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ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΤΗΣ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ,
ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ,
ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σας διαβιβάζουμε το Υπόμνημα της συναδέλφου Ανδριανάκη Κωνσταντίνας, μέλους του
Συλλόγου μας, δασκάλας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης.
Υπενθυμίζουμε την σαφή και κάθετη διαφωνία μας στις υποχρεωτικές μετακινήσεις
συναδέλφων.
Σας καλούμε να πάρετε υπόψη σας την αναστάτωση που θα δημιουργηθεί, 2 μήνες μετά
την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σε περίοδο που μόλις έχουν ομαλοποιηθεί τα ιδιαίτερα
σύνθετα προγράμματα των ιδιαίτερα μεγάλων σχολείων της Νέας Σμύρνης.
Μια μετακίνηση συναδέλφου από το 5ο Δημοτικό είναι ενδεχόμενο να επηρεάσει και να
αναστατώσει τα προγράμματα σχολείων με τα οποία «μοιράζεται» το 5ο Δημοτικό
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων όπως:
7ο, 2ο, 1ο 3ο (ομάδα ΠΕ07), 2ο, 7ο, 13ο, 3ο (ομάδα ΠΕ05), 4ο (ΠΕ 19-20), 7ο (ΠΕ16)
Σας καλούμε να μην προχωρήσετε στη μετακίνηση της συναδέλφισσας.
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η συναδέλφισσα ΠΕ32 που υπηρετεί στο 5 ο Δημοτικό (καθώς και
στο 7ο, και το Δημ. Σχ. Αγ. Ανδρέα) θα κάνει χρήση της άδειας κύησης που δικαιούται,
εντός του Νοεμβρίου και πρέπει να αναπληρωθεί άμεσα.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Της Ανδριανάκη Κωνσταντίνας, δασκάλας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης.
ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ Δ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΙΝ. κ. Σχολική Σύμβουλο κ. Χριστοπούλου Ευσταθία,
Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νέας Σμύρνης.
Νέα Σμύρνη, 7-11-2016
Στις 3/11 και τις 4/11, ενημερώθηκα τηλεφωνικά από τον κ. Δ/ντη της Δ Διεύθυνσης Π.Ε.,
σχετικά με την πρόθεσή του να με μετακινήσει από το 5ο Δ. Σχ. Ν. Σμύρνης (όπου
εργάζομαι από τις 8/9 καλύπτοντας ώρες σε ολοήμερο και πρωινό ωράριο), σε σχολείο του
Αγ. Δημητρίου.
Εν όψει της ενδεχόμενης συζήτησης του θέματός μου στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ, θα
ήθελα να σας ενημερώσω για τα παρακάτω:
Α. Στο 5ο Δ. Σχ. Ν. Σμύρνης τοποθετήθηκα με απόφαση Συμβουλίου για να προσφέρω τις
υπηρεσίες μου έως τις 21-6-2017. Έχοντας κριθεί υπεράριθμη στο 13οΔ.Σ.Π.Φαλήρου το
Σεπτέμβρη είχα προτεραιότητα, όπως όλοι οι υπεράριθμοι, στην επιλογή σχολείου και τα
μόρια μου «έφταναν», για να τοποθετηθώ στο 5οΔ. Σχ., σύμφωνα με τον πίνακα
μοριοδότησης των υπεράριθμων που είχε αναρτηθεί στη σελίδα της Διεύθυνσης.
Β. Η συμπλήρωση της αίτησης μου ως υπεράριθμη έγινε αποκλειστικά βάση των
λειτουργικών κενών που η Δ΄ Διεύθυνση είχε αναρτήσει στη ιστοσελίδα της, στα οποία
υπήρχε και το 5ο Δ. Σχ. Νέας Σμύρνης με 1 λειτουργικό κενό. Το λειτουργικό κενό στο 5ο
Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης ήταν αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Δ Διεύθυνσης τόσο
στον αρχικό κατάλογο της 29/8 με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
όσο και στον πλήρη κατάλογο της 3/9 με τίτλο «ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ». Σύμφωνα με τα μόριά μου και έχοντας προτεραιότητα σαν
υπεράριθμη θα μπορούσα να έχω τοποθετηθεί από την αρχή της χρονιάς σε άλλο σχολείο
της δικής μου επιλογής και όχι σε κάποιο σχολείο το οποίο δεν είχα δηλώσει ποτέ ως
προτίμηση.
Γ. Το πρόγραμμα του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης έχει διαμορφωθεί εδώ και
αρκετές εβδομάδες και έχει εγκριθεί από τη Σχολική Σύμβουλο. Οποιαδήποτε αλλαγή, θα
αναστατώσει το σύνολο της ζωής του σχολείου αλλά και θα αναστατώσει ενδεχομένως και
προγράμματα άλλων σχολείων με τα οποία το 5ο Δημοτικό «μοιράζεται» τους
εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων (μουσική, γερμανικά, γαλλικά, θεατρική, πληροφορική).
Επομένως, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η μετακίνησή μου, Νοέμβρη μήνα, θα
αναστατώσει το πρόγραμμα μεγάλου αριθμού σχολείων της Νέας Σμύρνης.
Δ. Μετά από 2 μήνες εργασίας στο 5ο Δημοτικό και προσαρμογής της προσωπικής και
επαγγελματικής μου ζωής σε αυτό το ωράριο, δεν επιθυμώ να μετακινηθώ από το 5ο
Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης. Θεωρώ μια τέτοια μεταβολή βλαπτική για εμένα τόσο
επαγγελματικά και ψυχολογικά όσο και οικονομικά (επιβάρυνση με μεταφορά-κάρτα
ΜΜΜ).

Δηλώνω ότι εάν εξ αρχής η Υπηρεσία με είχε ενημερώσει για το προσωρινό της
τοποθέτησής μου στο 5ο Δημοτικό, δεν θα είχα δηλώσει τη συγκεκριμένη θέση για
τοποθέτηση αλλά θα είχα επιλέξει άλλο σχολείο όπως είχα δυνατότητα, ανάλογα με τα
μόριά μου.
Για όλους τους παραπάνω λόγους,
σας ενημερώνω ότι ΔΕΝ επιθυμώ τη
ο
μετακίνησή μου από το 5 Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης. Ζητώ να παραμείνει ως
έχει η προηγούμενη απόφαση του ΠΥΣΠΕ με την οποία τοποθετούμαι στο
συγκεκριμένο σχολείο έως τις 21/6/2017.
Με εκτίμηση
Ανδριανάκη Κωνσταντίνα

