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Αλαθνίλσζε 
 

Σε Γεπηέξα 12 επηεκβξίνπ, ζην πιαίζην ζρεηηθήο απόθαζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε παξάζηαζε 

δηακαξηπξίαο ησλ ζπιιόγσλ ηεο Α΄ Αζήλαο ζηε Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη νη εθπξόζσπνί ηνπο έγηλαλ 

δεθηνί από ηνλ Γηεπζπληή θ. Μηραειίδε. 

 

Καηά ηελ πξνζέιεπζή καο απαηηήζακε ηελ άκεζε απνρώξεζε ησλ αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ πνπ 

παξεπξίζθνληαλ ζηνλ ρώξν, θάηη πνπ έγηλε δεθηό. 

 

ηελ ηνπνζέηεζή καο επηζεκάλακε όηη: 

 

 Απαηηείηαη άκεζε θάιπςε όισλ ησλ θελώλ, ελόςεη ηεο Β΄ θάζεο πξόζιεςεο αλαπιεξσηώλ, ηόζν ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ Παξάιιειε ηήξημε, όπνπ παξαηεξείηαη, γηα κηα αθόκα θνξά, κεξηθή 

θάιπςε ησλ πεξηπηώζεσλ όζν θαη ζηε Γεληθή Αγσγή θαη θπξίσο ζηα ιεηηνπξγηθά θελά εθπαηδεπηηθώλ 

εηδηθνηήησλ. Ζ απάληεζε ήηαλ όηη ζα δνζνύλ όια ηα θελά γηα ηε Β΄ θάζε αλαπιεξσηώλ. 

 

  Αλαθεξζήθακε ζην αιαινύκ πνπ επηθξάηεζε ζηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ 

κε ηα ιεηηνπξγηθά θελά, όπνπ παξαηεξήζεθε ην θαηλόκελν λα εμαθαληζηνύλ ηα θελά πνπ αθνξνύζαλ ζηηο 

ζέζεηο ησλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ, κε απνηέιεζκα νη ηνπνζεηήζεηο λα κελ είλαη ζύκθσλεο κε ηηο δειώζεηο 

πξνηίκεζεο. Μεηά από απαίηεζε ησλ ζπιιόγσλ έγηλε αλαθνηλνπνίεζε ηνπ πίλαθα ηνπνζεηήζεσλ. 

 

 Δπηζεκάλακε, επίζεο, ηηο αζηνρίεο πνπ ππήξμαλ, ζην ζέκα ηεο ηνπνζέηεζεο πξνζσξηλώλ Γηεπζπληώλ 

ζρνιείσλ από ην ΠΤΠΔ ηεο Α΄ Αζήλαο θαη νη νπνίεο είραλ σο απνηέιεζκα ην αλεβνθαηέβαζκα ηνπ 

ζρεηηθνύ πίλαθα, κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ηε κηα κέξα νξίδνληαλ Γηεπζπληέο θαη 

ηελ επόκελε πιεξνθνξνύληαλ ην αληίζεην! ην ζέκα απηό δελ ιάβακε θακία απάληεζε. 

 

 Αλαθεξζήθακε ζην ζέκα ύπαξμεο ηνπ 2
νπ

 Σκήκαηνο Έληαμεο θαη δεηήζακε ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο, όπνπ πιεξνύληαη νη ζρεηηθέο πξνϋπνζέζεηο. Ο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο είπε όηη ζα δεη ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

 

 ην ζέκα ηεο κνληκνπνίεζεο ησλ δόθηκσλ εθπαηδεπηηθώλ, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο δηεηίαο, ππνζηεξίμακε ηελ 

αλαγθαηόηεηα ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ ΠΤΠΔ κε βάζε ην πθηζηάκελν ζεζκηθό πιαίζην θαη ρσξίο θακία 

ρξνλνηξηβή. Ο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο αγλννύζε ην ζέκα θαη ππνζηήξημε όηη, εθόζνλ δελ ππάξρεη θάπνην 

θώιπκα, ην ζέκα ζα εμεηαζηεί από ην ΠΤΠΔ. 

 

 ε ό,ηη αθνξά ζην ζέκα ησλ αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο κεηαθηλήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη κε πξνθνξηθέο εληνιέο ηεο Γ.Π.Δ. Α΄ Αζήλαο, απαηηήζακε λα ζηακαηήζνπλ θαη νη 

ηνπνζεηήζεηο λα γίλνπλ κε βάζε ηα ππαξθηά θελά θαη ζύκθσλα κε ηε ζεηξά ζηνλ πίλαθα ΑΔΠ ησλ 

αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 

 Απαηηήζακε, επίζεο, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηήζεσλ πνπ αθνξνύλ αιιαγή ζρνιηθώλ κνλάδσλ (βειηίσζε 

ζέζεο) πξηλ από ηελ επηθείκελε Β΄ θάζε αλαπιεξσηώλ ηόζν γηα ηνπο λενδηόξηζηνπο όζν θαη γηα ηνπο 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνύο, γηα ην νπνίν, όκσο, δελ ιάβακε ζαθή απάληεζε. 
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 ην ζέκα ηεο έλαξμεο ηεο κηζζνδνζίαο ηόζν ησλ λενδηόξηζησλ όζν θαη ησλ αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ ν 

Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο ππνζηήξημε όηη νη λενδηόξηζηνη ζα πιεξσζνύλ ηα δεδνπιεπκέλα θαη ην πξώην 

δεθαπελζήκεξν Οθησβξίνπ κε ηε κηζζνδνζία ζην ηέινο ηνπ κήλα, ελώ νη αλαπιεξσηέο ζα πιεξσζνύλ ζην 

πξώην δεθαήκεξν Οθησβξίνπ. Δπειπηζηνύκε όηη ζα θαηαβιεζεί ε κηζζνδνζία ησλ ζπλαδέιθσλ καο, θαζώο ην 

αξκόδην ηκήκα είλαη ππνζηειερσκέλν, θάηη πνπ επηζεκάλζεθε ζηε ζπλάληεζε. ε θάζε πεξίπησζε ζα 

παξαθνινπζνύκε ην ζέκα θαη ζα παξέκβνπκε, έηζη ώζηε νη λενδηόξηζηνη θαη νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί λα 

κελ κείλνπλ απιήξσηνη ζε απηή ηελ εμαηξεηηθά δύζθνιε ρξνληθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 

 

ε γεληθέο γξακκέο, νη απαληήζεηο πνπ έιαβαλ νη εθπξόζσπνη ησλ ζπιιόγσλ από ηνλ Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο ήηαλ γεληθόινγεο θαη ρσξίο νπζηαζηηθό πεξηερόκελν. Δπί ηεο νπζίαο ήηαλ κηα ηξίσξε 

ζπλάληεζε πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε θξάζε «’Ωδηλελ όξνο θαη έηεθελ κπλ» από ηελ πιεπξά ηεο Α΄ 

Γηεύζπλζεο Αζελώλ. 

 

  

 

   Γηα ην Γ.. 
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