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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (7/5/2017) ΤΟΥ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  

ΤΗΣ ΔΟΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 
Μετά το δημοσίευμα εφημερίδας (7/5) με τίτλο «Τελευταίο κουδούνι με πάνω από 

8000 κενά» όπου καταγγελλόταν πρόσφατο μακροχρόνιο κενό Πρώτης Τάξης σε σχολείο 
της Νέας Σμύρνης και μετά την ερώτηση του Δ/ντη της Δ Διεύθυνσης προς το Σύλλογό μας, 
έγινε επικοινωνία με όλα τα σχολεία όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει σε κανένα 
σχολείο της Νέας Σμύρνης τέτοιο μακροχρόνιο κενό.  

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος επικοινώνησε με τον Ειδικό Γραμματέα της ΔΟΕ κ. 
Οικονόμου όπου αφού τον ενημέρωσε, του επισήμανε ότι ο Σύλλογός μας δεν έχει 
αποστείλει τους τελευταίους 4 μήνες στη ΔΟΕ κανένα έγγραφο που αφορά κενό σε 
σχολείο της Νέας Σμύρνης. Η τελευταία ανακοίνωση του Συλλόγου που αφορούσε 
μακροχρόνιο κενό (κενό για ενάμιση μήνα στη Β Δημοτικού στο 7ο Δημοτικό Σχολείο) με 
κοινοποίηση στη ΔΟΕ, ήταν στις 11 Γενάρη του 2017 (ΑΠ34). Το  κενό καλύφθηκε λίγο μετά 
την καταγγελία.   

Ο κ. Οικονόμου, απάντησε ότι στη συνέντευξη του είχε πάρει υπόψη του αυτή 
ακριβώς την ανακοίνωση του Συλλόγου (της 11/1) και είχε μιλήσει για μακροχρόνιο κενό 
σε σχολείο της Νέας Σμύρνης στα μέσα της χρονιάς, αλλά, έκανε λάθος για την τάξη και 
ανέφερε Α αντί για Β. 

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι 
Με αφορμή το περιστατικό αυτό, θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι: 
Στα σχολεία μας φέτος, υπήρξε σημαντικός αριθμός «βραχυχρόνιων» κενών τα 

οποία δεν καλύφθηκαν με επαρκή τρόπο. Η άμεση ενημέρωση του Συλλόγου μας για τα 
όποια κενά των σχολείων, είναι απαραίτητη, για να γίνονται εγκαίρως οι ανάλογες 
ενέργειες για την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας και των 
εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι δεν πρέπει να 
αγνοούμε τις περιπτώσεις των λεγόμενων βραχυχρόνιων κενών και δεν πρέπει να 
αποδεχόμαστε ότι είναι πλέον «συνηθισμένο» το φαινόμενο να μην καλύπτονται. 
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