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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

Περίπου τρεις μήνες πριν τη λήξη του σχολικού έτους και ο χορός με τα κενά, 
στη Διεύθυνση Π.Ε. της Α΄ Αθήνας, καλά κρατεί. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι 

απαραίτητες προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη των κενών, με αποτέλεσμα να 
προβάλλει ως «λύση» (σαφέστατα εμβαλωματικού χαρακτήρα) η συρρίκνωση της 
λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων με μετακινήσεις εκπαιδευτικών από το 

ολοήμερο στο πρωϊνό πρόγραμμα. 

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ολοήμερα δημοτικά και νηπιαγωγεία 

(71 κενά ΠΕ70 και 7 κενά ΠΕ60 αντίστοιχα) να μη λειτουργούν το απογευματινό 
πρόγραμμα ή να το λειτουργούν μερικώς και πολλά σχολεία να αδυνατούν, λόγω των 
κενών, να αναπτύξουν πλήρως το πρόγραμμά τους. 

Θεωρούμε ότι «λύσεις», τέτοιου είδους, είναι μη νομότυπες και προκαλούν 
αναστάτωση στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, μετακύλιση του προβλήματος 

των κενών από το ένα σχολείο στο άλλο, παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων 
των εκπαιδευτικών και αναστάτωση του οικογενειακού τους προγραμματισμού. 

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να απορρίψουν την παραπάνω 

λογική κάλυψης των κενών, να μη βάλουν πλάτη στην αντιεκπαιδευτική πολιτική, η 
οποία απόλυτα εναρμονισμένη με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Ο.Ο.Σ.Α. θέλει τα σχολεία να λειτουργούν με το ελάχιστο οικονομικό 
κόστος, τους γονείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και τους εκπαιδευτικούς σε 
εργασιακή ομηρία (ελαστικοποιημένη σχέση εργασίας, κινητικότητα κλπ). 

Το Δ.Σ. του συλλόγου «ο Μακρυγιάννης» καλεί σε συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄Αθήνας την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 

12.30, ζητά να καλυφθούν τα κενά με διορισμούς αναπληρωτών και να επανέλθουν 
στη θέση τους οι εκπαιδευτικοί που μετακινήθηκαν υποχρεωτικά, με μοναδικό (σε 
κάποιες περιπτώσεις) κριτήριο την τοποθέτησή τους στο ολοήμερο πρόγραμμα. 

 

Για το Δ.Σ 
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