
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Την Πέµπτη 17-09-09 µαζευτήκαµε στα γραφεία του συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

Κερατσινίου – Περάµατος «Νίκος Πλουµπίδης» και ύστερα από συζήτηση και διάλογο 

καταλήξαµε στα εξής: 

1. Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά έχει περίπου 220 κενά εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων. Τα σχολεία υπολειτουργούν, τα περισσότερα 

ολοήµερα πλέον δεν υφίστανται λόγω της αναγκαστικής µετακίνησης δασκάλων 

από αυτά στο πρωινό πρόγραµµα, λόγω έλλειψης δασκάλων αλλά και ειδικοτήτων, 

στα νηπιαγωγεία τα νήπια στριµώχνονται στοιβαγµένα σε 25αρια  τµήµατα, και τα 

κτίρια σε πολλές σχολικές µονάδες είναι ακατάλληλα και χωρίς την κατάλληλη 

υλικοτεχνική υποδοµή. Η διεύθυνση του ΠΥΣΠΕ µέσα σε όλα αυτά προχωρεί σε 

τοποθετήσεις εκπαιδευτικών πέρα και έξω από τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες. 

2. Όσο αφορά την αντιµετώπιση της γρίπης Η1Ν1, διαπιστώσαµε ότι το ΥΠΕΠΘ αλλά 

και η πολιτεία γενικότερα µεταφέρει τις ευθύνες που έχει, σε ανθρώπους 

(εκπαιδευτικοί) οι οποίοι δεν έχουν σχέση τόσο µε τη διάγνωση όσο και µε την 

νοσηλεία και προφύλαξη των παιδιών από την γρίπη. Επίσης µεταφέρει το κόστος 

των δαπανών για την αγορά των υλικών στις σχολικές επιτροπές που ήδη οι 

περισσότερες είναι χρεωκοπηµένες λόγω της συνεχιζόµενης υποχρηµατοδότησης 

της εκπαίδευσης από την πολιτεία. ∆εν υπάρχει σε κάθε σχολική µονάδα ούτε το 

κατάλληλο νοσηλευτικό ή ιατρικό προσωπικό (κινητή ιατρική µονάδα) αλλά ούτε 

συγκεκριµένο σχέδιο για την αντιµετώπιση έκτακτων ελλείψεων  όπως για 

παράδειγµα σε περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός αρρωστήσει. 

3. Μια τέτοια κατάσταση δε σηκώνει καµιά προσπάθεια εξωραϊσµού, ούτε µπορεί να 

αντιµετωπιστεί µε την αυτοθυσία ή την περιστολή των εργασιακών δικαιωµάτων 

των εκπαιδευτικών. 

4. Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών ΠΕ, οι σύλλογοι γονέων,  καταγγέλλουν µε τον πιο 

κατηγορηµατικό τρόπο την κυβερνητική πολιτική της σκληρής λιτότητας που 

βιώνουν τα Σχολεία και οι εκπαιδευτικοί τις τελευταίες δεκαετίες. Η πολιτική αυτή 

καθιστά  πλέον αδύνατη την ικανοποίηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών αναγκών 

των παιδιών της εργαζόµενης πλειοψηφίας. 

5. Ως άµεση αντίδραση σε αυτή τη συνεχιζόµενη αδιαφορία, αναλγησία και 
συνεχιζόµενη απαξίωση της δηµόσια και δωρεάν εκπαίδευσης καλού µε, όλους 

τους συναδέλφους και γονείς, σε συγκέντρωση 
διαµαρτυρίας,  την ∆ευτέρα 28-09-09 στις 13:30 
στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά. 

Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά 

Σύλλογοι γονέων Σχολείων Πειραιά 


