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Κενά στα σχολεία 
 

Συνάδελφοι 
 

Βρισκόµαστε στα µέσα του Φλεβάρη και η ∆ιεύθυνση Π.Ε. Πειραιά εξακολουθεί να 
«ταλαιπωρείται» από το µεγάλο αριθµό κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Ασφαλώς και οι 
ευθύνες των αρµοδίων είναι τεράστιες: τόσο της προηγούµενης πολιτικής ηγεσίας 
του Υπουργείου Παιδείας που άφησε τα σχολεία «γυµνά» όσο και της σηµερινής 
ηγεσίας που… προετοιµάζεται για το Σεπτέµβριο του 2010, δίνοντας πιστώσεις µε το 
σταγονόµετρο την τρέχουσα σχολική χρονιά.  

Έτσι, ύστερα από την ανακοίνωση - Ι’ φάση - προσλήψεων αναπληρωτών 
(12/2/2010) εκτιµάται πως θα καλυφθούν µόνο τα κενά των Νηπιαγωγείων. Μεγάλα 
προβλήµατα αντιµετωπίζουν τα ∆ηµοτικά σχολεία: έλλειψη δασκάλων και ειδικοτήτων στο 
Βασικό Πρόγραµµα, πληθωρικά τµήµατα, υπολειτουργία Ολοήµερων Τµηµάτων… Εκεί, όµως,  
που η κατάσταση γίνεται απελπιστική, είναι η Ειδική Αγωγή: δόθηκαν 80 - σχεδόν - 
πιστώσεις µε την είσοδο του 2010, καµία όµως για τον Πειραιά µε τα 60, περίπου, κενά… 

 
Συνάδελφε 

 
Αντιλαµβανόµαστε όλοι µας, πως θα υπήρχαν λιγότερα προβλήµατα στις σχολικές 

µονάδες µε την ορθολογικότερη κατανοµή του εκπαιδευτικού προσωπικού (Αττική – 
υπόλοιπη επικράτεια), καθώς και µε την απαγόρευση των αποσπάσεων σε φορείς και 
υπηρεσίες που δεν έχουν καµιά σχέση µε την Εκπαίδευση. Είναι, όµως, ιδιαίτερα λυπηρό, 
Στελέχη Εκπαίδευσης µε πράξεις τους ή παραλείψεις τους να χειροτερεύουν την, ήδη, 
επιβαρηµένη - όπως περιγράψαµε παραπάνω - κατάσταση. Αλήθεια, πώς εξηγείται το γεγονός 
ότι το ΠΥΣ∆Ε Πειραιά «ανακάλυψε» στις 11… Φεβρουαρίου µε την αρ. 7-11/2/2010 Πράξη 
του,  περίσσευµα 127 ωρών σε διάφορες ειδικότητες (25 στην Αγγλική Γλώσσα, 34 στα 
Εικαστικά, 57 στη Φυσική Αγωγή, 11 στη Μουσική) διαθέτοντάς τες – για συµπλήρωση 
υποχρεωτικού ωραρίου - στην Πρωτοβάθµια; Μήπως έπαιξε κάποιο ρόλο η επίσκεψη που 
πραγµατοποίησε ο - νέος -  Περιφερειακός ∆ιευθυντής στον Πειραιά; 

Για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας, η απόφαση του ∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Πειραιά - µε τον αριθµό των ωρών ανά εκπαιδευτικό και ειδικότητα – 
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΑΣΚ Πειραιά ( http://users.sch.gr/dimitrako ). Το 
ΠΥΣΠΕ Πειραιά θα συνεδριάσει την Τρίτη 16/2 για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών  που 
διατέθηκαν από το ΠΥΣ∆Ε. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι ευχές για «Καλή Σαρακοστή» είναι… επιβεβληµένες! 

 
 

Τρίτη 16/2/2010 


