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                                                                                                                                               Περιστέρι   2-2-2018 

    Παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 5-2-2018 στη Διεύθυνση Π.Ε  

Γ΄ Αθήνας στις 2μμ για  κενά σε σχολεία  και επιβολή 30ωρου. 

Συναδέλφισσες,συνάδελφοι  

Βρισκόμαστε στα μέσα της χρονιάς  και τα κενά που προέρχονται από αναρρωτικές άδειες μένουν 

ακάλυπτα για καιρό στα σχολεία, με αποτέλεσμα να χάνονται εκατοντάδες διδακτικές ώρες, να 

επιβαρύνεται παραπέρα η λειτουργία των σχολείων, εκπαιδευτικοί και γονείς να ταλαιπωρούνται και τελικά 

να αφαιρούνται μορφωτικά δικαιώματα από τους μαθητές μας. 

Κυβέρνηση και Υπ. Παιδείας ρίχνουν την ευθύνη, μέσα από τις κατευθύνσεις των Διευθύνσεων, στους 

Συλλόγους Διδασκόντων να λειτουργήσουν τα σχολεία με το υπάρχον προσωπικό με «προσωρινές» λύσεις, 

όπως π.χ. με αναστολή λειτουργίας τμημάτων ολοήμερου (όπως συμβαίνει στο 13
ο
 Νηπιαγωγείο 

Περιστερίου που το ολοήμερο τμήμα  του δε  λειτουργεί  από τις 15 Γενάρη !!!) 

Αναδεικνύεται για πολλοστή φορά η αναγκαιότητα για μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, με 

μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων που υπηρετούν χρόνια τώρα ως αναπληρωτές, για να καλυφθούν 

μόνιμα τα χιλιάδες κενά στα σχολεία και φυσικά για να καλύπτονται και τα κενά που προέρχονται από 

αναρρωτικές άδειες. 

Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο (14181/ΓΔ4/26-1-2018) που έστειλε σε όλα τα σχολεία 

της χώρας επιταχύνει τις προσπάθειες επιβολής του υποχρεωτικού 30ωρου, ανατρέποντας τα εργασιακά μας 

δικαιώματα, ανοίγοντας τον δρόμο για αύξηση του διδακτικού ωραρίου, γεγονός που θα 

οδηγήσει σε απολύσεις αναπληρωτών και γενικευμένες υπεραριθμίες και υποχρεωτικές 

μετακινήσεις μονίμων συναδέλφων. 

Αυτή η προσπάθεια είναι μόνο η αρχή και δεν αφορά απλά και μόνο πόσες ώρες θα μένουμε στο σχολείο. 

Δρομολογούνται συνολικότερες αλλαγές που αφορούν τη δομή και το περιεχόμενο του ίδιου του σχολείου 

(π.χ. αξιολόγηση – αποτίμηση, υλοποίηση του σχεδιασμού για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού 

έργου, πέρασμα εκτός διδακτικού ωραρίου κρίσιμων παιδαγωγικών διαδικασιών κ.ά.). Ανοίγει ο δρόμος για 

την κατάργηση της ώρας σίτισης ως διδακτικής στο ολοήμερο Δημοτικό.  

Μπαίνουμε μπροστά για να υπερασπίσουμε μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα! 

Όλοι στην παράσταση διαμαρτυρίας γονιών και εκπαιδευτικών 

Σωματείων τη Δευτέρα 5-2-2018 στη Διεύθυνση Π.Ε Γ΄ Αθήνας    

(Μάκρης 3-Αιγάλεω) στις 2μμ. 

ΤΟ Δ.Σ 
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