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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ/νση Β΄Αθήνας για τις
τοποθετήσεις των αναπληρωτών ειδικοτήτων
Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η
προγραμματισμένη από το Σύλλογό μας παράσταση διαμαρτυρίας στη
Δ/νση Β΄Αθήνας λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στις
τοποθετήσεις των αναπληρωτών.
Οι παραβρισκόμενοι εκπαιδευτικοί τόνισαν την πάγια θέση των
σωματείων για πλήρη διαφάνεια στα κενά και τις ώρες για τη
διευκόλυνση των συναδέλφων και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων
. Στη συνέχεια αφού εξέθεσαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από
τη μη εμφάνιση όλων των λειτουργικών κενών ζήτησαν από τον Δ/ντή
Εκπαίδευσης να αναρτηθεί καινούριος πίνακας με όλα τα κενά των
σχολείων , είτε κενά 24 ωρών είτε 2 ωρών καθώς και τις ομάδες
σχολείων για να έχουν οι συνάδελφοι τη δυνατότητα επιλογής στις
προτιμήσεις τους και κατόπιν αυτού να γίνουν εκ νέου οι τοποθετήσεις
των συναδέλφων αναπληρωτών όλων των ειδικοτήτων. Το ίδιο να
ισχύσει και για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της Παράλληλης
Στήριξης ,να δοθούν από την αρχή της διαδικασίας τοποθέτησής τους ,
όλα τα κενά . Επίσης ζήτησαν να υπάρχει εκπαιδευτικός Παράλληλης
Στήριξης σε όλα τα παιδιά και για όλες τις ώρες που χρειάζονται ,
σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ .
Ο Δ/ντής Εκπαίδευσης και η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων
δήλωσαν ότι ο αριθμός των αναπληρωτών δεν επαρκεί για να

καλυφθούν όλες οι ανάγκες που υπάρχουν . Στόχος της Δ/νσης είναι να
καλυφθούν πρώτα τα επείγοντα κενά . Να λειτουργήσει δηλαδή το
πρωινό ωράριο και να καλυφθούν με τους συναδέλφους των ειδικοτήτων
τα μεγάλα σχολεία , τα οποία έχουν μεγάλες ανάγκες . Όσον αφορά την
Παράλληλη Στήριξη η Προϊσταμένη Εκπ/κών Θεμάτων ανέφερε ότι λόγω
έλλειψης εκπαιδευτικών , η Δ/νση αναγκάστηκε να ιεραρχήσει τις
ανάγκες των μαθητών και ανάλογα να κατανείμει τους εκπαιδευτικούς .
Η κυβέρνηση ,παρά τις εξαγγελίες της για μόνιμους διορισμούς ,
προχώρησε στην πρόσληψη χιλιάδων αναπληρωτών για να καλύψει τα
κενά που υπάρχουν στα σχολεία . Ο μεγάλος αριθμός συμβασιούχων
εκπαιδευτικών φέρνει στην επιφάνεια, για άλλη μια χρονιά, τις τεράστιες
ελλείψεις που υπάρχουν σε μόνιμο προσωπικό. Η αλήθεια είναι ότι
χωρίς αυτούς τους αναπληρωτές τα σχολεία δεν μπορούν να
λειτουργήσουν. Παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση προκλητικά πανηγυρίζει,
μιλά για «κανονικότητα» και προσπαθεί να εξαπατήσει τους
εργαζόμενους.
Ωστόσο ακόμα και αυτός ο αριθμός των αναπληρωτών αποδεικνύεται
ότι δεν είναι επαρκής για να λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία. Έτσι η
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας προχωρά στη λογική
να διαχειριστεί τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς με βάση τα επείγοντα
κενά , μία λογική που είναι επίφοβη . Κρίνοντας , ότι τα σχολεία έχουν
διαφορετικές ανάγκες, οδηγούμαστε στην κατηγοριοποίησή τους . Όπως
επίσης έχουμε και κατηγοριοποίηση των παιδιών που έχουν ανάγκη την
Παράλληλη Στήριξη .
Το αίτημα των εκπαιδευτικών για μόνιμους διορισμούς των
αναπληρωτών που υπηρετούν στα σχολεία ώστε να καλυφθούν οι
άμεσες ανάγκες των σχολείων φαίνεται να είναι πιο επίκαιρο από
ποτέ .
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