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Ανακοίνωση 

 

Ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα κενά σε 

εκπαιδευτικούς  στην Α’ Διεύθυνση παραμένουν στο πρωινό 

πρόγραμμα και στα ολοήμερα τμήματα των δημοτικών σχολείων και 

των νηπιαγωγείων. Υπάρχουν τμήματα τάξεων που δεν έχουν δάσκαλο 

ή νηπιαγωγό από την αρχή της χρονιάς, ενώ τα ολοήμερα τμήματα δεν 

μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες όλων των μαθητών.  

Το τεράστιο αυτό πρόβλημα η  Διεύθυνση Α’ Αθήνας και το υπουργείο 

Παιδείας αποφάσισαν να λύσουν με τις υποχρεωτικές μετακινήσεις 

εκπαιδευτικών από τα ολοήμερα τμήματα. Τη Δευτέρα 6/10/2014, με 

απόφαση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης μετακινήθηκαν εφτά (7) 

δάσκαλοι και δύο (2)  νηπιαγωγοί από ολοήμερα τμήματα προκειμένου 

να καλύψουν κενές θέσεις πρωινών τμημάτων. Αρκετοί από τους 

συναδέλφους δεν κάλυπταν μόνο ώρες στο ολοήμερο αλλά και στην 

πρωινή ζώνη του σχολείου. Η μετακίνησή τους θα οδηγήσει σε 

προβλήματα τόσο στη λειτουργία του πρωινού προγράμματος όσο και 

του ολοήμερου.  

Το υπουργείο επέλεξε να καλύψει τα κενά με μετακινήσεις 

εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο αντί να προχωρήσει στην 

πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών. Με την επιλογή 

του αυτή κάνει σαφές σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές ότι τις 

όποιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς παρουσιαστούν στο μέλλον θα τις 

λύνει είτε με μετακινήσεις δασκάλων είτε με συγχωνεύσεις τμημάτων. 

Στην ουσία προσπαθεί να υλοποιήσει την εγκύκλιο του Σεπτεμβρίου 



όπου επιδίωκε να μην τοποθετήσει δασκάλους στα ολοήμερα και να 

προχωρήσει σε συγχωνεύσεις τμημάτων. Είναι μάλιστα γνωστό ότι η 

Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής μιλούσε στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς για πλεόνασμα εκπαιδευτικών στην Α’ Διεύθυνση Αθήνας και 

ζητούσε τη μετακίνηση «υπεράριθμων» εκπαιδευτικών σε άλλες 

διευθύνσεις 

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει 

τις μνημονιακές, αντιεκπαιδευτικές πολιτικές που έχει επιβάλει η 

τρόικα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο. Οι μειωμένες πιστώσεις 

για προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών από τον 

κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να έχουμε πλεόνασμα οδηγούν 

σε έλλειμμα εκπαιδευτικών στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία. 

Ως αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών καταγγέλλω τις 

μετακινήσεις των συναδέλφων. Οι συνάδελφοι να επιστρέψουν στις 

θέσεις που τους τοποθέτησε το υπηρεσιακό συμβούλιο καθώς 

τοποθετήθηκαν σε οργανικά και λειτουργικά κενά.  

Γονείς και εκπαιδευτικοί χρειάζεται να απαιτήσουμε μέσα από ένα 

μαζικό εκπαιδευτικό κίνημα προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, να 

υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο. Να αντισταθούμε στη διάλυση 

της εκπαίδευσης, την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των σχολικών 

μονάδων και των εκπαιδευτικών. 
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