
ΔΣ των υλλόγων εκπ/κϊν ΠΕ τησ Α' Αθήνασ 
Α' Αθηνϊν, Αθηνά, Αριςτοτζλησ, Μακρυγιάννησ, Παρθενϊνασ 

για την ΑΚΤΡΩΗ τησ ςυνεδρίαςησ του ΠΤΠΕ τησ Α' Αθήνασ  
 

Με τη μαχητική κινητοποίηςη των εκπαιδευτικϊν ςωματείων τησ Α' Αθήνασ,  
τη Δευτζρα 29/8, ΑΚΤΡΩΑΜΕ τη ςυνεδρίαςη του ΠΤΠΕ για τα λειτουργικά κενά  

 
Η Διεφθυνςη πήρε την ευθφνη και ανάρτηςε τα κενά χωρίσ την ζγκριςη του ΠΤΠΕ 

 
Νζα παράςταςη διαμαρτυρίασ την Σετάρτη 31/8 ςτισ 14.30  

όπου καλζςτηκε ΠΤΠΕ για υπεραριθμίεσ 

 

Τθ Δευτζρα 29/8, όλοι οι Σφλλογοι ΠΕ τθσ Α' Ακινασ, πραγματοποίθςαν κινθτοποίθςθ ςτο ΠΥΣΠΕ 

όπου ςυηθτοφςε λειτουργικά κενά. 

 

Οι Σφλλογοι και οι αιρετοί ςτο ΠΥΣΠΕ διλωςαν τθν αποφαςιςτικότθτα τουσ να εφαρμόςουν τισ 

αποφάςεισ τουσ και να μθν επιτρζψουν να πραγματοποιθκοφν οι περικοπζσ τθσ Υπ. απόφαςθσ Φίλθ 

για το νζο ολοιμερο ςχολείο, το Νθπιαγωγείο και τθν ειδικι αγωγι, να μθν περικοποφν κζςεισ 

εκπαιδευτικϊν που ζχουν ανάγκθ τα ςχολεία και οι μακθτζσ και να μθν οδθγθκοφν χιλιάδεσ 

αναπλθρωτζσ, που δοφλευαν πζρςι, ςτθν απόλυςθ.  

 

Οι φλλογοι παρζμειναν ςτη Διεφθυνςη μζχρι την ακφρωςη τησ ςυνεδρίαςησ, η οποία γι' αυτό 

το λόγο, δεν πραγματοποιήθηκε.  

 

Καταγγζλλουμε τθν Α' Διεφκυνςθ γιατί ζβγαλε τα κενά χωρίσ τθν ζγκριςθ του ΠΥΣΠΕ και κα 

επιδιϊξει να τα νομιμοποιιςει ςε επόμενθ ςυνεδρίαςι τθσ!  

 

Σαυτόχρονα, καθόριςε και νζο ΠΤΠΕ για την Σετάρτη 31/8 με θζμα τον καθοριςμό των 

αριθμητικϊν υπεραριθμιϊν ανά ςχολική μονάδα. 

 

Καλοφμε όλεσ και όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ, να ςυμμετζχουν μαχθτικά ςτθν νζα κινθτοποίθςθ για 

τθν ακφρωςθ του ΠΥΣΠΕ που επιδιϊκει να βγάλει υπεράρικμουσ εκατοντάδεσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν Α' 

Ακινασ για να τουσ διακζςει μετά κατά το δοκοφν παραβιάηοντασ τα μορφωτικά δικαιϊματα των 

μακθτϊν και δθμιουργϊντασ χαοτικζσ καταςτάςεισ. Να μετακινιςει το εκπαιδευτικό προςωπικό εντόσ 

και εκτόσ ΠΥΣΠΕ για να αποφφγει  διοριςμοφσ μονίμων κι αναπλθρωτϊν, πετϊντασ ςτα αηιτθτα τουσ 

εκπαιδευτικοφσ που καλφπτουν χρόνια εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

 

Δηλϊνουμε απερίφραςτα εξϋαρχήσ ότι δε θα επιτρζψουμε με κανζνα τρόπο ςτην ΑϋΑθήνασ να 

ςυνεδριάςει ΠΤΠΕ με θζμα υπεραριθμίεσ με βάςη την υπουργική απόφαςη, όπου θα 

περικόπτονται τα πραγματικά κενά των ςχολικϊν μονάδων οφτε φυςικά να χρηςιμοποιήςει ο 

Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ το δικαίωμα ςτην αυθαιρεςία! 

 

Καλοφμε όλεσ τισ ςυναδζλφιςςεσ και όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ ςτην 

κινητοποίηςη ςτην Α' Διεφθυνςη την Σετάρτη 31/8, 14.30 


