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ΘΕΜΑ:«Νέα κινητοποίηση (κοινή με τους όμορους Συλλόγους Εκπ/κών Π. Ε. της Β΄
Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας) τη ΔΕΥΤΕΡΑ 11 – 9 – 2017 στις 14:00 στην έδρα της Δ/νσης
Π. Ε. Β΄ Αθήνας - Απίστευτη ταλαιπωρία και απαράδεκτη κατάσταση κατά τη
διάρκεια της πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών»
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Καλή σχολική χρονιά, με υγεία και δύναμη.
Από τη Γενική Συνέλευση του κλάδου το καλοκαίρι, αλλά ιδιαίτερα από την 1η του
Σεπτέμβρη 2017, συντονισμένοι και με τους όμορους συλλόγους της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας,
ως σωματείο ο Σύλλογος μας βρίσκεται σε επαγρύπνηση για την υπεράσπιση των θέσεων του
κλάδου και των θέσεων εργασίας όλων των μας, από τη νέα απόπειρα περικοπών,
μετακινήσεων, πλαστών υπεραριθμιών, συγκάλυψης των πραγματικών κενών, που επιχειρείται
από τις πολιτικές κυβέρνησης και ΥΠΠΕΘ, που ακολουθεί πιστά τις μνημονιακές δεσμεύσεις,
όπως αυτό αποτυπώθηκε άλλωστε και στο νέο ΠΔ 79/2017 για τη λειτουργία των σχολείων, για
το οποίο σας έχουμε ήδη ενημερώσει αναλυτικά, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς.
Το Υπουργείο με τις διαδικασίες που επιχειρεί να δρομολογήσει στα ΠΥΣΠΕ από τα τέλη
του Αυγούστου προσπάθησε, όπως και πέρσι, να βγάλει κενά και υπεράριθμους πριν την 1η
Σεπτέμβρη, για να αποψιλώσει άρον – άρον τα σχολεία, κάτι που ευτυχώς στη Δ/νσή μας δεν
επιχειρήθηκε αφού με την αποφασιστική και καθοριστική παρέμβαση των πρωτοβάθμιων
σωματείων μας αποτρέψαμε να συμβεί αυτό. Η πρώτη παράσταση διαμαρτυρίας των Δ. Σ. των
Συλλόγων Εκπ/κών Π. Ε. της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 – 9
– 2015 στις 13:30 στην έδρα της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας λίγο πριν από τη συνεδρίαση του
ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας, στην οποία θέσαμε υπόψη του Δ/ντή Π. Ε. Β΄ Αθήνας και των μελών του
ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας τις παρακάτω διεκδικήσεις μας που είναι και θέσεις όλου του κλάδου μας:
 Ένα δάσκαλο για κάθε τμήμα
 Για κάθε δύο τμήματα ολοήμερου, ορισμός ενός επιπλέον δασκάλου υπεύθυνου,
ώστε να μην μετατραπεί σε φύλαξη όπου κάθε ώρα θα μπαίνει και διαφορετικός
δάσκαλος
 Κάλυψη με έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής για κάθε αίτηση σε παράλληλη
στήριξη
 Έναν δάσκαλο σε κάθε τμήμα ένταξης
 Έναν δάσκαλο σε κάθε τάξη υποδοχής

 όλες τις απαραίτητες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα τμήματα
 Κάλυψη από τις αναγκαίες ειδικότητες όλων των προβλεπόμενων ωρών των
γνωστικών αντικειμένων ειδικοτήτων και στην πρωινή ζώνη και στο ολοήμερο. Δύο
νηπιαγωγούς για κάθε ολοήμερο νηπιαγωγείο
 Ένταξη όλων των προσφυγόπουλων στα πρωινά σχολεία και νηπιαγωγεία
 Χωρισμός όλων των πληθωρικών τμημάτων με βάση τα αιτήματα του
εκπαιδευτικού κινήματος – Καμία σύμπτυξη τμήματος δε θα γίνει αποδεκτή.
Επίσης, καλούμε και καλύπτουμε συνδικαλιστικά τους Συλλόγους διδασκόντων των
Νηπιαγωγείων να προχωρήσουν στη συγκρότηση τμημάτων αμιγούς χαρακτήρα (αμιγώς
κλασσικού, αμιγώς ολοήμερου προγράμματος) σύμφωνα με τις αιτήσεις των γονέων και την
εναλλαγή της βάρδιας των Νηπιαγωγών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα στο πλαίσιο της ίδιας
σχολικής χρονιάς.
Καλούμε τους αιρετούς του Π.Υ.Σ.Π.Ε. να καταγγείλουν κάθε απαράδεκτη διαδικασία,
που περιστέλλει θέσεις εργασίας και καταστρατηγεί μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας,
αλλά και να συμβάλλουν στο μπλοκάρισμά της μαζί με τα εκπαιδευτικά σωματεία. Καλούμε
όλους τους συναδέλφους σε συσπείρωση γύρω από το σύλλογο και σε επικοινωνία μαζί του για
κάθε εργασιακό θέμα.
Θέλουμε ακόμη να καταγγείλουμε ως απαράδεκτη την κατάσταση που επικρατεί στις
Δ/νσεις Π. Ε. της χώρας αναφορικά με την απίστευτη γραφειοκρατικού χαρακτήρα ταλαιπωρία
που με ευθύνη του ΥΠΠΕΘ και των Δ/νσεων Π. Ε. υφίστανται οι νεοπροσληφθέντες
συνάδελφοί μας αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, όταν προσέρχονται στις Δ/νσεις Π. Ε. για ν’
αναλάβουν υπηρεσία.
Άλλωστε η εικόνα της Δ/νσής μας την Τετάρτη 6 – 9 – 2017 όπου σχηματίστηκαν
ατέλειωτες ουρές συναδέλφων μας αναπληρωτών εκπαιδευτικών που είχαν προσληφθεί ήταν
απαράδεκτη. Η απαίτηση του ΥΠΠΕΘ και της Δ/νσης να προσκομιστούν όλα τα χαρτιά των
συναδέλφων (ακόμα και το πτυχίο τους) και αυτό μάλιστα από ανθρώπους που εργάζονται στην
ίδια Δ/νση επί σειρά ετών, είχε ως αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν απίστευτα για να καταθέσουν
τα σχετικά δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους.
Η πρεμούρα του ΥΠΠΕΘ τάχα να προσληφθούν όλες οι ειδικότητες μαζί, ενώ δεν υπάρχει
η ανάλογη διοικητική υποδομή, είχε σαν αποτέλεσμα μια κατάσταση ταλαιπωρίας και
αναξιοπρέπειας για τους συναδέλφους μας αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
Καλούμε το ΥΠΠΕΘ και τις Δ/νσεις Π. Ε. να απλουστεύσουν τις γραφειοκρατικές
διαδικασίες για την πρόσληψη των αναπληρωτών συναδέλφων μας και να πάψουν να τους
ταλαιπωρούν. Φτάνει που ταλαιπωρούνται από τη χρόνια αδιοριστία και από τις
αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση. Είναι γνωστό άλλωστε ότι το
Δημόσιο Σχολείο στηρίζεται αποκλειστικά στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών και θα πρέπει
να έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα όλοι οι συνάδελφοί μας.
Ακόμη απαιτούμε την ανάρτηση όλων των λειτουργικών κενών εκπαιδευτικών στη Δ/νση
Π. Ε. Β΄ Αθήνας για όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (δασκάλους γενική αγωγής,
νηπιαγωγούς, τμήματα ένταξης, δασκάλους και νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής, κενά παράλληλης
στήριξης - ένας εκπαιδευτικός ανά μαθητή, εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων - ανά σχολείο και με
πλήρες ωράριο -) και την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών για την τοποθέτηση των
συναδέλφων μας αναπληρωτών.
Όλοι οι συνάδελφοί μας μόνιμοι & αναπληρωτές να επικοινωνούν με τα μέλη του
Δ.Σ. του σωματείου μας για οποιαδήποτε καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων ή

παρατυπία επιχειρηθεί από την πλευρά της διοίκησης κατά τη διαδικασία των
τοποθετήσεων τους.
Με βάση τις θέσεις του κλάδου και του συλλόγου μας, δεσμευόμαστε για μια σκληρή
μάχη υπέρ των εργασιακών και μορφωτικών δικαιωμάτων καλώντας σε νέα κινητοποίηση
(κοινή με τους όμορους Συλλόγους Εκπ/κών Π. Ε. της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας) τη ΔΕΥΤΕΡΑ
11 – 9 – 2017 στις 14:00 στην έδρα της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας.

ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π. Ε. ΤΗΣ Β΄
Δ/ΝΣΗΣ Π. Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π. Ε. Β΄
ΑΘΗΝΑΣ (Ανάφης & Αγίων Αποστόλων – Ηράκλειο Αττικής) ΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 – 9 – 2017 ΣΤΙΣ 14:00

