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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 
 

Θέμα:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την παράσταση διαμαρτυρίας των Συλλόγων Π.Ε. 

στις 11/9 
 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, 

 
Στις 11/09, μετά τον αγιασμό, πραγματοποιήθηκε νέα παράσταση διαμαρτυρίας των 

Συλλόγων Εκπαιδευτικών ΠΕ καθώς και γονέων στον Δντή εκπ/σης Πειραιά. 

Στη συνάντηση καταγγέλθηκαν συνολικά τα προβλήματα που απασχολούν εκπαιδευτικούς, 

μαθητές και γονείς στα σχολεία της περιοχής, αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης πολιτικής των 

μνημονίων. 

Συγκεκριμένα, την ημέρα του αγιασμού τα συνολικά κενά για Α' και Β' Πειραιά έφταναν 

τους 624 εκπ/κους ενώ τα κενά σε ΠΕ70 τα 201!  Από τον Δ/ντή Εκπ/σης ειπώθηκε πως τα 

κενά στα σχολεία του Δήμου Πειραιά έχουν σχεδόν καλυφτεί, όπως και της Νίκαιας και του 

Κορυδαλλού με ΠΕ70 για το πρωινό, ενώ σε πολλά υπάρχει κι ένας ΠΕ70 για το ολοήμερο 

σχολείο. Στην Ύδρα, στην Καλλονή Τροιζηνίας, στα Κύθηρα τα σχολεία δεν άνοιξαν στον 

αγιασμό! Ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα αντιμετωπίζουν αρκετά σχολεία στη Σαλαμίνα κι ενώ 

αρχικά ο Δ. Εκπ/σης είπε ότι δεν έχει προβεί στην επιλογή των μετακινήσεων εκπ/κων, στη 

συνέχεια δήλωσε πως το επόμενο διάστημα θα κάνει χρήση της σχετικής εγκυκλίου.  

Καταγγέλθηκε από τους Συλλόγους για μία ακόμα φορά η υποβάθμιση των 

νηπιαγωγείων, μέσω της κατάργησης τμημάτων και της διαρκούς επιλογής μετακίνησης των 

προνηπίων σε -όχι απαραίτητα- πλησιέστερα κτίρια νηπιαγωγείων (π.χ. 2ο Ν/Γ Ρέντη).  

Τέθηκε τόσο από τους συλλόγους όσο κι από τους γονείς, το μείζον θέμα ελλείψεων και 

κενών σε εκπ/κούς στα Ειδικά Σχολεία, στα τμήματα ένταξης, στην παράλληλη στήριξη, που 

συνεχίζουν να καλύπτονται στη συντριπτική τους πλειονότητα ακόμα από αναπληρωτές, καθώς 

και στον τρόπο που οι υπεύθυνοι αντιλαμβάνονται και δίνουν προτεραιότητα στο έργο του 

Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, 

παράλληλα με το αίτημα χωρισμού τμημάτων, όπου υπάρχουν αντίστοιχες διαγνώσεις. Για το 

θέμα αυτό ο Δ Εκπ/σης απάντησε πως αγνοεί τον αριθμό εγκρίσεων που θα αποδώσει το 

ΥΠΟΠΑΙΘ, εφόσον για την παράλληλη στήριξη ο αριθμός των παιδιών είναι πολύ 

μεγαλύτερος από τον αριθμό των εκπ/κών. Επιμείναμε στην άμεση συλλογή κι αποστολή από 

το γραφείο  των αντίστοιχων βεβαιώσεων στο ΥΠΟΠΑΙΘ. 
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Για το θέμα των ολοήμερων σχολείων απάντησε πως δεν υπάρχει οδηγία για να μη 

λειτουργήσουν, ενώ καταγγέλθηκε η μη τοποθέτηση εκπ/κών αντίστοιχα με τον αριθμό των 

μαθητών που οδηγεί σε άμεση συρρίκνωση των ολοήμερων τμημάτων. 

Τέλος, όσον αφορά στο διδακτικό κι εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών, απάντησε 

ότι δε γίνεται καμία αλλοίωση, ισχύει ότι προβλέπει ο νόμος και συμφώνησε ότι δεν μπορεί να 

γίνεται καμία παραβίαση του διδακτικού ωραρίου ή εργασιακού ωραρίου των 

εκπαιδευτικών προκειμένου να καλυφθούν τα  αυξημένα κενά. 

 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, 

 
Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στην ανηλεή καταστρατήγηση των μορφωτικών 

δικαιωμάτων των μαθητών/τριων, στη διάλυση του δημόσιου σχολείου και στην καταπάτηση 

των εργασιακών δικαιωμάτων και στην εκπαίδευση. 
 
 
Καλούμε τις/τους συναδέλφους να μη δέχονται προφορικές εντολές, να μην υποστείλουν 

τα εργασιακά τους δικαιώματα  και να ενημερώνουν άμεσα το ΔΣ.  

 

Καλούμε σε ενότητα και αγώνα ενάντια σε κάθε αντιεκπαιδευτική πολιτική και στην 

υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης.  

 

 

Κάλυψη τώρα όλων των κενών με μόνιμους μαζικούς διορισμούς 

Όχι στις συγχωνεύσεις-καταργήσεις τμημάτων 

 

 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

ΜΑΡΙΟΣ 

ΧΑΔΟΥΛΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.  

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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