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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δευτέρα, 12/09/22, το ΔΣ του ΣΥ.Κ.Π.Ε Ηπείρου πραγματοποίησε συνάντηση με τη Διευθύντρια
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιωαννίνων κα. Μαρία Γιαννακού με σκοπό να συζητηθούν θεματα που
αφορούν στις ειδικότητες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομό Ιωαννίνων. Πιο συγκεκριμένα :
•

Στο φλέγον θέμα της σύστασης οργανικών μας ενημέρωσε ότι πριν από περίπου ένα μήνα το υπουργείο
ζήτησε τις διαθέσιμες οργανικές θέσεις ΠΕ11 στο νομό Ιωαννίνων και η διεύθυνση πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης έκανε πρόταση για σύσταση 14 οργανικών θέσεων . Επίσης, η κα Γιαννακού μας διαβεβαίωσε
ότι θα πράξει αναλόγως όταν το υπουργείο ζητήσει και οργανικές ΠΕ06, έχοντας πάντα κατά νου πόσοι
συνάδελφοι βρίσκονται στη διάθεση.Υπογράμμισε επίσης την αναγκαιότητα να υπάρξει πίεση ως προς το
υπουργείο με σκοπό να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

•

Αναφορικά με τις 3 διαθέσιμες οργανικές μουσικής, μας διαβεβαίωσε πως θα δοθούν στις επόμενες
μεταθέσεις ώστε να έρθουν στο νομό νεοδιόριστοι συνάδελφοι που μετά από δύο χρόνια έχουν δικαίωμα να
καταθέσουν αίτηση μετάθεσης.

•

Τονισαμε την αναγκαιότητα να πραγματοποιούνται οι τοποθετήσεις με τη σωστή σειρά, πράγμα το οποίο
φέτος καταστρατηγήθηκε (συμπλήρωση ωραρίου – διαθέσιτες – αποσπασμένοι - αναπληρωτές) ώστε να
γνωρίζουν και οι συνάδελφοι αποσπασμένοι κ αναπληρωτές τα εναπομειναντα κενά κ να επιλέγουν
αναλόγως.

•

Υπογραμμίσαμε την αναγκαιότητα τα μαθήματα των ειδικοτήτων να διδάσκονται από αντίστοιχους
συναδέλφους, και όχι οι ώρες τους να διατίθενται σε συναδέλφους ΠΕ70 χωρίς την ίδια επιστημονική
κατάρτιση.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ένας μεγάλος αγώνας που ξεκίνησε πριν 3 χρόνια φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Με υπομονή και επιμονή
πήραμε τα εν δυνάμει κενά από την διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα κοινοποίησαμε στον ΓΓ κ.
Κόπτση. Επίσης, σε κατ’ιδιαν συναντήσεις με τον κ. Κόπτση ο πρόεδρος της ΟΚΠΕ κ. Στράτος
Χατζηπαναγιώτου έθιξε ξανά το θέμα ίδρυσης των οργανικών θέσεων στην Ήπειρο. Με επιστολή μας στον
πρόεδρο της Βουλής κ. Τασούλα επαναφεραμε το συγκεκριμένο ζήτημα και πιέσαμε. Ο δρόμος ήταν και θα
είναι μακρύς, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως έχουμε φωνή και δεν είμαστε εκπαιδευτικοι
δεύτερης κατηγορίας.
Σας καλούμε να
συμπορευτούμε όλοι στον αγώνα διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας, που
παραγνωρίζονται εδώ και χρόνια.
Το ΔΣ του ΣΥΚΠΕ Ηπείρου

