
ΔΕΛΤΙΟ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  Νο  43 

του  αιρετού  Γιώργου  Χρόνη 

εκλεγμένου με  το  ψηφοδέλτιο της 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ- 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 

 

Κενά εκπαιδευτικών, Προσλήψεις αναπληρωτών, Συνεδριάσεις ΑΠΥΣΠΕ Αττικής, 

Σεπτέμβριος 2014 

 

 

Κενά εκπαιδευτικών Π.Ε στην Αττική-Προσλήψεις αναπληρωτών:   Συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και 

σήμερα κενά δασκάλων στα κλασσικά τμήματα των σχολικών μονάδων( Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, 

Πειραιάς ), αλλά και στα ολοήμερα τμήματα των σχολικών μονάδων όπως π.χ. στην Α΄ Αθήνας, αλλά και 

σε άλλες Διευθύνσεις. Παράλληλα σε αρκετές σχολικές μονάδες της Αττικής δε λειτουργεί το ολοήμερο 

σχολείο αν και υπάρχει δάσκαλος για το ολοήμερο, καθώς με εγκύκλιό του το υπουργείο έχει ζητήσει να 

καλύπτονται από τον εκπαιδευτικό του ολοήμερου οι ώρες των δασκάλων και των ειδικοτήτων που δεν 

έχουν τοποθετηθεί στα κλασικά τμήματα. Ειδικότητες λείπουν σχεδόν σε όλη την Αττική. Εκείνο που 

προκαλεί εντύπωση είναι γιατί ενώ έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις για προσλήψεις 

αναπληρωτών που θα καλύψουν τα κενά, το υπουργείο δεν προχωρά άμεσα στη μαζική πρόσληψή τους , 

αλλά προχωρεί τμηματικά σε προσλήψεις μικρού αριθμού αναπληρωτών κάθε φορά. Η δικαιολογία που 

προβάλλεται από το υπουργείο είναι ότι οι Διευθύνσεις δεν υλοποιούν άμεσα τις τοποθετήσεις των 

αναπληρωτών που στέλνονται από το υπουργείο με αποτέλεσμα στο myschool να φαίνεται ότι υπάρχουν 

πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί χωρίς αυτό να είναι πραγματικότητα καθώς οι αναπληρωτές τοποθετούνται 

μεν άμεσα, αλλά από κακή ενημέρωση του myschool φαίνεται ότι δεν έχουν τοποθετηθεί. Αποτέλεσμα 

είναι το υπουργείο να καθυστερεί την επόμενη παρτίδα προσλήψεων. Αν είναι αυτός ο λόγος, 

προτείνουμε να αφήσουμε να πάει στην ευχή της Παναγιάς το myscool και να βρούμε έναν 

αποτελεσματικότερο τρόπο ενημέρωσης του υπουργείου για τα κενά. Διαφορετικά θα έχουν δίκιο όσοι 

ισχυρίζονται ότι αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς και απλώς το υπουργείο προσπαθεί να κερδίσει χρόνο 

καλύπτοντας τα κενά με υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών( μιλάμε αναλυτικά στο τέλος της 

ανακοίνωσης ), με ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, αλλά και με 

άλλους τρόπους από το υπάρχον μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που είχαμε αναπτύξει σε 

προηγούμενες ανακοινώσεις μας, με στόχο να περιορίσει τις προσλήψεις των αναπληρωτών και έτσι να 

εξοικονομήσει χρήματα εις βάρος της μόρφωσης των μαθητών και της ομαλής λειτουργίας των σχολείων. 

Δικαιωθήκαμε όταν εδώ και καιρό μέσα από ανακοινώσεις μας και συζητήσεις μας με τους αναπληρωτές 

λέγαμε ότι αυτή θα είναι η τακτική του υπουργείου που σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να 

προχωρήσει σε μαζική πρόσληψη αναπληρωτών σε αντίθεση με άλλους ειδήμονες που μετέφεραν 

αντίθετες πληροφορίες βασιζόμενοι στην ενημέρωση από αρμόδιους φορείς του υπουργείου. Καλούμε 

για μια ακόμη φορά την πολιτεία να καλύψει άμεσα τα κενά των σχολικών μονάδων με μαζικούς 

μόνιμους διορισμούς και μαζικές προσλήψεις αναπληρωτών. 

 

Συνεδριάσεις ΑΠΥΣΠΕ Αττικής :            Στις 8-9-2014 και στις 24-9-2014 συνεδρίασε το ΑΠΥΣΠΕ Αττικής. 



 

Μετακινήθηκε εκπαιδευτικός Π.Ε. 70 από τη Διεύθυνση της Γ΄ Αθήνας στη Διεύθυνση Πειραιά( Κύθηρα ). 

Η εκπαιδευτικός κρίθηκε πλεονάζουσα ύστερα από δική της αίτηση και επιθυμία προκειμένου να 

αποσπαστεί σε σχολική μονάδα της προτίμησής της. 

 

Εγκρίθηκε αίτηση για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών εκπαιδευτικού Π.Ε. Ο6 της Β΄ Αθήνας. 

 

Απαλλάχτηκε των καθηκόντων της Διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής χωρίς δική της 

αίτηση. 

 

Εξετάστηκαν  2 αιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε 70( από Δ΄ Αθήνας ) για χορήγηση 2ης ειδικότητας. Η πρώτη 

που αφορούσε ειδικότητα Π.Ε. 13 εγκρίθηκε ενώ η 2η που αφορούσε ειδικότητα Π.Ε. 23 απορρίφτηκε 

καθώς δεν προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 

 

Εξετάστηκαν 35 αιτήσεις εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών . Εγκρίθηκαν οι 25 και 

απορρίφτηκαν οι 10. Συγκεκριμένα:  

Εγκρίθηκαν 9 αιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε 70, μία αίτηση εκπαιδευτικού Π.Ε. 11 , μία αίτηση 

εκπαιδευτικού Π.Ε. 06 από Ανατολική Αττική. 

Εγκρίθηκε μία αίτηση ενός εκπαιδευτικού Π.Ε 20 από Γ΄ Αθήνας. 

Εγκρίθηκαν 3 αιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. 70, ενός εκπαιδευτικού Π.Ε 16 από Πειραιά. 

Εγκρίθηκαν 3 αιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε 70, δύο αιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε 11 από Α΄ Αθήνας. 

Εγκρίθηκαν μία αίτηση εκπαιδευτικού Π.Ε. 70, μία αίτηση εκπαιδευτικού Π.Ε 07, μία αίτηση 

εκπαιδευτικού Π.Ε. 06 από Β΄ Αθήνας. 

Εγκρίθηκε μία αίτηση εκπαιδευτικού Π.Ε. 70 από Δ΄ Αθήνας. 

Απορρίφτηκαν 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε 70 από Ανατολική Αττική. 

Απορρίφτηκαν μία αίτηση εκπαιδευτικού Π.Ε. 70, μία αίτηση εκπαιδευτικού Π.Ε 60 από Πειραιά. 

Απορρίφτηκαν μία αίτηση εκπαιδευτικού Π.Ε 70,  μία αίτηση εκπαιδευτικού Π.Ε 11 από Α΄ Αθήνας. 

Απορρίφτηκαν 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. 70 από Γ΄ Αθήνας. 

Απορρίφτηκε μία αίτηση εκπαιδευτικού Π.Ε 70 από Β΄ Αθήνας. 

Οι 2 αιρετοί ψηφίσαμε υπέρ της χορήγησης των αδειών σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από μία περίπτωση 

που δεν προβλεπόταν από τη σχετική νομοθεσία. 

 

Εγκρίθηκε η αίτηση εκπαιδευτικού της Γ΄ Αθήνας για ανάκληση της χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών 

που του είχε χορηγηθεί. 

 

Αποσπάστηκαν 19 εκπαιδευτικοί Π.Ε 70 ( 9 από Γ΄ Αθήνας και 10 από Δ΄ Αθήνας ) σε άλλες Διευθύνσεις( 7 

σε Ανατολική Αττική, 3 σε Δυτική Αττική, 9 σε Πειραιά ). Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν πριν 2 

εβδομάδες -περίπου- στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής- 5μ.μ- τους δηλώθηκε ότι ήταν 

υπεράριθμοι και θα μετακινούνταν σε άλλες Διευθύνσεις. Τους δόθηκαν κενά για να διαλέξουν σχολεία 

της προτίμησής τους με την επισήμανση ότι αν το κάνουν άμεσα θα πιάσουν σχολεία της προτίμησής 

τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα δήλωναν σχολεία μετά την πρόσληψη των αναπληρωτών με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερες επιλογές. Οι εκπαιδευτικοί δέχτηκαν τη συγκεκριμένη διαδικασία, 

δήλωσαν τα κενά της αρεσκείας τους και σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή τοποθετήθηκαν στα 

σχολεία που δήλωσαν ως πρώτη προτίμηση. Η τοποθέτηση έγινε προσωρινά από τον Περιφερειακό 

Διευθυντή και νομιμοποιήθηκε σήμερα από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Οι 2 αιρετοί απείχαμε της 



διαδικασίας επειδή θεωρήσαμε ότι οι εκπαιδευτικοί μετακινήθηκαν υποχρεωτικά σε άλλες Διευθύνσεις 

άσχετα αν κάτω από τον φόβο της ανασφάλειας για το πού θα βρεθούν την επόμενη ημέρα πήραν την 

απόφαση  να δηλώσουν άμεσα σχολεία και να ακολουθήσουν τη διαδικασία που τους υποδείχτηκε. 

Δυστυχώς και φέτος στην Αττική έγιναν υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών από Διεύθυνση σε 

Διεύθυνση και μάλιστα εκπαιδευτικών που είχαν οργανική θέση. Ανάμεσά  τους βρίσκονται και 

εκπαιδευτικοί που πρόσφατα μετατέθηκαν ή αποσπάστηκαν σε νέες Διευθύνσεις. Το μεγαλείο του 

παραλόγου. Η πολιτεία από τη μια μεριά να εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς με μεταθέσεις και 

αποσπάσεις και ταυτόχρονα να τους μετακινεί υποχρεωτικά σε άλλες Διευθύνσεις για τις ανάγκες της 

υπηρεσίας. Όπως και πέρσι καταγγέλλουμε την όλη διαδικασία θεωρώντας ότι η πολιτεία και η Διοίκηση 

αντί να καλύψουν τα κενά με διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και προσλήψεις αναπληρωτών 

προσπαθούν με υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών να καλύψουν τα κενά. Μετακινήσεις που 

αναστατώνουν τον οικογενειακό προγραμματισμό των εκπαιδευτικών και την ομαλή λειτουργία των 

σχολικών μονάδων. 

 

Για τον ίδιο λόγο απείχαμε και από τις αποσπάσεις 3 εκπαιδευτικών από Διεύθυνση σε Διεύθυνση. 

Συγκεκριμένα εκπαιδευτικού Π.Ε 70 από Γ΄ Αθήνας σε Α΄ Αθήνας, εκπαιδευτικού Π.Ε. 05 από Α΄ Αθήνας σε 

Πειραιά, εκπαιδευτικού Π.Ε. 19 από Β΄ Αθήνας σε Ανατολική Αττική. 
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