Διλωςθ των Αιρετϊν με τθν ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ για τισ
απόπειρεσ ςυνεδρίαςθσ του ΠΤΠΕ ΒϋΑΘΗΝΑ
ε παραςτάςεισ ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Β΄Ακινασ μαηί με εκπαιδευτικά ςωματεία (ΕΠΕ
Αμαρουςίου και Γ.ΕΦΕΡΗ) ςυμμετείχε ο Αιρετόσ εκπρόςωποσ τθσ Αγωνιςτικισ υςπείρωςθσ
Εκπαιδευτικών τθν Σετάρτθ 5 και Πζμπτθ 6/8, όπου διαμαρτυρικθκαν για τθν απαράδεκτθ εγκφκλιο
του υπ. Παιδείασ 102027/ΓΔ5/30/7/2020 για τισ τοποκετιςεισ των εκπαιδευτικών ςε λειτουργικά
κενά, ενώ όλα τα ςχολεία τθσ χώρασ είναι κλειςτά λόγω καλοκαιριοφ. Σθν Σετάρτθ όπωσ και τθν
Πζμπτθ δεν πραγματοποιικθκε θ ςυνεδρίαςθ του ΠΤΠΕ λόγω απουςίασ-μθ ςυμμετοχισ των μελών
(διοριςμζνων και αιρετών).
φμφωνα με τθν εγκφκλιο πρζπει όλεσ οι υπθρεςιακζσ μεταβολζσ να πραγματοποιθκοφν εν
μζςω διακοπών και ςε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα. Κατακζςαμε τθν αντίκεςι μασ γιατί:
-

-

-

Δεν έσει ξεκαθαπιζηεί ο απιθμόρ ημημάηων εθόζον οι ζσολικέρ μονάδερ θα ξέποςν μόλιρ
ανοίξοςν ηον Σεπηέμβπιο ηιρ άδειερ (κύηζηρ, αζθένειερ, αναηποθήρ …κλπ)
Δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι μετεγγραφζσ των μακθτών οπότε δεν μπορεί να κακοριςτεί τώρα
αν κάποιοσ εκπαιδευτικόσ είναι υπεράρικμοσ
Αρκετοί διμοι λόγω μθ προετοιμαςίασ ηθτοφν να μθν εφαρμοςτεί θ Δίχρονθ Προςχολικι
οπότε ςυνάδελφοι Νθπιαγωγοί δεν κα ζχουν κζςθ ςε παραρτιματα, τα οποία πικανόν να μθ
λειτουργιςουν
Είναι ανζφικτο να προςδιοριςτοφν οι ανάγκεσ ςε ειδικότθτεσ και διδακτικά αντικείμενα ανά
ςχολείο
Και το κυριότερο παραβιάηεται θ εκπαιδευτικι νομοκεςία, υποβακμίηονται οι ςυλλογικζσ
διαδικαςίεσ και καταλφεται ο ρόλοσ του υλλόγου Διδαςκόντων ςτθ λειτουργία τθσ ςχολικισ
μονάδασ
Επιπλζον όλεσ αυτζσ οι διαδικαςίεσ γίνονται εν αγνοία πολλών ςυναδζλφων ενώ βρίςκονται
ςε άδεια και ζξω από κάκε θκικι και δεοντολογία!
Είναι ξεκάκαρο ότι θ βιαςφνθ υπουργείου και κυβζρνθςθσ είναι δρομολογθμζνθ για
όλεσ τισ αντιδραςτικζσ αναδιαρκρώςεισ και επιλζγει τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο των
καλοκαιρινών διακοπών (δεν είναι πρώτθ φορά άλλωςτε ) όπου τα ςωματεία των
εκπαιδευτικών δεν μποροφν να παρζμβουν.
Όμωσ λογαριάηουν χωρίσ τον ξενοδόχο…. Δεν κα αφιςουμε να γίνονται όλα αυτά
εριμθν μασ. Οι εκλεγμζνοι Αιρετοί με τθν Αγωνιςτικι υςπείρωςθ Εκπαιδευτικών κα είμαςτε
ςτο πλάι κάκε ςυναδζλφου για να μθν προχωριςουν οι απαράδεκτεσ επιδιώξεισ κυβζρνθςθσ
και Τπουργείου Παιδείασ.
Απαιτοφμε να μθ ςυνεδριάςει το ΠΤΠΕ μζχρι να ανοίξουν τα ςχολεία και το
Τπουργείο Παιδείασ να ανακαλζςει άμεςα τθν εγκφκλιο και να προχωριςει ςτισ υπθρεςιακζσ
μεταβολζσ μετά το άνοιγμα των ςχολείων και αφοφ καταγραφοφν οι πραγματικζσ ανάγκεσ.
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