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ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, στις 2:00 μ.μ.
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ στη Δ’ Διεύθυνση Π.Ε. (Λ. Συγγρού 165)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, στις 1:30 μ.μ.
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ στο Υπουργείο Παιδείας
Να διεκδικήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ το αυτονόητο
ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Από την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου, οι Σύλλογοι Π.Ε. της Δ’ Αθήνας, σε μαζική παράσταση στο
ΠΥΣΠΕ, επισημάναμε ότι οι ανάγκες των σχολείων καθορίζονται με συγκεκριμένο πλαίσιο:
1. ένας/μία δάσκαλος/α για κάθε τμήμα
2. ένας/μία δάσκαλος/α ανά 50 μαθητές στο ολοήμερο ώστε να μην μετατραπεί σε φύλαξη όπου
κάθε ώρα θα μπαίνει και διαφορετικός δάσκαλος
3. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα ένταξης
4. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα υποδοχής και σε κάθε παράλληλη στήριξη
5. τις απαραίτητες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα τμήματα
6. δύο νηπιαγωγούς για κάθε ολοήμερο νηπιαγωγείο
7. κάλυψη συνολικά των αναγκαίων δασκάλων, νηπιαγωγών και ειδικοτήτων
Με βάση τα παραπάνω απαιτήσαμε να υποβληθεί στο ΥΠΠΕΘ το αίτημα για πλήρη κάλυψη
όλων των κενών για τα Δ Διεύθυνση, με τουλάχιστον 50 εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και με όλους τους
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, ώστε να καλυφθούν πλήρως όλα τα σχολεία.
Απαιτήσαμε τη δημοσιοποίηση των πραγματικών κενών και ζητήσαμε από τους αιρετούς να
υπολογίσουν και να δημοσιοποιήσουν όλα τα κενά που υπάρχουν, μετά την ολοκλήρωση των
διαδικασιών του ΠΥΣΠΕ.
Στις 25 Σεπτεμβρίου, η κατάσταση στα σχολεία της Νέας Σμύρνης καταγράφεται ως
ιδιαίτερα προβληματική.
Λείπουν ακόμη 199 ώρες για να λειτουργήσουν τα Ολοήμερα, αλλά και πρωινά τμήματα.
 Τα Ολοήμερα δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε πλήρη ανάπτυξη.
 Υπάρχουν ελλείψεις στο Πρωινό πρόγραμμα.
 Οι παράλληλες στηρίξεις μοιράζονται και δεν καλύπτουν πλήρως όλους τους μαθητές
 Εξαφανίζονται οι ενισχυτικές διδασκαλίες, ως συνέπεια της έλλειψης ωρών.
 Διαλύεται η Μελέτη στο Ολοήμερο και οι εκπαιδευτικοί μετατρέπονται σε λάστιχο μεταξύ
πρωινού και ολοήμερου προγράμματος για να «λειτουργήσει» το σχολείο.
 Δεν έχουν υπολογιστεί οι πάγιες ανάγκες σε μακροχρόνιες άδειες, ούτε οι αναμενόμενες
αποσπάσεις στο εξωτερικό και σε άλλους φορείς.

 Σε δύο Νηπιαγωγεία της Νέας Σμύρνης υπάρχει κενό (στο 5ο Νηπιαγωγείο από την αρχή της
χρονιάς λόγω απόσπασης και στο 2ο από 25/9 λόγω ατυχήματος) και τα τμήματα
συμπτύσσονται!
 Στο 13ο Δημοτικό Σχολείο δεν έχει καλυφθεί θέση ΠΕ11 με μακροχρόνια άδεια!
Και δεν έχουμε μπει ακόμη στην περίοδο των πολλών –αναμενόμενων- μακροχρόνιων αδειών!
Αποδεικνύεται ότι τα κενά που δίνονταν από τη Διεύθυνση ήταν ελαχιστοποιημένα, βάσει των
εντολών του Υπουργείου και των μνημονιακών απαιτήσεων της κυβέρνησης. Η Διεύθυνση,
ακολούθησε μια πρακτική μεγιστοποίησης των υπεραριθμιών, ελαχιστοποίησης των κενών
και επομένως ελαχιστοποίησης του αιτούμενου αριθμού προσλήψεων αναπληρωτών.
Το ΥΠΠΕΘ πιστό στις ανάγκες των αριθμών και όχι στις ανάγκες των μαθητών πρέπει να
αντιμετωπίσει ένα εκπαιδευτικό και γονεϊκό κίνημα που θα διεκδικήσει την πλήρη και ουσιαστική
λειτουργία του σχολείου.
Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες, οι μαθητές/τριες, οι
εκπαιδευτικοί
Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση την Πέμπτη 28/9/2017, στις 2.00 μμ στα γραφεία της Δ’
διεύθυνσης (Συγγρού 165). Καλούμε Συλλόγους Γονέων και την Ένωση Γονέων να
συμμετέχει.
Καλούμε τους αιρετούς να πάρουν όλα τα στοιχεία από τη Διεύθυνση, να δημοσιοποιήσουν τα
πραγματικά κενά, να δημοσιοποιήσουν την κατάσταση που υπάρχει.
Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση στο ΥΠΠΕΘ την Παρασκευή 29
Σεπτέμβρη, στις 1:30 μ.μ.
Διεκδικούμε:
 Μαζικοί, μόνιμοι διορισμοί σε γενική και ειδική αγωγή για την κάλυψη όλων των αναγκών,
με βάση την προϋπηρεσία και την ημερομηνία λήψης πτυχίου.
 Πρόσληψη αναπληρωτών σε μία φάση, πριν την έναρξη των μαθημάτων, όλων των
αναπληρωτών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση( δάσκαλοι και νηπιαγωγοί γενικής και
ειδικής αγωγής, αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, φυσικής αγωγής, μουσικής, εικαστικών,
θεατρικής αγωγής, πληροφορικής).
 Μείωση της αναλογίας των μαθητών ανά τμήμα. Καμιά συγχώνευση – κατάργηση
τμήματος δημοτικού και νηπιαγωγείου.
 Οργανικές τοποθετήσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς. Δημιουργία οργανικών θέσεων
για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ.
 Άμεση πρόσληψη – τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, δασκάλων,
νηπιαγωγών, ειδικής αγωγής, παράλληλης στήριξης, σε όλα τα σχολεία. Εξασφάλιση
πιστώσεων τώρα για προσλήψεις.
 Πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές.
 Απόσυρση του ΠΔ 79
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