Σέρρες, 14/11/2016

Ενημέρωση για τη σημερινή συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου Π.Ε.
«Εμμ. Παπάς» με τον Δντή Π.Ε. Σερρών κ. Ξ. Παπασταμόπουλο.
Η συνάντηση ξεκίνησε με την επιθυμία και από τις 2 πλευρές, για μια αγαστή
συνεργασία στα πλαίσια των διακριτών ρόλων και των δύο πλευρών, κατά τη
διάρκεια θητείας του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ
1. Εκπαίδευση προσφύγων - αναπληρωτές ΑΜΩ - Παραμονή
εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν σε ΔΥΕΠ στη Δ/νση ΠΕ Σερρών.
Ενημερωθήκαμε πως θα γίνει μια προσωρινή μεταστέγαση των προσφύγων έως
ότου ολοκληρωθούν εντός διμήνου (βάση και της σχετικής σύμβασης που έχει
υπογραφθεί) οι σχετικές εργασίες υποδομής στον χώρο φιλοξενίας αυτών.
Ως εκ τούτου, δεν θα ξεκινήσουν τα μαθήματα τα παιδιά των προσφύγων στο
άμεσο διάστημα, αλλά αυτό θα γίνει εφόσον ολοκληρωθούν οι όποιες εργασίες.
Ζητήσαμε (σύμφωνα και με σχετικό έγγραφο που καταθέσαμε από κοινού με την
ΕΛΜΕ Σερρών) οι αναπληρωτές ΑΜΩ να μην μετακινηθούν σε άλλο ΠΥΣΠΕ
με εντολή της Περιφέρειας, αλλά να καλύψουν ανάγκες στον ν. Σερρών.
Ο Δντής Εκπ/σης μας ενημέρωσε, πως με κοινή πρόταση της Αθμιας – Βθμιας
και του υπεύθυνου συντονιστή της Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων προς την
Περιφέρεια, οι αναπληρωτές ΑΜΩ που προσλήφθηκαν πρόσφατα, προτάθηκε
να καλύψουν ανάγκες εντός της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, μέχρι την
επαναλειτουργία της Δομής σε 2 περίπου μήνες.
2. Υποβιβασμοί-Συγχωνεύσεις –Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων
Πρόταση από πλευράς Δνσης, να μην γίνει καμιά μεταβολή στα ήδη
λειτουργούντα σχολεία. Υπάρχει σκέψη για πρόταση κατάργησης των
Νηπιαγωγείων που είναι σε αναστολή εδώ και χρόνια.
Πρόταση αύξησης οργανικότητας νηπιαγωγείων για να συμπεριλάβουν και τις
συναδέλφους στο ολοήμερο.
Συζητήθηκε το έντονο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες στην
πόλη των Σερρών με τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού τόσο στα
νηπιαγωγεία όσο και στα δημοτικά.
Προτάθηκε να γίνουν από όλες τις πλευρές όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη
δημιουργία ακόμη περισσότερων ολοήμερων τμημάτων τόσο στα νηπιαγωγεία
όσο και στα Δημοτικά.
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3. Προτάσεις Διεύθυνσης για νέες οργανικές θέσεις ειδικοτήτων
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σερρών, ζήτησε την απόδοση όλων των ήδη
υπαρχόντων κενών, σε οργανικές θέσεις για τις μη κοινές ειδικότητες.

4. Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων και ομάδες σχολείων.
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σερρών, θα καταθέσει σχετική πρόταση που
θα την επεξεργαστεί άμεσα ως την συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ για το παραπάνω
θέμα στις 25/11/2016.
5. Ελλείψεις εκπαιδευτικών και αναπλήρωση Δασκάλων , Νηπιαγωγών και
ειδικοτήτων - Παράλληλη στήριξη, ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης.
Οι πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί Π.Ε. 70 είναι 7, τα εγκεκριμένα αιτήματα στην
Παράλληλη Στήριξη είναι 35, ενώ τα κενά 17, στα τμήματα Ένταξης έχουμε 8
κενά Π.Ε. 70 & 3 κενά Π.Ε. 60.
Επίσης έχουμε 8 κενά Π.Ε. 08 καλλιτεχνικών, 3 κενά Π.Ε. 16 Μουσικής και 8
κενά Π.Ε. 32 θεατρολόγων. Όλα τα παραπάνω κενά καλύπτονται από Π.Ε. 70
δασκάλων.
Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. Σερρών, διαμαρτυρήθηκε έντονα για την
υποστελέχωση της παράλληλης στήριξης και της Ειδικής Αγωγής γενικότερα
καθώς και για την ανάθεση εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης σε
περισσότερα του ενός σχολείων.
Ενημερωθήκαμε από την πλευρά της Δνσης πως έχουν εγκριθεί άλλες 6 θέσεις
παράλληλης στήριξης, αναλυτικότερα 4 για τα δημοτικά και 2 για τα
νηπιαγωγεία.
6. Νηπιαγωγεία και προβλήματα με το νέο τύπο ολοήμερου.
Θίξαμε ως σύλλογος τα παρακάτω θέματα:
 Ώρα αποχώρησης στα συστεγαζόμενα στις 13.00 που γίνεται αστραπιαία
και δυσχεραίνει το έργο των συναδέλφων νηπιαγωγών.
 Προβλήματα στην στελέχωση παράλληλης στήριξης στην Προσχολική
Αγωγή.
 Υποβάθμιση της προαιρετικής ζώνης, προβλήματα στην προσέλευση το
πρωί, αυξανόμενη δυσαρέσκεια από τους γονείς.
 Εναλλαγή ωραρίου συναδέλφων στο νηπιαγωγείο.
 Προβλήματα με την κοινή μετακίνηση νηπίων και μαθητών.
Δόθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις:
Ως αναφορά την ώρα προσέλευσης, αυτή είναι 15΄ πριν από την έναρξη του
προγράμματος, οπότε ορίζεται στις 8.05΄ πμ.
Για την ώρα αποχώρησης το εργασιακό ωράριο προβλέπει την παρουσία της
νηπιαγωγού ως τις 2.00 μμ., ως εκ τούτου η νηπιαγωγός από τις 13.15 μέχρι και
στις 2.00 μμ. δύναται να κάνει φύλαξη μέχρι την παραλαβή ή την αποχώρηση
των νηπίων.
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Ο Σύλλογος για το παραπάνω θέμα επιφυλάχθηκε να ζητήσει έγγραφη απάντηση
από την Περιφέρεια.
Συζητήθηκαν διεξοδικά τα προβλήματα που δημιουργούνται με τη μεταφορά
των νηπίων μαζί με μαθητές ή με τα δρομολόγια της γραμμής και δεσμευθήκαμε
ως σύλλογος να παρακολουθήσουμε στενότερα το θέμα από κοινού με τη Δνση
Π.Ε. Σερρών για την όσο το δυνατόν βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.
7. Δάνεια Συλλόγου κ δυνατότητα αποπληρωμής μέσω της μισθοδοσίας
Συζητήθηκε το θέμα για αποπληρωμή των δανείων μέσα από τη μισθοδοσία και
ευελπιστούμε πως μετά από τις απαιτούμενες ενέργειες, το θέμα αυτό θα
δρομολογηθεί προς επίλυση.
8. Υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών
Ο Δντής Εκπ/σης μας επανέλαβε πως ο ίδιος δεν προτίθεται να προβεί σε
υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών εντός της Περιφερειακής Ενότητας
Σερρών, αλλά εάν και εφόσον έρθουν σχετικές εντολές για υποχρεωτικές
μετακινήσεις εκπαιδευτικών από το Υπουργείο, τότε θα είναι υποχρεωμένη η
Δ/νση να ακολουθήσει το γράμμα του νόμου.
9. Στέγαση σχολικών μονάδων-κτιριακά προβλήματα
Θα γίνει σχετική πρόταση έτσι ώστε όλα τα νηπιαγωγεία που στεγάζονται σε
ενοικιαζόμενα καταστήματα εντός της πόλης, να μετεγκατασταθούν ή να γίνουν
νέα κτίρια γι αυτά, όπως επίσης να γίνουν προσθήκες σε Δημοτικά σχολεία της
περιφέρειας και σε κάποιες των περιπτώσεων που τα σχολεία είναι ακατάλληλα
τότε να γίνουν κι εκεί νέα σχολεία. Το υπερβολικά μειωμένο ποσό για
επισκευαστικές των 150.000 ευρώ , κοινά για Αθμια και Βθμια, δεν αφήνει και
πολλές ελπίδες προς καθολική βελτίωση της ήδη υφιστάμενης κατάστασης.

Α.Κ.Ε. - ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(για ένα αυτόνομο ανεξάρτητο συνδικαλιστικό κίνημα)
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