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Αρ. Πρωτ. 74 

 

Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας. 

 

Θέμα : Η σπουδή και η υποκριτική βιασύνη του ΥΠΠΕΘ να 

παρουσιάσει ότι όλα βαίνουν καλώς στο χώρο της Δημόσιας Εκπ/σης, 

με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2018 – 2019.  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι. 

Ενημερωθήκαμε από μέλη του Συλλόγου μας αναφορικά με την αποστολή στις 

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Δημοτικών Σχολείων και 

Νηπιαγωγείων της περιοχής ευθύνης μας, μηνύματος από την πλευρά της 

Μηχανοργάνωσης της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας με θέμα: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ 

MYSCHOOL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ». 

 

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

διαμαρτυρία του αναφορικά με τις παράτυπες ενέργειες τις οποίες καλεί το 

Υ.Π.Π.Ε.Θ. να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί την πρώτη κιόλας ημέρα που 

ανοίγουν τα σχολεία. 

 Όταν δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές (λειτουργικές 

υπεραριθμίες, τοποθετήσεις υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, τοποθετήσεις 

εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ, 

τοποθετήσεις αποσπασθέντων εκπαιδευτικών, προσλήψεις και τοποθετήσεις 

αναπληρωτών), καλούνται οι σύλλογοι διδασκόντων των σχολικών μονάδων σε 

συνεδρίαση για ανάθεση τάξεων και αρμοδιοτήτων στους εκπ/κούς που ήδη 

υπάρχουν στα σχολεία.  
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Η «σπουδή» και η υποκριτική βιασύνη του ΥΠΠΕΘ να παρουσιάσει ότι όλα 

βαίνουν καλώς στο χώρο της Δημόσιας Εκπ/σης, ενώ υπάρχουν χιλιάδες κενά σε 

εκπαιδευτικούς που για άλλη μια χρονιά θα καλυφθούν από προσλήψεις 

τουλάχιστον 15000 αναπληρωτών και όχι από μόνιμους διορισμούς, αποτελεί 

πρόκληση για την εκπαιδευτική κοινότητα όταν ζητείται την Δευτέρα 3 – 9 – 2018 

στις 09:30 να έχει ενημερωθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα του mySchool για μια 

σειρά πράγματα που απαιτούν την παρουσία όλου του εκπαιδευτικού 

προσωπικού που χρειάζεται η κάθε σχολική μονάδα.    

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Π.Ε. « Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ » καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να 

μην προχωρήσουν σε καμιά παράτυπη ενέργεια σχετικά με την κατανομή τάξεων, 

αρμοδιοτήτων και αναθέσεις μαθημάτων στους συναδέλφους εφόσον δεν έχουν 

καλυφθεί τα κενά . 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


