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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Σεμινάρια για τους συναδέλφους αναπληρωτές της Ειδικής Αγωγής (παράλληλη στήριξη) μέσω 
ΕΣΠΑ ανακοίνωσε το ΠΕΚ. 
Υποχρεώνουν τους συναδέλφους: 

• να παρακολουθήσουν δήθεν επιμορφωτικά σεμινάρια 70 ωρών 
• διάρκειας 10 ημερών 
• με απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοτα 
• με ωράριο απογευματινό ( 3μμ μέχρι 9 μμ)

Κανένας δε σκέφτηκε ότι πολλοί από τους συναδέλφους μας ανέλαβαν υπηρεσία μόλις πριν 20 
μέρες. Με την απαλλαγή τους  απ΄ τα διδακτικά καθήκοντα (όσο διαρκεί η επιμόρφωση αυτή), 
σημαίνει ότι θα δουλέψουν ακόμα 17 μέρες πριν το Πάσχα και άλλο ένα μήνα μετά. Δηλαδή τα 
παιδιά που χρειάζονται ειδική στήριξη, θα την έχουν φέτος για ... δυο μήνες το χρόνο.

Άλλωστε τι «αξία» έχει η ταλαιπωρία μερικών εκατοντάδων συναδέλφων και η εγκατάλειψη 
κάποιων παιδιών, μπροστά στο «ξεκοκάλισμα» του ΕΣΠΑ και μπροστά στη βαρύγδουπη 
«επένδυση» του «portfolio» των διάφορων συμβούλων και «επιμορφωτών» μ’ ένα ακόμα 
«πιστοποιητικό» ;

1.  Απαιτούμε η επιμόρφωση των συναδέλφων συμβασιούχων να μη γίνεται σε βάρος της 
λειτουργίας του σχολείου και των παιδιών. Αν θέλουν να τους επιμορφώνουν, να τους 
προσλαμβάνουν νωρίτερα, αυτό το διάστημα να πληρώνονται και να επιμορφώνονται χωρίς 
να πηγαίνουν σε σχολείο. Να προσλαμβάνονται την 1η του Σεπτέμβρη όπως είναι το 
φυσιολογικό. 

2. Για φέτος να κάνουν την επιμόρφωσή τους μετά τις 15 του Ιούνη, σε διάστημα που οι 
συνάδελφοι θα πληρώνονται. 

3. Όλων των ειδών τα σεμινάρια πρέπει να γίνονται εντός εργασιακού ωραρίου κι όχι 
απόγευμα. Να γίνονται σε περιοχές κοντά στον τόπο που βρίσκεται το σχολείο.  Να γίνονται 
σε δημόσιο χώρο, χωρίς καμιά ανάμειξη επιχειρήσεων.

4. Απαιτούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη δικαιώματα.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
MOΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ

ΤΟ Δ.Σ.
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