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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
«ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. 
Γ΄ΑΘΗΝΑΣ

Συνάντηση με την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Π.Ε. Γ΄Αθήνας ζήτησε και είχε το ΔΣ 
του Συλλόγου μας, την Πέμπτη 14/3/2013. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο 
Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ. Καρούσος.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου κατέθεσε εγγράφως τις θέσεις του για όλα τα θέματα που 
τέθηκαν και ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις.
Κεντρικοί άξονες της παρέμβασης αφορούσαν:

•  Τη  συντονισμένη  προσπάθεια  διάλυσης  της  δημόσιας  δωρεάν 
εκπαίδευσης,   εμπορευματοποίησής  της και  της  προώθησης  του  «νέου» 
σχολείου της αγοράς, με τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις, την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών  και  του  εκπαιδευτικού  έργου,  τη  γενίκευση  της 
αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, την τραγική υποχρηματοδότηση, την 
προετοιμασία  για  κατάργηση  του  δωρεάν  βιβλίου,  το  μηδενισμό  των 
διορισμών, την πλήρη αποδυνάμωση των βασικών υποστηρικτικών δομών.

•  Την  επίθεση  στα  εργασιακά  δικαιώματα  των  εκπαιδευτικών και  την 
εγκαθίδρυση  καθεστώτος  φόβου και  υποταγής  μέσω της  αξιολόγησης,  του 
πειθαρχικού δίκαιου, της αύξησης του ωραρίου, της διαθεσιμότητας και των 
απολύσεων, των υποχρεωτικών μετακινήσεων και μεταθέσεων.

Πιο συγκεκριμένα το Δ.Σ. τοποθετήθηκε στα εξής:
Αξιολόγηση, Προσχολική αγωγή, ωράριο, εκπαιδευτικά κενά, διορισμοί, χωρητικότητα 
αιθουσών, αναλογία μαθητών, μεταθέσεις, ειδική αγωγή, ευέλικτη ζώνη, προγράμματα 
και καινοτόμες δράσεις, συγχωνεύσεις σχολείων και τμημάτων, κτηριακό, υποσιτισμός,  
χρηματοδότηση, σχολικά βιβλία, ιδιώτες χορηγοί (οι θέσεις του συλλόγου για τα 
παραπάνω εμπεριέχονται στα ενημερωτικά φυλλάδια και είναι αναρτημένες στο site).
Οι όποιες απαντήσεις που δόθηκαν, κινήθηκαν στα πλαίσια της γενικότερης 
αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, που εφαρμόζει η κυβέρνηση και για την οποία το Δ.Σ. 
έχει εκφράσει με πολλούς τρόπους την πλήρη αντίθεσή του. 
Οι διαπιστώσεις ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, ότι δε θα μπορούσε να 
διαφωνήσει κανείς με το δίκαιο των αιτημάτων μας, δεν αποενοχοποιούν αυτούς που 
θεσμικά μπορούν να  ασκήσουν εκπαιδευτική πολιτική με συγκεκριμένο 
περιεχόμενο!
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Στα πλαίσια αυτά δηλώθηκε από πλευράς Διεύθυνσης ότι ο καλύτερος τρόπος για τα 
κενά που παρουσιάζονται, είναι μόνο η αναπλήρωση και όλα τα άλλα είναι λύσεις 
έκτακτης ανάγκης, δε θα προχωρήσουν σε υποχρεωτικές υπερωρίες και δε θα 
κατατεθεί πρόταση για συγχωνεύσεις σχολείων. Για τις εγγραφές των νηπίων και 
προνηπίων θα υπάρξει συγκεκριμένος χειρισμός μετά τη συγκέντρωση στοιχείων με 
κύρια αναφορά την κλήρωση και τη μετακίνηση. Διαπιστώθηκε η ανάγκη να 
κτιστούν νέα νηπιαγωγεία και αποφασίστηκε για το θέμα αυτό μετά από πρόταση του 
Δ.Σ. να οργανωθεί τριμερής σύσκεψη με τον Αντιδήμαρχο – υπεύθυνο για τα θέματα 
παιδείας στο Περιστέρι-, τη Διεύθυνση και το Δ.Σ.  Για το ωράριο δηλώθηκε ότι δεν 
υπάρχει καμία ενημέρωση όπως και για τα σχολικά βιβλία.
Για την αξιολόγηση επιφυλάχτηκε η κ. Μανή να πάρει θέση όταν υπάρξει 
συγκεκριμένη αποτύπωση του τελικού κυβερνητικού προγραμματισμού γιατί τώρα 
δεν μπορεί  να γίνει καμιά εκτίμηση. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών δεν 
υπάρχει καμιά πρόβλεψη για άμεση λύση. Για τα υπόλοιπα θέματα δεν υπήρξαν 
απαντήσεις.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου αφού ολοκληρώσει την υλοποίηση του προγραμματισμού του 
και εκτιμήσει τα αποτελέσματα, θα συγκαλέσει σύσκεψη με τους Διευθυντές –ντριες 
και τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων καθώς και έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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