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Αγία Παρασκευή, 30/8/2020
Αρ. Πρωτ.: 26

Προς:
Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας

Δ/νση Π.Ε. Β΄Αθήνας

Παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας από
τον Σύλλογο εκπαιδευτικών Π.Ε.
“Ο Περικλής” - Δευτέρα 31/8/2020 12:30 μ.μ.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Λίγες ημέρες απομένουν πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Μια νέα σχολική
χρονιά που ξεκινάει εν μέσω πανδημίας, με ελλιπή μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των
σχολικών μονάδων και για άλλη μια φορά με ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού.
Οι προσλήψεις

που έγιναν την Τρίτη 25/8

στην Π.Ε. και Δ.Ε. (21.065

αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή, και 3.862
αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ) καταδεικνύουν

τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν στις

σχολικές μονάδες.
.
Διεκδικούμε
1.

Να αναρτηθούν όλα τα κενά των σχολείων για όλες τις ειδικότητες.

2.

Να πραγματοποιηθεί άμεσα, η δεύτερη φάση προσλήψεων, για να καλυφθούν
όλα τα κενά σε ανάγκες εκπαιδευτικών.

3.

Ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας προσωρινής τοποθέτησης για όλους τους
εκπαιδευτικούς που δεν έχει ολοκληρωθεί η οριστική τους τοποθέτηση. Η ανάληψη
υπηρεσίας μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών να γίνεται ηλεκτρονικά, ώστε να
αποφεύγεται η γραφειοκρατία.

4.

Να καταβληθούν τα επιδόματα

ανεργίας στους αναπληρωτές που είναι

απλήρωτοι και να μην περικοπεί το επίδομα των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών
ΕΕΠ/ΕΒΠ.
5.

Να ολοκληρωθούν άμεσα οι μεταβολές των μονίμων εκπαιδευτικών.

6.

Να υπάρχει μέριμνα για την υγιεινή και καθαριότητα των σχολείων με όλα τα
μέσα ατομικής προστασίας και επαρκές μόνιμο προσωπικό καθαριότητας.

7.

Άμεση και υποχρεωτική εφαρμογή της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής σε όλους
τους Δήμους της Β΄ Αθήνας. Επιτέλους ας αναλάβουν τις ευθύνες τους οι Δημοτικές
αρχές, λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, για να λειτουργήσουν όλα
τα τμήματα Νηπιαγωγείων με όλα τα νήπια και προνήπια.

8. Να πάψουν άμεσα τα προβλήματα με την ιστοσελίδα της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας η
οποία είναι συνεχώς εκτός λειτουργίας και δυσχεραίνει την ενημέρωση των
εκπαιδευτικών, μονίμων και αναπληρωτών.
Ο Σύλλογός μας όλο αυτό το διάστημα που θα πραγματοποιούνται οι υπηρεσιακές
μεταβολές και οι τοποθετήσεις μονίμων και αναπληρωτών δε θα δεχτεί να
καταπατηθούν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και οι μορφωτικές
ανάγκες των μαθητών.
Για τους παραπάνω λόγους τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, θα πραγματοποιήσουν
παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (Κηφισίας 20, Μαρούσι) τη
Δευτέρα 31/8/2020 στις 12:30 μ.μ.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

