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Προς: Τους συναδέλφους µέλη
του συλλόγου µας, Συλλόγους και

Ενώσεις Γονέων

Θέμα : Ελλείψεις στα σχολεία της Β΄ Αθήνας
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία λόγω των περικοπών σε
προσωπικό και σε δαπάνες για την Παιδεία δυσχεραίνουν δραματικά και με
αυξανόμενο ρυθμό την καθημερινή λειτουργία τους .
Αυτό το διάστημα παρατηρείται στην περιοχή μας ύπαρξη κενών , για
πολλούς λόγους (λογιστικός σχεδιασμός των ΩΠ , ανεπαρκείς προσλήψεις
αναπληρωτών , άδειες εκπαιδευτικών, έκτακτες υπηρεσιακές μεταβολές
κ.λ.π. ) τα οποία δεν καλύπτονται από το Υπουργείο.
Μετά από καθημερινή σχεδόν επικοινωνία με τους υπεύθυνους της
Δ/νσης της Β΄ Αθήνας από μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας καθώς και των
Συλλόγων Γονέων και της Ένωσης Γονέων Αγίας Παρασκευής η διαβεβαίωση
ότι τα 13 κενά σε εκπαιδευτικούς ΠΕ70, 8 κενά ΠΕ60, 1 κενό ΠΕ19, 1 κενό
ΠΕ16, 1 κενό ΠΕ71 θα καλυφθούν με προσλήψεις αναπληρωτών δεν
πραγματοποιήθηκε .
Μετά τις προσλήψεις αναπληρωτών που ανακοινώθηκαν την Τρίτη
23/1/2018 στην Πρωτοβάθμια Δ/νση της Β’ Αθήνας διατέθηκαν μόνο 3
εκπαιδευτικοί ΠΕ 60 και 1 εκπαιδευτικός ΠΕ70. για ειδική αγωγή με
αποτέλεσμα τα υπόλοιπα κενά ακάλυπτα να παραμένουν στα σχολεία μας
και οι μαθητές μας να μην έχουν δασκάλους.
Οι προτάσεις για συγχωνεύσεις τμημάτων ή αναστολή λειτουργίας
τμημάτων του ολοήμερου ώστε να εξοικονομηθούν εκπαιδευτικοί , όχι μόνο
δεν αποτελούν λύση του προβλήματος αλλά απορρυθμίζουν ακόμα
περισσότερο την ήδη βεβαρυμμένη λειτουργία του σχολείου και
υπονομεύουν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά
δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
Αποδεικνύεται ότι οι προσλήψεις με το σταγονόμετρο δεν δίνουν λύσεις
που να ικανοποιούν τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών καθώς και των
εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.
Η ανησυχία όλων, τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων είναι
μεγάλη και απαιτούμε να βρεθεί λύση με μαζικούς , μόνιμους διορισμούς.

Η μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων που υπηρετούν χρόνια τώρα ως
αναπληρωτές , αποδεικνύεται ως η μόνη λύση για την κάλυψη όλων των
κενών και των εκπαιδευτικών αναγκών που αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας.
Απαιτούμε να καλυφθούν όλα τα κενά σε όλα τα σχολεία τώρα!
Καλούμε τους συναδέλφους, τις Ενώσεις και τους Συλλόγους γονέων και τους
όμορους Συλλόγους Εκπ/κών της Β΄ Αθήνας σε
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1/2 13.30
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Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

