
Καταγγελία για την κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών και τις αλχηµείες που γίνονται σε 
βάρος των µαθητών,  των σχολείων και των εκπαιδευτικών   ! ! ! 

 

Ως Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. παρακολουθήσαµε και καταγγείλαµε στα ΠΥΣΠΕ, 
µέσω των αιρετών µας, όλες τις απαράδεκτες ενέργειες στις εσωτερικές αποσπάσεις  των µόνιµων 
συναδέλφων µας αλλά και τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών της α φάσης. ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ για 
άλλη µια φορά δηµόσια τον τρόπο που αποφάσισαν τα ΠΥΣΠΕ της Κρήτης, αλλά και της 
υπόλοιπης χώρας, να πραγµατοποιήσουν τις αποσπάσεις των µόνιµων εκπαιδευτικών και τις 
τοποθετήσεις των αναπληρωτών σε επιλεγµένα κενά και όχι στο σύνολο των πραγµατικών 
λειτουργικών κενών.  

Έγιναν αλχηµείες για να υπάρξει η εικόνα που σήµερα επικρατεί στα σχολεία µας π.χ. 
συµπτύχθηκαν τµήµατα (έχουµε πλέον τµήµατα των 27 και 28 µαθητών), ολιγοθέσια διθέσια 
δηµοτικά και νηπιαγωγεία λειτουργούν ως µονοθέσια και δεν τοποθετήθηκε κανένας δάσκαλο στα 
ολοήµερα τµήµατα των ΕΑΕΠ σχολείων, σε ορισµένες περιπτώσεις είχαµε και µετακινήσεις µόνιµου 
εκπαιδευτικού προσωπικού. 

∆υστυχώς κάποιοι θεωρούν ορθή διαχείριση προσωπικού τον αποδεκατισµό των σχολείων 
αφήνοντάς τα να ξεκινούν χωρίς το απαραίτητο προσωπικό. Κανένας δεν µπορεί να επιλέγει ποια 
παιδιά πρέπει να έχουν δασκάλους και ποια όχι, ποια σχολεία θα ανοίγουν και ποια όχι.  

Είναι τουλάχιστον ανήθικο και αντιδεοντολογικά να επιλέγεις συνειδητά τον υποβιβασµό 
σχολείων και να ζούµε το παράδοξο να στέλνονται εκπαιδευτικοί, µέσω ΕΣΠΑ, σε σχολεία για το 
ολοήµερο και να µην υπάρχουν δάσκαλοι στα πρωινά τµήµατα. Ζητάµε άµεσα πρόσληψη 
αναπληρωτών στο σύνολο των λειτουργικών κενών και τονίζουµε ξανά πως µοναδική, ουσιαστική 
δίκαιη λύση είναι οι ΜΑΖΙΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω καλούµε άµεσα: 
α) Τη ∆ΟΕ και τους τοπικούς συλλόγους της Ελλάδας να καταγγείλουν το γεγονός 
β) Να υπάρξει παρέµβαση για να µην υπάρχουν τµήµατα µε 27 και 28 µαθητές 
γ) Να υπάρξει αντίδραση απέναντι στην κατηγοριοποίηση των κενών και των 

εκπαιδευτικών (τακτικού προυπολογισµού - ΕΣΠΑ) 
δ) Το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε προσλήψεις αναπληρωτών όλων των 

κατηγοριών στο σύνολο των πραγµατικών κενών. 
και 
ε) Τις ∆ιευθύνσεις εκπαίδευσης να πραγµατοποιήσουν τις διαδικασίες των εσωτερικών 

µεταβολών (αποσπάσεις β φάσης και τοποθετήσεων αναπληρωτών) σε ΟΛΑ τα πραγµατικά 
κενά. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΓΩΝΑΣ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 

 


