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Ανακοίνωζη 
 

Με αθοπμή επιζηολή γονέων μαθηηών/ηπιών ημήμαηορ ζσολικήρ μονάδαρ ηος ζςλλόγος μαρ για 

«καη΄ εξαίπεζη παπάηαζη ηηρ θηηείαρ ηηρ ςπάπσοςζαρ αναπληπώηπιαρ εκπαιδεςηικού, ωρ δαζκάλα ηος 

ημήμαηορ, για ηην εύπςθμη και ομαλή ολοκλήπωζη από πλεςπάρ μαθηηών ηηρ ςπόλοιπηρ ζσολικήρ 

σπονιάρ», μεηά ηην επιζηποθή ζηα διδακηικά καθήκονηα εκπαιδεςηικού με οπγανική θέζη ζηη ζσολική 

μονάδα, επιζημαίνοςμε ηα εξήρ: 

 

Οι λειηοςπγικέρ ςπεπαπιθμίερ εκπαιδεςηικών ππαγμαηοποιούνηαι, από ηα απμόδια ππορ ηούηο 

όπγανα, ζύμθωνα με ηο άπθπο 14 ηος Π.Δ.50/1996, όπωρ ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 12 ηος 

Π.Δ.100/1997 και πέπαν ηούηος οςδέν. 

 

Σο Τποςπγείο Παιδείαρ όθειλε με ηην έναπξη ηηρ νέαρ ζσολικήρ σπονιάρ, και λόγω ηηρ πανδημίαρ, 

να έσει θπονηίζει για ηην ομαλή και αζθαλή λειηοςπγία ηων ζσολείων και ηην ςπεπάζπιζη ηόζο ηων 

μοπθωηικών δικαιωμάηων ηων μαθηηών/ηπιών όζο και ηων επγαζιακών δικαιωμάηων ηων 

εκπαιδεςηικών, όπωρ έσοςμε επιζημάνει ζε ζσεηικά έγγπαθά μαρ. Ανη’ αςηού αναλώθηκε ζηην 

ανηικαηάζηαζη ηων Διεςθςνηών Εκπαίδεςζηρ με πποζωπινούρ και ζςνακόλοςθα ηην αναζςγκπόηηζη 

ηων ςπηπεζιακών ζςμβοςλίων, ζηο ηέλορ Αςγούζηος. Οι παπαπάνω αλλαγέρ, ζε ζςνδςαζμό με ηην 

έκδοζη νέαρ ςποςπγικήρ απόθαζηρ (ΦΕΚ 3344/10-08-2020) για ηιρ ηοποθεηήζειρ ηων 

αναπληπωηών/ηπιών εκπαιδεςηικών, καθςζηέπηζαν ηην έγκαιπη ολοκλήπωζη  ηων ςπηπεζιακών 

μεηαβολών ηων μόνιμων εκπαιδεςηικών -καηά ζςνέπεια και ηων αναπληπωηών- και ζςνεηέλεζαν ζε 

ένα αλαλούμ «πποζωπινών» ηοποθεηήζεων αναπληπωηών ζηιρ ζσολικέρ μονάδερ ηηρ ΔΘ.Π.Ε. Α΄ 

Αθήναρ, με ό,ηι αςηό ζςνεπάγεηαι και ηο οποίο πεπιγπάθεηαι ζηην επιζηολή ηων ζςγκεκπιμένων 

γονέων. 

 

Σο Δ.. ηος ζςλλόγος εκπαιδεςηικών Π.Ε. «ο Μακπςγιάννηρ» ζηέκεηαι δίπλα ζε όλοςρ/όλερ 

ηοςρ/ηιρ εκπαιδεςηικούρ, οι οποίοι/ερ κάηω από εξαιπεηικά δύζκολερ ζςνθήκερ επιηελούν ηο έπγο ηοςρ 

εςζςνείδηηα. Σο ζσολείο είναι σώπορ πολιηιζμού, δημιοςπγίαρ, αγωγήρ και μάθηζηρ και απαιηεί ηην 

απμονική ζςνεπγαζία όλων ηων εμπλεκομένων ζηη ζσολική ππαγμαηικόηηηα, βάζει ηων διακπιηών 

πόλων εκάζηος. 

 

 

       Για ηο Δ.. 

 
 

 

Ο Ππόεδπορ 

 

 

Η Γ. Γπαμμαηέαρ 

 

 

 

 

Σάκηρ Ροςμπήρ 

 

 

 

 

Ελιζάβεη πςπιδάκη 
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