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ANAKOIΝΩΣΗ 

 

To Δ.Σ. του συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. < Έλλη Αλεξίου > είχε προγραμματίσει παράσταση 

διαμαρτυρίας με την Ένωση Γονέων του Δήμου Περιστερίου και το Σύλλογο Γονέων του 1ου 

Ειδικού Σχολείου Περιστερίου στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας την Τετάρτη 11-9-2013 στις 13.00μ.μ 

για εκπαιδευτικά θέματα.  Στη συνάντηση με τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης παραβρέθηκαν ύστερα 

από πρόσκλησή της τα Δ.Σ. των συνδικαλιστικών συλλόγων της Γ΄ Αθήνας. 

Από τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και των γονέων τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα: 

 

Αριθμός μαθητών ανά τάξη. 

Λειτουργία ολοήμερου σχολείου. 

Κενά και υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. 

Συμπτύξεις και καταργήσεις τμημάτων. 

Τμήματα ένταξης, Ειδική Αγωγή και Παράλληλη Στήριξη. 

Αποσπάσεις και μετατάξεις  εκπαιδευτικών. 

Υποχρεωτικές υπερωρίες. 

Λειτουργία 1ου Ειδικού Σχολείου Περιστερίου 

Σχολικές καθαρίστριες. 

Έγγραφο Υπουργού Παιδείας προς Περιφερειακούς Διευθυντές για υποχρεωτικές μετακινήσεις. 

Ανακοίνωση ΔΟΕ για εργασιακά δικαιώματα εκπαιδευτικών. 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών χωρίς απόφαση του ΚΥΣΠΕ. 

Ενστάσεις εκπαιδευτικών για μετατάξεις. 

Παρέμβαση Περιφερειακού Διευθυντή Αττικής για ακύρωση απόφασης αποσπάσεων ΣΜΕΑΕ στο 

ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας. 

Ενημέρωση 48 ώρες νωρίτερα για τη διεξαγωγή των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 

Ανάκληση των αιρετών μας αν θιχτούν εργασιακά μας δικαιώματα. 

Κινηματικές ενέργειες για μπλοκάρισμα της λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αν θίγονται 

εργασιακά μας δικαιώματα. 

Αυταρχικότητα σχολικών συμβούλων και διευθυντών. 

Απόφαση συλλόγου εκπαιδευτικών < Έλλη Αλεξίου >. 

Εκπαιδευτικοί με προβλήματα υγείας. 

 

Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης απάντησε τα παρακάτω:   

Κανείς δάσκαλος και νηπιαγωγός δεν πλεονάζει στη Γ΄ Αθήνας, μετά τις τοποθετήσεις μόνο λίγα 

ΕΑΕΠ θα έχουν πρόβλημα λειτουργίας, μέχρι τη Δευτέρα 16-9-2013 θα έχουν τοποθετηθεί 

νηπιαγωγοί και δάσκαλοι, δε θα γίνει αναστολή λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου παρά μόνο 

αν έρθει γραπτή εντολή από τη Διοίκηση, ως Διευθύντρια Εκπαίδευσης δεν πρόκειται να 

προχωρήσει σε καταργήσεις και συμπτύξεις τμημάτων παρά μόνο με άνωθεν γραπτή εντολή, τα 

υπεράριθμα τμήματα εντοπίζονται μόνο σε Πετρούπολη και Ίλιον λόγω έλλειψης σχολικής στέγης, 

ένα τμήμα 26 μαθητών αν δεν υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης μαθητή θα μπορεί να σπάει σε 2 

τμήματα αν υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα και διαθέσιμος εκπαιδευτικός, στη Διεύθυνσή μας έχουμε 

πολλές εγκυμοσύνες συναδελφισσών με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει προγραμματισμός 



των αναγκών μας, αν δικαιωθούν συνάδελφοι από τις ενστάσεις τους για τις μετατάξεις το 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα ξαναδεί τις τοποθετήσεις τους, οι αποσπάσεις ΣΜΕΑΕ από ΠΥΣΠΕ σε 

ΠΥΣΠΕ θα γίνουν το επόμενο 10ήμερο, ισχύουν κανονικά οι αποσπάσεις ΣΜΕΑΕ που 

ανακοινώθηκαν από το ΠΥΣΠΕ, υπάρχουν αυξήσεις κονδυλίων στην Ειδική Αγωγή, είναι υπέρ 

των υποχρεωτικών υπερωριών αλλά δε θα ασκήσει πίεση στους συλλόγους διδασκόντων, οι 

συνάδελφοι που έχουν προβλήματα υγείας θα έχουν 3 επιλογές: Να μπουν στην τάξη να κάνουν 

μάθημα και αν δεν τα καταφέρουν με εισήγηση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου θα 

ενημερώνεται η Διοίκηση που θα παίρνει και τα ανάλογα μέτρα. Να μην μπουν στην τάξη αφού 

προσκομίσουν ιατρική γνωμάτευση και να ασκούν γραμματειακή υποστήριξη στη σχολική μονάδα 

τους. Να συνταξιοδοτηθούν εφόσον τηρούν τα απαραίτητα κριτήρια.  

Ύστερα από τα παραπάνω συνεδρίασε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να τοποθετήσει τις 

νηπιαγωγούς. Τότε μέλος του Συμβουλίου-διορισμένο από τη Διοίκηση- ζήτησε να ακυρωθούν οι 

αποσπάσεις ΣΜΕΑΕ εντός ΠΥΣΠΕ επειδή δεν έχουν γίνει οι αποσπάσεις ΣΜΕΑΕ από ΠΥΣΠΕ σε 

ΠΥΣΠΕ. Τότε η συνεδρίαση διακόπηκε και η Διευθύντρια Εκπαίδευσης τοποθέτησε μόνη της τις 

νηπιαγωγούς από άλλο ΠΥΣΠΕ και τις νηπιαγωγούς που ήταν υπεράριθμες και στη διάθεση. Δεν 

τοποθέτησε τις νηπιαγωγούς που ζητούσαν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ. 

Το απόγευμα έφτασε στα γραφεία των Διευθύνσεων έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή 

Αττικής προς τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων που τους ζητά να στελεχώσουν με το 

σύνολο του υπάρχοντος προσωπικού των εκπαιδευτικών ΠΕ 70 τις τάξεις του πρωινού 

προγράμματος υπολογίζοντας ότι χρειάζονται έναν μόνο ΠΕ 70 για το ολοήμερο πρόγραμμα των 

μη ΕΑΕΠ και κανέναν ΠΕ 70 για το ολοήμερο πρόγραμμα των ΕΑΕΠ. Επίσης να δηλώσουν εντός 

της ημέρας στις οικείες Διευθύνσεις ΠΕ τα κενά σε ΠΕ 70 και αντίστοιχα τις υπεραριθμίες σε ΠΕ 

70. Αναφέρει επίσης ότι το ολοήμερο πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά με άλλη δομή( κυρίως 

με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων), κάτι που θα ολοκληρωθεί σταδιακά. 

Αν ισχύσουν τα παραπάνω 70 δάσκαλοι πλεονάζουν στη Γ΄ Αθήνας και θα μετακινηθούν 

υποχρεωτικά σε άλλη Διεύθυνση ή και σε άλλη Περιφέρεια. Θα κληθούν δε το επόμενο διάστημα 

να δηλώσουν αιτήσεις υπεραριθμίας και προτιμήσεις σχολείων. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 Να μην κλείσει κανένα σχολείο! Καμιά απόλυση! Καμιά συζήτηση για χάσιμο οργανικών 
θέσεων.  

 Στα ολοήμερα τμήματα να εξασφαλιστούν:1) Πλήρης σίτιση όλων των μαθητών στο 
σχολείο, με μαγειρεία και τραπεζαρία, 2)Χώροι κατάλληλοι για την ξεκούραση και το παιχνίδι 
των μαθητών, 3)15 μαθητές/τμήμα κι ένας δάσκαλος να τα βοηθά στην προετοιμασία της 
μελέτης για την επόμενη μέρα. 

 Καμία τάξη με πάνω από 20 μαθητές. Καμία κατάργηση, σύμπτυξη-συγχώνευση 
σχολείων και τμημάτων. Κανένα σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς και βιβλία.  

 Ούτε ένα ευρώ από τις τσέπες των γονιών για τη λειτουργία των σχολείων. 

 Καμία απόλυση-καμία διαθεσιμότητα. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Όλοι οι 
εκπαιδευτικοί με οργανική θέση. Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί τώρα για την κάλυψη όλων των 
κενών. 

Εμείς δηλώνουμε ότι θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη εναντίον όσων με παράνομες ενέργειες 

θίγουν εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων. 

                                                                                                                                                                       

TO Δ.Σ. 


