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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

Δυόμισι μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους, το Υπουργείο Παιδείας 
προσπαθεί να καλύψει τον μεγάλο αριθμό κενών που παρουσιάζεται σε εκπαιδευτικό 

προσωπικό με υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών, με συρρίκνωση της 
λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων, με συμπτύξεις τμημάτων, με τη μη υπογραφή 

από τον Υπουργό των παραιτήσεων για λόγους υγείας καθώς και με τις πρωτοφανείς 
προτάσεις για εθελοντική εργασία άνεργων εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτικών που 
βρίσκονται σε άδειες ανατροφής, με επίδομα 300€ τον μήνα. 

Στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες 
προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ60 και ΠΕ70 για την κάλυψη των κενών (υπάρχουν 

περίπου 100 κενά εκπαιδευτικών στο ολοήμερο πρόγραμμα στην Α΄ Αθήνας). 

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ολοήμερα δημοτικά και νηπιαγωγεία 
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. 

Μοναδική πλέον λύση για τους διοικούντες, για την κάλυψη των κενών του 
πρωινού προγράμματος, προβάλλει το κλείσιμο τμημάτων στο ολοήμερο πρόγραμμα 
με υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών. Μία λύση μη νομότυπη που προκαλεί 

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. 

Το Δ.Σ. του συλλόγου «ο Μακρυγιάννης» ζητά να καλυφθούν τα κενά με 
διορισμούς αναπληρωτών και να επανέλθουν στη θέση τους οι εκπαιδευτικοί που 

μετακινήθηκαν υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας με μοναδικό (σε κάποιες 
περιπτώσεις) κριτήριο την τοποθέτησή τους στο ολοήμερο πρόγραμμα, χωρίς καμία 

νομική βάση και με κατάφωρη καταστρατήγηση του άρθρου 14 (Κρίση και 
τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών) του Π.Δ.50/1996. 
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