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Αρ. Πρωτ. 68 

 

Προς: Δ/νση Π. Ε. Β΄Αθήνας    

 

Κοιν: α]   Δ.Ο.Ε. 

 

β]  Τους συναδέλφους μέλη 

του συλλόγου  μας 
 

Θέμα: «Πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα για τους συναδέλφους μας αναπληρωτές 

μέσω ΕΣΠΑ ».  

Το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» εκφράζει την έντονη διαφωνία 

του αναφορικά με τις ενέργειες της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας η οποία ζήτησε για τους 

συναδέλφους – μέλη του συλλόγου μας – αναπληρωτές ΕΣΠΑ, για το ενδεχόμενο κάποιου 

ελέγχου, βεβαιώσεις συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. «Ο 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ» της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 24–5–2017, για την οποία η ίδια η Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας 

είχε χορηγήσει άδεια από τα διδακτικά καθήκοντα για τα μέλη του.  

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκπ/κών Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» πληροφορεί τη Δ/νση Π. Ε. Β΄ 

Αθήνας (πράγμα που έγινε και τηλεφωνικά με άμεση συνομιλία του Προέδρου του Δ.Σ. του 

Συλλ. Εκπ/κών Π. Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» με τον Δ/ντή Εκπ/σης της Β΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας) 

ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν προβλέπεται από κανένα νόμο και δεν έχει ΖΗΤΗΘΕΙ 

ΠΟΤΕ ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ από τους συναδέλφους μας αναπληρωτές 

ΕΣΠΑ που συμμετέχουν στις διαδικασίες των Γ.Σ. των πρωτοβάθμιων σωματείων μας. 

Ακόμη δεν έχει ζητηθεί ΠΟΤΕ κάτι ανάλογο από καμία άλλη Δ/νση Εκπ/σης, ούτε από 

κάποιον άλλο Σύλλογο Εκπ/κών Π.Ε. στην Αττική. Η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου 

ουσιαστικά υπονομεύει, καταπατά και περιστέλλει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των 

συναδέλφων μας αναπληρωτών ΕΣΠΑ και δεν πρόκειται να συμβάλλουμε σ’ αυτό.  

Οι συνάδελφοι αναπληρωτές ΕΣΠΑ–μέλη του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. «Ο 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ» την Τετάρτη 24–5–2017 είχαν, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους 

(μόνιμοι, αναπληρωτές Γ.Κ.Π. κλπ.) άδεια από τα διδακτικά τους καθήκοντα για να 

συμμετάσχουν στην τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»  και στις 

εκλογικές διαδικασίες για ανάδειξη αντιπροσώπων για την 86η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. που 

διενεργήθηκαν την ημέρα αυτή από το Σύλλ. Εκπ/κών Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» και 

συμμετείχαν μαζικά στις διαδικασίες αυτές.  
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Ο Σύλλογος Εκπ/κών Π. Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» δεν χορήγησε καμία βεβαίωση 

συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες του για τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ που είναι μέλη του 

και οι οποίοι μαζικά και καθολικά συμμετείχαν στις διαδικασίες αυτές και καλεί τη Δ/νση 

Π.Ε.  Β΄ Αθήνας να μην προβεί στο μέλλον σε ανάλογες ενέργειες.  

Καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να επιληφθεί άμεσα του θέματος και να παρέμβει.  

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

  

 


