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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Οι δυνάμεις της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών σας καλωσορίζουμε στα σχολεία της
Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄Αθήνας και σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά καλή υγεία και δύναμη σε όλους.
Μετά από την ταλαιπωρία σας και την αναμονή των ημερών οι περισσότεροι έχετε τοποθετηθεί σε μια
σχολική μονάδα. Υπάρχουν όμως συνάδελφοι που συνεχίζουν να αγωνιούν και να βρίσκονται στη
διάθεση της Διεύθυνσης. Δεν εφησυχάζουμε! Στο πλευρό σας θα διεκδικήσουμε να καλυφθούν άμεσα
τα κενά όλων των εκπαιδευτικών με βάση τις πραγματικές ανάγκες του κάθε σχολείου, οι οποίες είναι
τεράστιες.
Η κυβέρνηση, χωρίς ντροπή, «πανηγυρίζει» πως οι αναπληρωτές είναι έγκαιρα στις θέσεις τους!! Την
ίδια στιγμή, έχει προχωρήσει σε 24.927 προσλήψεις εκπαιδευτικών και ΕΕΠ – ΕΒΠ, σε σχέση με τους
42.000 συναδέλφους που δούλεψαν την περσινή χρονιά στα σχολεία. Πανηγυρίζει δηλαδή για τα 20.000
κενά με τα οποία ξεκινάει η χρονιά.
Η ΑΣΕ σταθερά στο πλευρό των αναπληρωτών συναδέλφων απαιτεί μονιμοποίηση όλων όσων έχουν
εργαστεί μέχρι τώρα στην εκπαίδευση, γιατί καλύπτουν πραγματικές ανάγκες. Γιατί χωρίς εσάς κανένα
σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει τον Σεπτέμβρη και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας δεν
επιτρέπεται να μπαίνουν στις εκπτώσεις.
Εμείς ως Αιρετοί αλλά και οι εκλεγμένοι μας στα ΔΣ των εκπαιδευτικών σωματείων θα είμαστε στο
πλευρό σας για όποια προβλήματα προκύψουν με την τοποθέτησή σας αλλά και μετέπειτα όταν θα
αναλάβετε υπηρεσία σε κάποιο σχολείο.
Σας καλούμε λοιπόν να συσπειρωθείτε στους συλλόγους σας, να συμπορευτείτε με τις Δυνάμεις της
Αγωνιστικής Συσπείρωση Εκπαιδευτικών που πρωτοστατούν στον αγώνα χρόνια τώρα για ένα σχολείο
των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών, για εξίσωση δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών, για μόνιμη
και σταθερή δουλειά για όλους τους εκπαιδευτικούς, για το δικαίωμα στη μόρφωση όλων των μαθητών!
Με το ΠΑΜΕ του αγώνα και της μόρφωσης μπορούμε να τα καταφέρουμε!
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