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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΔΟΕ 
 
 
Θέμα: Όχι στη διάλυση του δημόσιου σχολείου, μόνιμοι μαζικοί διορισμοί εδώ 

και τώρα στην εκπαίδευση! 
 

Το Δ.Σ. του συλλόγου εύχεται σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες  

καλή δύναμη και καλή εκπαιδευτική και αγωνιστική χρονιά. 

 

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι, 

Για μία ακόμη χρονιά βιώνουμε τις βάρβαρες μνημονιακές πολιτικές της Ε.Ε., του ΔΝΤ,  

του ξένου και εγχώριου κεφαλαίου, πολιτικές άγριας λιτότητας και περικοπών που 

εξαθλιώνουν τη δημόσια παιδεία, δυσχεραίνουν την εργασία μας και χτυπάνε τα μορφωτικά 

δικαιώματα των μαθητών μας. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά σε λίγες μέρες και βρίσκει τα 

σχολεία μας στη χειρότερη κατάσταση από ποτέ.  

Για πρώτη φορά δεν θα έχει προσληφθεί ούτε ένας αναπληρωτής τουλάχιστον μέχρι 

και μετά τις εκλογές -καθώς οι συνάδελφοι αναπληρωτές καλούνται να ξανακάνουν 

αιτήσεις!-, ενώ δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε ένας διορισμός. Τα κενά στην εκπαίδευση 

ανέρχονται σε 25.000 περίπου, ενώ μόνο για τον Πειραιά σε όλες τις ειδικότητες φτάνουν τα 700!  

Οι χιλιάδες αυτές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό διαμορφώνουν ένα τοπίο 

πλήρους και συνειδητής εγκατάλειψης του δημόσιου σχολείου. Με αφορμή -ή και κατ’ 

επιλογή- αυτές τις ελλείψεις οι κυβερνητικοί ιθύνοντες προχωρούν σε νέες καταργήσεις 

τμημάτων, στη διάλυση του ολοήμερου προγράμματος,  στο διώξιμο των προνηπίων, στις 

συμπτύξεις τμημάτων με 26-27 μαθητές, στην κατάργηση υποστηρικτικών θεσμών 

(ενισχυτική διδασκαλία, υποδοχής) κ.λπ. Δεν είναι τυχαίο ότι το ΥΠΟΠΑΙΘ υπολογίζει 

τώρα τα κενά στις 18.000! Οι πραγματικές ανάγκες των μαθητών μας δεν λαμβάνονται 

καθόλου υπόψη, το μόνο που ενδιαφέρει είναι τα νούμερα του μνημονίου. 

Αυτήν ακριβώς την πολιτική των καταργήσεων-συγχωνεύσεων και της υποβάθμισης 

εφαρμόζει και η Διεύθυνση Πειραιά, καθώς προχωρά -σε πρώτη φάση- σε καταργήσεις 

τμημάτων νηπιαγωγείων, στο πέταγμα προνηπίων, σε διώξιμο δασκάλων από τα ολοήμερα. 

Συγκεκριμένα, στο σύλλογό μας, από 4 τμήματα νηπιαγωγείων (σε 16ο Πειραιά, 4ο Πειραιά, 

2ο Ρέντη, 6ο Ρέντη) που είχαν ανακοινωθεί για κατάργηση, ύστερα από παρέμβαση του 

συλλόγου, των συλλόγων του Πειραιά και των αιρετών, τελικά καταργούνται 2 τμήματα (σε 

4ο Πειραιά, 2ο Ρέντη). Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας και την πάλη μας για να μην 

κλείσει κανένα τμήμα, να μην περικοπεί καμία θέση εργασίας και να μη μετακινηθεί 

κανένα παιδί ή συνάδελφος.  
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- Καταγγέλλουμε με τον πιο απερίφραστο τρόπο αυτήν την πολιτική της διάλυσης του 

δημόσιου σχολείου και του χτυπήματος των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών 

μας.  

- Καταγγέλλουμε την πολιτική των μη διορισμών στην εκπαίδευση.  

- Καταγγέλλουμε τον απίστευτο εμπαιγμό και την ταλαιπωρία την οποία έχουν υποστεί 

οι συνάδελφοί μας αναπληρωτές από το Υπ. Παιδείας όλο το προηγούμενο διάστημα, 

το οποίο συνεχίζοντας την πολιτική των Μνημονίων, προχωράει σε προσλήψεις με τον 

νόμο Λοβέρδου και χωρίς να αποδεχτεί κανένα από τα αιτήματα των αναπληρωτών και του 

εκπαιδευτικού κινήματος! Έτσι, δεν αναγνωρίζεται συνολικά η προϋπηρεσία των 

αναπληρωτών (2010-2015), αλλά μόνο για το διάστημα 2012-2015, ενώ διατηρείται ο 

τιμωρητικός διετής αποκλεισμός από τους πίνακες σε περίπτωση παραίτησης ή μη 

ανάληψης υπηρεσίας. Επίσης, με την εγκύκλιο για τις προσλήψεις αναπληρωτών, η οποία 

δεν βγήκε με ΦΕΚ (!), υποβάλλει σε τεράστια ταλαιπωρία όλους του αναπληρωτές, οι 

οποίοι αναγκάζονται να ξανακάνουν αιτήσεις!   

Απαιτούμε: 

- Κάλυψη τώρα όλων των κενών με μόνιμους μαζικούς διορισμούς. 

- Κανείς συνάδελφος μας αναπληρωτής άνεργος. 

- Μείωση του αριθμού των παιδιών στην τάξη. 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Στη σίγουρα δύσκολη χρονιά που ξεκίνησε θα πρέπει να είμαστε σε αγωνιστική 

επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Η ενότητα και η οργάνωση αποτελούν τα όπλα μας, που 

έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικά στο πρόσφατο διάστημα. Η στήριξη του δημόσιου και 

δωρεάν σχολείου, η ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών στην πράξη, η ίδια επιβίωσή 

μας περνάει αποκλειστικά και μόνο από τα δικά μας χέρια.  

Στην κατεύθυνση αυτή καλούμε:  

 Την Πέμπτη 10/9, στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, στις 12.00, που 

έχουν καλέσει η ΔΟΕ και άλλοι σύλλογοι της Αττικής. 

 Την Παρασκευή 11/9, μετά τον αγιασμό, παράσταση διαμαρτυρίας στο 

ΠΥΣΠΕ Πειραιά, στις 12.30, σε συντονισμό με τους άλλους συλλόγους του Πειραιά. 

 

Να είμαστε όλοι εκεί! 
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