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ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Στις 16 Νοεμβρίου δημοσιεύτηκε εγκύκλιος με την υπογραφή της Γ.Γ. του Υπ. 

Παιδείας που καλεί τους εκπαιδευτικούς να παραμείνουν στις περιοχές τους, ώστε να 

«παραμένουν στη διάθεση των Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολείων τους για 

άσκηση εκπαιδευτικού ή διοικητικού έργου που τυχόν θα τους ζητηθεί».  

Παρά το ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολικών μονάδων, παρά το ότι δεν 

προκύπτει από πουθενά ότι απαγορεύονται οι ατομικές μετακινήσεις των 

συναδέλφων, το Υπ. Παιδείας στερεί το δικαίωμα από τους συναδέλφους 

(αναπληρωτές ως επί το πλείστον) να μετακινηθούν προς τις περιοχές τους.  

Το Υπουργείο Παιδείας, όπως έκανε και στο πρώτο lockdown, δεν παρέχει στήριξη 

στους συναδέλφους. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλοί γονείς-εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται μακριά από τις οικογένειές τους. Τα παιδιά τους τα κρατάνε οι παππούδες 

και οι γιαγιάδες. Άλλοι συνάδελφοι έχουν ηλικιωμένους γονείς που χρειάζονται την 

υποστήριξη τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί χρειάζεται 

άμεσα να βρεθούν δίπλα στις οικογένειές τους. Προφανώς και θα ενημερώσουν την 

υπηρεσία για την περιοχή μετάβασής τους, αλλά δεν μπορεί να είναι όμηροι του Υπ. 

Παιδείας «για άσκηση εκπαιδευτικού ή διοικητικού έργου που τυχόν θα τους ζητηθεί». 

Άλλωστε υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι σε κάθε σύλλογο διδασκόντων που μπορούν 

να βοηθήσουν σε όποια έκτακτη κατάσταση προκύψει. 

Αντί το Υπ. Παιδείας να βγάζει εγκυκλίους που δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό 

στην εκπαίδευση, παρά μόνο προβλήματα στους συναδέλφους,  να φροντίσει να 

λύσει τώρα τα ζητήματα της καθολικής πρόσβασης των μαθητών στην «εξ 

αποστάσεως διδασκαλία», να αξιοποιήσει τις 2 εβδομάδες Lockdown που απομένουν 

ώστε να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών που είναι γνωστά εδώ 

και μισό χρόνο, για να ανοίξουν με υγειονομική ασφάλεια τα σχολεία. 

Το Υπουργείο Παιδείας άμεσα να πάρει πίσω την εγκύκλιο και να επιτρέψει τη 

μετακίνηση των εκπαιδευτικών στις περιοχές τους. 
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