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Μπλόκο ςτθν απόπειρα μετακινιςεων εκπαιδευτικϊν εκτόσ Α' Διεφκυνςθσ πζτυχαν οι 

μαηικζσ και μαχθτικζσ κινθτοποιιςεισ κακϊσ και θ κατάλθψθ των γραφείων τθσ Διεφκυνςθσ από 

τουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ τθσ Α' Ακινασ,. Οι μετακινιςεισ αυτζσ είναι το 

αποτζλεςμα πλαςματικϊν υπεραρικμιϊν και ςυγκάλυψθσ των κενϊν που δημιουργεί η 

εφαρμογή των αντιεκπαιδευτικών ρυθμίςεων και ιδιαίτερα τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ για τον 

"Ενιαίο Σφπο Ολοιμερου Δθμοτικοφ" και τθσ εγκυκλίου εφαρμογισ τθσ. 

Οι φλλογοί Εκπαιδευτικϊν ΠΕ ζχουν διακθρφξει ότι το ςχολείο τθσ ςυγκυβζρνθςθσ ΤΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ δεν είναι οφτε νζο οφτε ενιαίο οφτε ολοήμερο, προωθεί τισ αντιδραςτικζσ 

αναδιαρθρώςεισ, που είναι κατευκφνςεισ τθσ ΕΕ και του ΟΟΑ, και αποτελεί δημοςιονομικό 

κόφτη των δικαιωμάτων μακθτϊν κι εκπ/κϊν. Αποκλειςτικόσ ςτόχοσ του Τπουργείου, θ 

λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων με λιγότερο εκπαιδευτικό προςωπικό, με περικοπι των 

μορφωτικϊν δικαιωμάτων και των εργαςιακϊν, για να υπθρετθκοφν οι μνθμονιακζσ, 

ΕυρωΕνωςιακζσ πολιτικζσ και οι όροι τθσ εργαλειοκικθσ του ΟΟΑ! Αυτι θ πολιτικι είναι βαθιά 

αντιπαιδαγωγική και αντιεκπαιδευτική, υπονομεφει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών 

ειδικά των φτωχών λαϊκών περιοχών, μετατρζπει το ςχολείο από εκπαιδευτικό ίδρυμα, ςε 

χώρο φφλαξησ, εντείνει τουσ ταξικοφσ φραγμοφσ!  Όμωσ το ςχολείο δεν μπορεί να 

λειτουργιςει χωρίσ εκπαιδευτικοφσ, διοριςμοφσ και προςλιψεισ!   

Οι φλλογοι Εκπαιδευτικών ΠΕ απαίτηςαν να ςτηριχθεί το Δημόςιο χολείο με 

τοποθετήςεισ εκπαιδευτικών: 

1. ζνασ/μία δάςκαλοσ/α για κάκε τμιμα  

2. ζνασ/μία δάςκαλοσ/α ανά 50 μακθτζσ ςτο ολοιμερο ϊςτε να μθν μετατραπεί ςε φφλαξθ 

όπου κάκε ϊρα κα μπαίνει και διαφορετικόσ δάςκαλοσ 

3. ζνασ/μία δάςκαλοσ/α ςε κάκε τμιμα ζνταξθσ 

4. ζνασ/μία δάςκαλοσ/α ςε κάκε τμιμα υποδοχισ 

5. τισ απαραίτθτεσ ϊρεσ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ ςτα τμιματα 

6. με δφο νθπιαγωγοφσ για κάκε ολοιμερο νθπιαγωγείο 

7. με κάλυψθ ςυνολικά των αναγκαίων δαςκάλων, νθπιαγωγϊν και ειδικοτιτων 

και φυςικά όςεσ παράλλθλεσ ςτθρίξεισ αιτθκοφν, όχι με πλθκωρικά τμιματα αλλά με 15 

μακθτζσ ςτο Νθπιαγωγείο, Α και Β τάξεισ Δθμοτικοφ και 20 ςτισ υπόλοιπεσ. Με βάςη τισ θζςεισ 

μασ αυτζσ ΚΑΝΕΙ ΔΕΝ "ΠΛΕΟΝΑΖΕΙ"! 

 



Οι μαηικζσ κινθτοποιιςεισ οδιγθςαν μζχρι ςτιγμισ να κατακτθκεί να μθν γίνει υπολογιςμόσ 

ςε ϊρεσ, κάκε τμιμα να ζχει το δάςκαλό του, να υπάρχει δάςκαλοσ ςτα ολοιμερα και να 

χρθςιμοποιθκεί όπου χρειαςτεί θ ενιςχυτικι διδαςκαλία. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα να 

αναρτθκοφν 144 κενά και 125 υπεραρικμίεσ.  

 

Οι φλλογοι ΠΕ απαίτθςαν από τθν Α' Διεφκυνςθ να τοποκετθκεί ςτο κζμα των 

αποπςπαςμζνων από άλλα ΠΤΠΕ, δθλϊνοντασ αυτό που είναι παςιφανζσ για το μεγαλφτερο 

ΠΤΠΕ τθσ χϊρασ, ότι τα κενά είναι δυναμικά και αυξάνονται ςυνεχϊσ, ότι το προςωπικό αυτό 

είναι απαραίτθτο για τθν κάλυψθ των πραγματικϊν αναγκϊν τθσ εκπαίδευςθσ και να δεςμευτεί 

ότι κα τοποκετιςει όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ/ιςςεσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ για τισ ανάγκεσ των 

ςχολείων και δε κα τουσ διακζςει ςτθν περιφζρεια. Να κυμίςουμε ότι το Τπουργείο απζςπαςε 

τουσ ςυναδζλφουσ αυτοφσ με απόφαςι του ςτθν Α' Διεφκυνςθ και ζχει τθν ευκφνθ να καλφψει 

το προςωπικό αυτό, τοποκετϊντασ το ςε ςχολεία.  

 

Ωσ προσ αυτό το κζμα ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ δεν δεςμεφτθκε. τθ ςυνζχεια 

ςυνεδρίαςε το ΠΤΠΕ, με απόντα τα δφο διοριςμζνα μζλθ τθσ διοίκθςθσ, και ο Διευκυντισ 

εκπαίδευςθσ προχϊρθςε ςε ανάρτθςθ των κενϊν με δικι του απόφαςθ. 

 

Οι φλλογοι ΠΕ καταγγζλουν αυτι τθ διαδικαςία και ςυνεχίηουν τον αγϊνα για να 

τοποκετθκοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ όλοι οι διακζςιμοι εκπαιδευτικοί τθσ Διεφκυνςθσ. 

 

Καλοφν τουσ ςυναδζλφουσ και τισ ςυναδζλφιςςεσ να βρίςκονται ςε ςυνεχι επαγρφπνθςθ, 

να ςυμμετζχουν ςε όλεσ τισ μαηικζσ διαδικαςίεσ των ςωματείων και να παρακολουκοφν ςυνεχϊσ 

τισ εξελίξεισ γιατί οι κατακτιςεισ που ζχουμε ωσ τϊρα, δεν πρζπει να κεωροφνται 

εξαςφαλιςμζνεσ όςο το Τπουργείο ςυνεχίηει τισ πιζςεισ του και δεν διορίηει μόνιμο εκπαιδευτικό 

προςωπικό και αναπλθρωτζσ. 

 

ΚΑΝΕΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΤΕΙ! 

ΔΗΜΟΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΜΑΖΙΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

 

 


