε 

πολλές περιπτώσεις επικαλούνται ότι τους έχουν δοθεί προφορικές οδηγίες από τους δ/ντές 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Φυσικά δεν μπορούν να επιχειρηματολογήσουν για την 

αντιπαιδαγωγική και αντιεπαγγελματική τους αυτή στάση, με την οποία ενώ το κράτος 

προσλαμβάνει ειδικό εκπαιδευτικό για τις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθήματος, εκείνοι 

προσπαθούν να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των δασκάλων ώστε να μην διδάσκουν στο 

ολοήμερο πρόγραμμα.  

Γίνεται εύκολα κατανοητό το πώς αντιμετωπίζουν τέτοιοι δ/ντές τους εκπαιδευτικούς 

ειδικοτήτων και το πώς εκλαμβάνουν το ρόλο τους. Αντί να ενδιαφέρονται για την αρτιότερη 

και την αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική διαδικασία, επιδιώκουν να χαϊδέψουν τους 

εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 δικαιολογούμενοι ότι «οι συνάδελφοι αυτοί έχουν πολύ περισσότερα 

χρόνια στην πλάτη τους». 

Θα θέλαμε να σας τονίσουμε με απόλυτη βεβαιότητα, ότι αντιλαμβανόμαστε και 

συνηγορούμε υπέρ της διδασκαλίας των μαθημάτων των ειδικοτήτων από τους αντίστοιχους 

ειδικούς και στο ολοήμερο πρόγραμμα εφόσον όμως περισσεύουν ώρες από το πρωινό. 

Απαιτούμε όμως να εφαρμόζεται τόσο γράμμα όσο και πνεύμα του νομοθέτη ο οποίος 

προβλέποντας την αδυναμία στελέχωσης με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων σε όλα τα σχολεία, 

εισήγαγε τη συμπληρωματική ανάθεση σε εκπ/κούς ΠΕ 70 διευκρινίζοντας ότι «μόνο όταν δεν 

υπάρχει εκπαιδευτικός της αντίστοιχης ειδικότητας». 

Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε:  

 Τα μαθήματα ειδικοτήτων να διδάσκονται αποκλειστικά από εκπαιδευτικό της 

αντίστοιχης ειδικότητας και να μη γίνεται ανάθεση ωρών διδασκαλίας σε άλλους 

εκπαιδευτικούς με ελλιπείς γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, γεγονός που 

υποβαθμίζει τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. 

 Σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες που εργάζονται στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων όπως 

αποτυπώνονται διαχρονικά από τις αντίστοιχες προσλήψεις των αναπληρωτών. 

 

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε. 


