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ΚΕΝΑ: To 3Ο ΜΝΘΜΟΝΙΟ ΘΔΘ ΕΦΑΡΜΟΗΕΣΑΙ ΜΕ 

ΑΝΑΣΟΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΛΟΘΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΚΑ ΣΙ 

ΜΝΘΜΟΝΙΑΚΕ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ- 

ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟΤ 

Οι εξελίξεισ των τελευταίων θμερϊν επιβεβαιϊνουν με τον πιο τραγικό 

τρόπο τα τεράςτια κενά ςτα ςχολεία όλθσ τθσ χώρασ και τθν αδυναμία, 

ανοίγματοσ  εκατοντάδων ςχολείων και νθπιαγωγείων  ςε όλθ τθν 

Ελλάδα.  

Η υπθρεςιακι κυβζρνθςθ προςπακεί να δώςει τθν επικοινωνιακι 

«μάχθ» του αγιαςμοφ και του πρώτου κουδουνιοφ, ϊςτε να μθν υπάρχει 

κανζνα ςχολείο κλειςτό ωσ εικόνα ςτα δελτία ειδιςεων.  

Θ υπθρεςιακι κυβζρνθςθ υλοποιεί  τισ «αςτοχίεσ», τισ «προχειρότθτεσ» 

και κυρίωσ τθ μνθμονιακι πολιτικι τθσ ςυγκυβζρνθςθσ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ,  

των μθδενικϊν μόνιμων διοριςμϊν και των κατά πολφ κάτω από τισ 

ανάγκεσ διοριςμοφσ αναπλθρωτϊν. 

Σε διάφορεσ περιοχζσ ςε όλθ τθ χϊρα, περιφερειακοί διευκυντζσ και 

διευκυντζσ εκπαίδευςθσ επαναφζρουν τισ αναποτελεςματικζσ και 

αντιεκπαιδευτικζσ μνθμονιακζσ πολιτικζσ πρακτικζσ των 

Αρβανιτόπουλου–Διαμαντοποφλου. Τισ πολιτικζσ αυτζσ απζρριψαν 

εκπαιδευτικοί και γονείσ με τουσ αγϊνεσ τουσ. 

Ο Διευκυντισ Π. Ε. Χανίων ηθτά από τουσ διευκυντζσ να ξεκινιςουν τα 

δθμοτικά χωρίσ ολοιμερο πρόγραμμα (κανονικϊν και εαεπ) και να μθν 
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προβοφν-ωσ τθν Τετάρτθ 9 Σεπτζμβρθ- ςε κατανομι τάξεων. Δυο μζρεσ 

πριν ανοίξουν τα ςχολεία κα λάμβαναν μζιλ όπου κα ορίηεται με πόςα και 

ποια τμιματα κα λειτουργιςουν, οπότε και κα πρζπει να προβοφν ςτθν 

κατανομι των τάξεων. 

Προφανώσ ο διευκυντισ μιλά για ςυμπτφξεισ- ςυγχωνεφςεισ- 

καταργιςεισ τμθμάτων, ενϊ ςε άλλο ςθμείο  του μζιλ αναφζρεται ςε 

μετακινιςεισ ςυναδζλφων μια «και ανάλογα με το χρόνο και τον αρικμό 

των αναπλθρωτϊν που κα προςλαμβάνονται κα αποκακίςταται, ςταδιακά, 

θ εφρυκμθ λειτουργία των ςχολείων και θ επιςτροφι των εκπαιδευτικϊν 

ςτισ κζςεισ τουσ».  

Με ζγγραφο τθσ θ περιφζρεια Πελοποννιςου καλεί τουσ Διευκυντζσ 

εκπαίδευςθσ να μετακινιςουν με δικι τουσ απόφαςθ εκπαιδευτικοφσ 

προκειμζνου να ανοίξουν τα ςχολεία. 

τθ Λακωνία, ο διευκυντισ εκπαίδευςθσ ηιτθςε τθν «προςωρινι» 

αναςτολι λειτουργίασ των ολοιμερων ςχολείων (όλων) κακϊσ και 

εφαρμογι τθσ εγκυκλίου για 25 παιδιά + 10%. 

Με αυτό τον τρόπο προκφπτουν πλαςτζσ υπεραρυκμίεσ και πρόκεςθ για 

μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν με δίμθνεσ αποςπάςεισ  κατά παράβαςθ 

κάκε νομοκεςίασ. Στθ Λακωνία δεν μποροφν να ανοίξουν 10 δθμοτικά και 

20 νθπιαγωγεία.  

τθν Λαμία δόκθκε εντολι ςτουσ ςυναδζλφουσ των τμθμάτων ζνταξθσ να 

μετακινθκοφν ςτα Ειδικά Σχολεία για να μπορζςουν να ανοίξουν τθν 

Παραςκευι. 

τθν Γ Ακινασ θ διεφκυνςθ, χωρίσ να ςυνεδριάςει εκ νζου το υπθρεςιακό 

ςυμβοφλιο, μείωςε αυκαίρετα τον αρικμό των κενών από 98 ςε 69. Η 

μείωςθ αυτι προζκυψε γιατί αφαιρζκθκαν οι εκπαιδευτικοί του 

ολοιμερου.  

τθν Αττικι ο  περιφερειακόσ διευκυντισ ηιτθςε τα κενά ανά τμιμα και 

ςχολείο, ξεχωριςτά ςτο πρωινό και ξεχωριςτά ςτο ολοιμερο ωσ 



Παραςκευι μεςθμζρι. Η κίνθςθ αυτι από Δευτζρα 13 /9   κα οδθγιςει ςε 

«επίκεςθ» ςτα ολοιμερα και ςτουσ ςυναδζλφουσ που εργάηονται ςε 

αυτά. 

Οι πρακτικζσ που αναφζραμε δεν αποτελοφν μεμονωμζνεσ περιπτώςεισ 

αλλά ςχζδιο από τα παλιά που οδθγεί ςε διάλυςθ τθν εκπαίδευςθ. Σε 

καμία περίπτωςθ δε λφνουν τα προβλιματα του δθμόςιου ςχολείου. 

Αντίκετα αποςακρώνουν  ακόμα περιςςότερο τθ δθμόςια εκπαίδευςθ, 

αφοφ αδιαφοροφν για τισ μορφωτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν και 

περιςτζλλουν τα εργαςιακά δικαιϊματα των εκπαιδευτικϊν. 

Οι επιλογζσ αυτζσ αποτελοφν τθν πολιτικι κατεφκυνςθ για τθν 

αντιμετώπιςθ των κενών. Είναι πλζον φανερό ότι και ςτον γραφειοκρατικό 

μθχανιςμό τθσ εκπαίδευςθσ ζχει γίνει κακεςτώσ θ πολιτικι των μνθμονίων 

και αυτι είναι ο οδθγόσ για τθν αντιμετώπιςθ των προβλθμάτων. 

Οι πρϊτεσ προςλιψεισ αναπλθρωτϊν δεν πρόκειται να γίνουν πριν το 

τζλοσ του μινα και δε φτάνουν να καλφψουν τα περιςςότερα από 20.000 

κενά ςτα ςχολεία.  

ιμερα  θ υπθρεςιακι υπουργόσ Παιδείασ ζδωςε ςυνζντευξθ ςτθν οποία 

παραδζχτθκε «ότι ζχει δοκεί οδθγία ςτουσ Περιφερειακοφσ Διευκυντζσ 

Εκπαίδευςθσ, με βάςθ πάντα τθ νομοκεςία, να φροντίςουν να ανοίξουν 

όλα τα ςχολεία και ιδιαίτερα τα Δθμοτικά, να γίνει δίμθνθ μετακίνθςθ 

εκπαιδευτικών». Θ υπουργόσ Παιδείασ τόνιςε «πωσ ο Περιφερειάρχθσ 

Πελοποννιςου ηιτθςε εκελοντικά από τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ να 

μετακινθκοφν ςε άλλα ςχολεία που ζχουν πρόβλθμα για να ανοίξουν». 

Η υπουργόσ διλωςε ότι «ζχουν εξαςφαλιςτεί 19.000 πιςτώςεισ για 

αναπλθρωτζσ: 12.000 ΕΠΑ, 3.000 κρατικοφ προχπολογιςμοφ και 4.000 

από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και ότι κα υπάρχουν  επιπλζον 

6- 7.000 κενά». 

Οι προςλιψεισ αναπλθρωτϊν μζςω ΕΠΑ δε φαίνεται να είναι απολφτωσ 

εξαςφαλιςμζνεσ (αρχικά μιλοφςαν για 10.000).Εκτόσ αυτοφ ζχουν 

αυςτθροφσ περιοριςμοφσ αφοφ οφτε μποροφν να διατεκοφν ςε όςεσ 



περιφζρειεσ ζχουν πραγματικι ανάγκθ οφτε μποροφν να προςλθφκοφν 

ςτθν πρωινι ηϊνθ. 

Εξάλλου, οι ελλθνικζσ κυβερνιςεισ βρίςκονται κάτω από τθ διαρκι 

επιτροπεία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  και του ΔΝΣ και κάκε ζκτακτθ ι 

προχπολογιςμζνθ δαπάνθ κα πρζπει να ζχει τθν ζγκριςι τουσ. Δεν μασ 

ανακοινϊκθκε κάτι τζτοιο.  

Τθν ίδια ϊρα ζξω από το υπουργείο διαδιλωναν εκπαιδευτικοί φςτερα 

από κάλεςμα υλλόγων ΠΕ,ΕΛΜΕ, τθσ ΔΟΕ και τθσ  ΟΛΜΕ, ηθτώντασ τθν 

κάλυψη όλων των κενϊν και το ςταμάτθμα τθσ παραβίαςησ των 

εργαςιακϊν δικαιωμάτων των εκπαιδευτικϊν. Απαίτθςαν να δοκοφν 

χρήματα ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ και  να ανανεωθοφν οι ςυμβάςεισ των 

καθαριςτριϊν των ςχολείων. 

Μόνο ο αγϊνασ και θ κινθτοποίθςθ ςε κάκε Σφλλογο, ςε κάκε διεφκυνςθ 

και περιφζρεια μπορεί να ςταματιςει τθ διάλυςθ τθσ εκπαίδευςθσ που 

επιβάλλουν παλιά και νζα μνθμόνια.  

Σο τρίτο μνθμόνιο κλείνει τα ςχολεία!!! Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείσ κα 

τα ανοίξουν με τουσ αγώνεσ τουσ. 

Με ςυντονιςμό ΤΛΛΟΓΩΝ ΠΕ και ΕΛΜΕ ανατρζπουμε τισ πολιτικζσ 

κυβζρνθςθσ, ΕΕ, ΔΝΣ!!!! 

 

 

 


