Συνάντηση συλλόγων εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά με τους
μεταταγμένους συν/φους
Οι μεταταγμένοι συνάδελφοι-συναδέλφισσες, έχοντας συμπληρώσει εξάμηνο στις νέες τους θέσεις
στην Α/θμια Εκπαίδευση αναμένουν ακόμα νεώτερα από τη Δ/νση στην οποία ανήκουν για να
δουν πότε θα ολοκληρωθεί η πολυπόθητη οριστική τους τοποθέτηση. Την ευθύνη για αυτή την
καθυστέρηση φέρει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας.
Από τις αρχές Σεπτεμβρίου είχαν την προφορική διαβεβαίωση του Διευθυντή ΠΕ Πειραιά ότι μέχρι
τον Νοέμβριο θα είχε πραγματοποιηθεί ο κύκλος των ομαδοποιήσεων των σχολείων για τις
ειδικότητες που καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο σε παραπάνω από ένα σχολεία -όπως η ΠΕ05για να μπορέσουν να τοποθετηθούν σε αυτές μέχρι τον Ιούνιο. Η διαβεβαίωση αυτή προέκυπτε από
τις διαβεβαιώσεις του κ. Αρβανιτόπουλου ότι οι μετατάξεις θα συνοδεύονται και από τη δημιουργία
οργανικών θέσεων. Κανένα βήμα δεν έχει γίνει σε αυτή την κατεύθυνση.
Ταυτόχρονα κι ενώ δεν υπάρχουν κενά παρουσιάζεται η β΄ φάση μετατάξεων για να καλυφθούν
17 νέες θέσεις στην ειδικότητα των Γαλλικών, από τις οποίες πιθανότατα θα προκύψει πρόβλημα
πλεονάζοντος προσωπικού κι επιπρόσθετη εργασιακή ανασφάλεια.
Οι συνάδελφοι είναι μέλη των σωματείων μας και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους. Για
να συντονίσουμε τη δράση μας καλούμε ΟΛΟΥΣ όσους έχουν μεταταχθεί κι εκκρεμεί η
οργανική τους θέση, την Πέμπτη 30/01/2014 στις 12.30 στο 11ο Δημοτικό

Σχολείο Πειραιά (Θεσσαλονίκης και Ψαρών).
Διεκδικούμε:
 Να σταματήσει ο εμπαιγμός και να οριστούν οι οργανικές θέσεις των μεταταγμένων
εκπαιδευτικών Να επισπευσθεί η ομαδοποίηση σχολείων
 Να ολοκληρωθεί η Β΄ φάση μετατάξεων, αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις κι
εμφανιστούν τα πραγματικά κενά.
 Να διευκολύνονται οι συνάδελφοι/σσες που μετακινούνται σε πάνω από τέσσερα σχολεία
και υπάρχει αδυναμία συγκρότησης προγράμματος με συνεχόμενο δίωρο.
 Να υπολογίζεται η ώρα μετάβασης από σχολείο σε σχολείο, εφόσον υπάρχουν συνάδελφοι
που μετακινούνται σε τρία σχολεία καθημερινά.

Σύλλογοι Εκπαιδευτικών ΠΕ:
Κερατσινίου-Περάματος« Νίκος Πλουμπίδης »
Κορυδαλλού - Αγίας Βαρβάρας
Νίκαιας - Πειραιά
Πειραιά «Η Πρόοδος»
Α' Πειραιά «Ρήγας Φεραίος»
Νησιών Αργοσαρωνικού
Σαλαμίνας

Συνάντηση των συλλόγων εκπαιδευτικών με
τους μεταταγμένους συναδέλφους-ισσες
στην Α/Θμια Εκπαίδευση



Να σταματήσει ο εμπαιγμός και να
οριστούν οι οργανικές θέσεις των
μεταταγμένων εκπαιδευτικών




Για να συζητάμε τις εξελίξεις,
συντονίζουμε τη δράση μας

Κανένας εργαζόμενος στην ανασφάλεια,
κανένας εκπαιδευτικός στον αέρα
Πέμπτη 30/01/2014, 12.30μμ
11ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά,
(Θεσσαλονίκης 71 και Ψαρών)
Σύλλογοι Εκπαιδευτικών ΠΕ:
Κερατσινίου-Περάματος« Νίκος Πλουμπίδης »
Κορυδαλλού -Αγίας Βαρβάρας
Νίκαιας-Πειραιά
Πειραιά «Η Πρόοδος»
Α' Πειραιά «Ρήγας Φεραίος»
Νησιών Αργοσαρωνικού
Σαλαμίνας

