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Προς: Τους συναδέλφους µέλη του 

συλλόγου  µας, 
           τη Δ/νση Π.Ε. Β ́ Αθήνας  
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

(Από την Παράσταση Διαμαρτυρίας στη Δ/νση Β΄Αθήνας) 
 

Συναδέλφισσες ,συνάδελφοι , 
 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2018 η προγραμματισμένη Παράσταση 
Διαμαρτυρίας των Συλλόγων Εκπαιδευτικών της Β΄Αθήνας : «Ο  Περικλής » ,«Γ. Σεφέρης » , 
« Αμαρουσίου » στην έδρα της  Δ/νσης Β΄Αθήνας . 
 
Οι παρευρισκόμενοι έθεσαν στον Δ/ντή Εκπ/σης τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με 
τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων  και που  έχουν προκύψει με τον τρόπο που 
έγιναν οι τοποθετήσεις και οι μετακινήσεις μόνιμων και αναπληρωτών . Επισημάνθηκε ότι 
σε προηγούμενη συνάντηση των Σωματείων με τον Δ/ντή Εκπ/σης και την υπεύθυνη 
Εκπ/κών Θεμάτων υπήρξε η δέσμευση   από μεριάς  της Διοίκησης ότι θα δοθούν οι 
ομάδες σχολείων ώστε να γνωρίζουν οι συνάδελφοι τα σχολεία που θα δηλώσουν κάτι που 
δεν έγινε και   οι συνάδελφοι μετακινούνται και τοποθετούνται  από σχολείο σε σχολείο 
και μάλιστα με προφορικές εντολές . 
Ζητήσαμε οι αποφάσεις για τις μετακινήσεις των συναδέλφων να γίνονται με γραπτή 
εντολή από τη Διοίκηση  καθώς και  ο χρόνος μετακίνησης των συναδέλφων από το ένα 
σχολείο στο άλλο να θεωρείται διδακτικός χρόνος .  
Για το θέμα της Παράλληλης Στήριξης  ζητήσαμε   έναν εκπαιδευτικό ανά παιδί  και 
τονίσαμε ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδασκόντων και δεν μπορεί ο Σύλλογος 
Διδασκόντων να μπαίνει στη διαδικασία του μοιράσματος των ωρών της Παράλληλης 
Στήριξης . 
Από τη μεριά της Διοίκησης  δεν υπήρξε καμιά δέσμευση για κανένα θέμα. 
 
Η «κανονικότητα»   που προσπαθεί η Κυβέρνηση και το Υπουργείο να παρουσιάσει  καμία 
σχέση δεν έχει με τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων ,τα μορφωτικά δικαιώματα των 
παιδιών και  τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών . Ζωντανό παράδειγμα 
αποτελούν οι  25.000  αναπληρωτές που κάθε χρόνο απολύονται ενώ οι  συνθήκες 
εργασίας είναι  απάνθρωπες ( άδειες , δικαιώματα , κόστος μετακίνησης , στέγασης κλπ ) 
και με μισθούς πείνας να πηγαινοέρχονται κάθε χρόνο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας . 
 
                                    Συνεχίζουμε να απαιτούμε : 
 

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με δικαιώματα και αξιοπρέπεια! 
Εδώ και τώρα μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων – αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών! Καμία απόλυση συμβασιούχου! 



Εδώ και τώρα 25.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών για να καλυφθούν οι 
άμεσες ανάγκες των σχολείων! 

 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΣΤΙΣ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗ 1:00 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

 


