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Κατάλθψθ ςτθν Α' Διεφκυνςθ Ακινασ  
Νζα Κινθτοποίθςθ Παραςκευι 2/9, 9.00 π.μ. 

 

Οι παράνομεσ και πραξικοπθματικζσ ενζργειεσ τθσ Α' Διεφκυνςθσ ςυνεχίςτθκαν και 

ςιμερα Πζμπτθ 1/9, και οδιγθςαν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία να προχωριςουν ςε κατάλθψθ 

τθσ Α' Διεφκυνςθσ. 

Η Α' Διεφκυνςθ αφοφ ακφρωςε το απογευματινό ΠΥΣΠΕ που κα ςυηθτοφςε τισ ονομαςτικζσ 

υπεραρικμίεσ, παραδεχόμενθ ζμμεςα τθν παρανομία, απζςτειλε ςτα ςχολεία μζιλ με το οποίο 

ηθτοφςε να βγάλουν πλεονάςματα, κενά και υπεραρικμίεσ και να καλζςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ 

να δθλϊςουν υπεράρικμοι μζςα ςτισ επόμενεσ 20 ϊρεσ! Μετά από αυτό τα Εκπαιδευτικά 

Σωματεία πραγματοποίθςαν ζκτακτθ μαηικι κινθτοποίθςθ και παράςταςθ. Σε αυτι ηιτθςαν τθν 

ακφρωςθ όλων των ενεργειϊν που παράνομα επιςπζφκθκαν κακϊσ και τον πραγματικό 

υπολογιςμό των αναγκϊν των ςχολείων. Απαίτθςαν να ςτθριχκεί το Δθμόςιο Σχολείο με 

τοποκετιςεισ εκπαιδευτικϊν: 

1. ζνασ/μία δάςκαλοσ/α για κάκε τμιμα  

2. ζνασ/μία δάςκαλοσ/α ανά 50 μακθτζσ ςτο ολοιμερο ϊςτε να μθν μετατραπεί ςε φφλαξθ 

όπου κάκε ϊρα κα μπαίνει και διαφορετικόσ δάςκαλοσ 

3. ζνασ/μία δάςκαλοσ/α ςε κάκε τμιμα ζνταξθσ 

4. ζνασ/μία δάςκαλοσ/α ςε κάκε τμιμα υποδοχισ 

5. τισ απαραίτθτεσ ϊρεσ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ ςτα τμιματα 

6. με δφο νθπιαγωγοφσ για κάκε ολοιμερο νθπιαγωγείο 

7. με κάλυψθ ςυνολικά των αναγκαίων δαςκάλων, νθπιαγωγϊν και ειδικοτιτων 
 

Η απάντθςθ του διευκυντι Εκπαίδευςθσ ότι κα βγάλει κενά και υπεραρικμίεσ με βάςθ τθν 

ΥΑ Φίλθ και μάλιςτα εςπευςμζνα, αποκάλυψε ότι θ βιαςφνθ οφείλεται ςτθ ςτόχευςθ να βγουν 

εκατοντάδεσ εκπαιδευτικοί υπεράρικμοι για να διατεκοφν νφχτα ςτθν Περιφζρεια, αν ηθτθκεί 

από το Υπουργείο, όπωσ το 2013, για χριςθ κατά το δοκοφν ςε άλλεσ περιοχζσ, δθμιουργϊντασ 

μεγάλα παιδαγωγικά και μορφωτικά ελλείμματα ςτουσ μακθτζσ.  
 

Τα εκπαιδευτικά Σωματεία προχϊρηςαν ςτην κατάληψη και με τον τρόπο αυτό 

μπλόκαραν όλεσ τισ διαδικαςίεσ που αφοροφςαν τισ υπεραριθμίεσ!  

Χαιρετίηουν τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ςχολείων τθσ Α' Διεφκυνςθσ για τα πρακτικά 

που απζςτειλαν, αρνοφμενα να ςυμπράξουν ςτισ μεκοδεφςεισ αυτζσ. Σιμερα αποδείχτθκε 

περίτρανα ότι θ προςπάκεια του υπουργείου να βρει ςυμμάχουσ τουσ μαχόμενουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςτθν υλοποίθςθ  τθσ αντιεκπαιδευτικισ πολιτικισ τουσ ζπεςε ςτο κενό. Τϊρα 

καλείται θ διοίκθςθ να εφαρμόςει με μονοπρόςωπεσ ενζργειεσ αυτι τθν πολιτικι.  

Οι Σφλλογοι καλοφν τα ςχολεία να απαιτιςουν με βάςθ τα παραπάνω αιτιματα όλο το 

απαραίτθτο εκπαιδευτικό προςωπικό!  

Καλοφν ςε νζα κινθτοποίθςθ τθν Παραςκευι 2/9/2016, ςτισ 9.00 π.μ.  

ςτθν Α' Διεφκυνςθ (Δϊρου 9) και ςτισ 14.00 ςτθν κοινι ςυνεδρίαςθ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ 


