Πξνο ζύιινγν εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ»
Αγαπεηνί/έο ζπλάδειθνη
ρεηηθά κε ην έγγξαθό ζαο ηεο 23εο Μαξηίνπ επηζεκαίλω ηα παξαθάηω:
 Τα ζηνηρεία ηωλ ελεκεξωηηθώλ δειηίωλ, ηα νπνία ππνγξάθω κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ
ηέωο αηξεηνύ θαη αθνξνύλ ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ζηελ Α΄ Αζήλαο, δόζεθαλ ζηνπο
ζπιιόγνπο πνπ πήξαλ κέξνο (κεηαμύ απηώλ θαη ν ζύιινγόο ζαο) ζηελ παξάζηαζε
ζπιιόγωλ ηεο Α΄ Αζήλαο ζηηο 11/3, κεηά ην θάιεζκα ηνπ ζπιιόγνπ «Μαθξπγηάλλεο».
***Σα ζηνηρεία απηά δεκνζηεύζεθαλ από ηνπο ζπιιόγνπο «Ρόδα Ικβξηώηε» θαη
«Μαθξπγηάλλεο» ζε ζρεηηθέο ηνπο αλαθνηλώζεηο.
 Είλαη απηνλόεην όηη δελ ζπκκεηέρω ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ «ππεξεζηαθνύ
ζπκβνπιίνπ», θάηη πνπ δήιωζα ζηνλ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο, κόιηο έιαβα ηελ
πξόζθιεζε γηα ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε, θαη ην νπνίν γλωξίδεηε, εθηόο ηωλ άιιωλ, θαη
από ηελ ηνπνζέηεζή κνπ ηελ εκέξα παξάζηαζεο ζπιιόγωλ ηεο Α΄ Αζήλαο, όπνπ
ζπκκεηείραηε. Σελ εκέξα απηή ππήξρε ζπλεδξίαζε ΠΤΠΕ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηωλ
νξγαληθώλ θελώλ. Απηόο, άιιωζηε, ήηαλ θαη ν ιόγνο ηεο παξέκβαζεο ηωλ ζπιιόγωλ… ε
κε παξνπζία αηξεηώλ γηα έλα ηόζν ζεκαληηθό ζέκα ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε,
ζπλεδξίαζε γηα ηελ νπνία ζαο ελεκέξωζα ζρεηηθά. Καηόπηλ ηνύηνπ είλαη απνξίαο άμηα
ε ζρεηηθή ζαο επηζήκαλζε…
 Πξνθαλώο, νη πξνζθιήζεηο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ζηέιλνληαη γηαηί δελ έρνπλ γίλεη
δεθηέο νη παξαηηήζεηο καο, θάηη πνπ, αλ δελ απαηώκαη, ζπκβαίλεη παλειιαδηθά γηα ηα
ΠΤΠΕ, ηα ΑΠΤΠΕ θαη ην ΚΤΠΕ ηνπ νπνίνπ βιέπνπκε ηα ζέκαηα ηωλ Ηκεξήζηωλ
Δηαηάμεωλ, κέζω ηωλ ζρεηηθώλ ελεκεξώζεωλ από ηνπο παξαηηεζέληεο ζπλαδέιθνπο καο.
 Η ελεκέξωζή καο ωο «αηξεηνί» αθνξά ζηα ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο κόλν
θαη πέξαλ ηνύηνπ νπδέλ. Κακία πεξαηηέξω ελεκέξωζε...
 Έρω ππνβάιεη, ζπλεπήο κε ηα όζα αλαθέξω ζηε ζρεηηθή επηζηνιή κνπ ζηηο 19/2 πξνο
ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Α΄ Αζήλαο, ηελ παξαίηεζε κνπ θαη από ην
Α΄ Τκήκα ηνπ Πξωηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ Αηηηθήο. Σν ίδην έπξαμε θαη
ν «αλαπιεξωηήο» κνπ Ν. Μαγθαλάξεο, κόιηο ελεκεξωζήθακε γηα ηε ζπγθξόηεζή ηνπ.
 Τν Δ.Σ. ηεο Δ.Ο.Ε. εμαθνινπζεί, όπωο έρεη ήδε αλαθνηλώζεη ζηηο 24/2, λα ζεωξεί
αηξεηνύο/έο εθπξνζώπνπο ηνπ θιάδνπ απηνύο/έο πνπ εθιέρζεθαλ ζηηο εθινγέο ηνπ
2018 κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη…
Υ.Γ.1 ηνπο παξαιήπηεο ηνπ εγγξάθνπ, πξνθαλώο εθ παξαδξνκήο, δελ έρεηε
ζπκπεξηιάβεη ηνπο «εθιεγέληεο» ζην ΑΠΤΠΕ Αηηηθήο.
Υ.Γ.2 Παξαθαιώ γηα ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζαο επηζηνιήο ζηελ ηζηνζειίδα ζαο θαη
ηελ απνζηνιή ηεο, όπνπ θνηλνπνηήζαηε ην ζρεηηθό έγγξαθό ζαο.
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