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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
(2/9/2013)
Συνεδρίασε τη Δευτέρα 2/9/2013 και την Τρίτη 3/9/2013 το
ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας και συζήτησε τα παρακάτω θέματα:
1α. Συνάφεια Μεταπτυχιακών τίτλων εκπαιδευτικών.
Εγκρίθηκε η συνάφεια 6 Μεταπτυχιακών τίτλων εκπαιδευτικών.
1β. Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.
Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
σε 2 εκπαιδευτικούς. Δύο άδειες εκκρεμούν.
2. Τοποθετήσεις διευθυντών σε κενές θέσεις.
Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν οι τοποθετήσεις των
διευθυντών στις κενούμενες θέσεις των σχολικών μονάδων.
Κατά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ έγινε ενημέρωση και για τα κενά
που υπάρχουν στην Α’ Διεύθυνση καθώς επίσης και για το θέμα
των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ.
Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν
πάρα πολλές ελλείψεις και κενά σε δασκάλους και νηπιαγωγούς.
Το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη
λειτουργία των σχολικών μονάδων από την πρώτη κιόλας μέρα
έναρξης της σχολικής χρονιάς. Να σημειωθεί ότι φέτος δεν έγιναν
μεταθέσεις δασκάλων και νηπιαγωγών στην Α’ Διεύθυνση.
Οι ελάχιστες προσλήψεις αναπληρωτών από τον κρατικό
προϋπολογισμό και η προσπάθεια της συγκυβέρνησης να καλύψει
τα κενά με εκπαιδευτικούς μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ θα
δυσχεράνουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Μεγάλες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, σε ειδικό εκπαιδευτικό αλλά
και σε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό υπάρχει και στην ειδική
αγωγή. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά θα γίνουν προσλήψεις

στην ειδική αγωγή μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς
εργασίας. Οι εργαζόμενοι θα εργάζονται για 6,5 μήνες (όσο
διαρκεί η σχολική χρονιά) και θα αμείβονται με 450 € ανεξάρτητα
την εργασία που θα προσφέρουν και τη βαθμίδα εκπαίδευσης που
θα έχουν τελειώσει. Η κυβέρνηση ανοίγει έτσι το δρόμο για
διορισμούς τέτοιας μορφής και στο δημόσιο σχολείο. Αποδεικνύει
ότι στόχος της είναι ο φτηνός, ευέλικτος εκπαιδευτικός, ευέλικτο
σχολείο.
Οι τοποθετήσεις όσων συναδελφισσών - συναδέλφων έμειναν στη
διάθεση καθώς και οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ θα γίνουν την
ερχόμενη Δευτέρα.
Φέτος έγιναν 3 αποσπάσεις εκπαιδευτικών στη διεύθυνση Α’
Αθήνας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε μόνιμο
διοικητικό προσωπικό αποδυναμώνουν τη λειτουργία του
ΠΥΣΠΕ, και δυσχεραίνουν την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών
και των σχολικών μονάδων.
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς μας βρίσκει μπροστά σε ένα
διαφορετικό τοπίο.
Ήδη χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται στη διαθεσιμότητα
– απόλυση. Στην εκπαίδευση 2500 εκπαιδευτικοί δεν πέρασαν
φέτος την πόρτα του σχολείου. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη
να προχωρήσει και σε άλλες απολύσεις υλοποιώντας έτσι τις
δεσμεύσεις που έχει δώσει στην τρόικα. Δε χρειάζεται κανένας
εφησυχασμός. Η υπεράσπιση της μόνιμης, σταθερής εργασίας και
του δημόσιου σχολείου αποτελεί καθήκον και υποχρέωση όλων
των εκπαιδευτικών. Να πάρουμε μαζικά μέρος στις γενικές
συνελεύσεις των συλλόγων μας, να αποφασίσουμε μαζικά και
συλλογικά τη δική μας απάντηση στην κυβερνητική λαίλαπα. Να
αποφασίσουμε μαζικούς, παρατεταμένους, συντονισμένους
αγώνες διάρκειας για την ανατροπή της αντιλαϊκής, αντεργατικής
πολιτικής τους.
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