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Κήρυξη 2ωρης στάσης εργασίας 
 

Αρ. πρωτ. 6                                                                                                       
Νίκαια 24/2/2011 
                                                                             ΠΡΟΣ 

                                                                      Μέλη του Συλλόγου 
 

Συνάδελφοι 
 

Όπως, ήδη, γνωρίζετε, ο ∆ιευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά προτείνει τη 
συγχώνευση σχολικών µονάδων του Συλλόγου µας και, συγκεκριµένα, του σχολικού 
συγκροτήµατος «Πέτρινα».  

Με τη γνωστοποίηση της πρότασης, το ∆.Σ συνεδρίασε και εξέδωσε ανακοίνωση 
– διαµαρτυρία (κοινοποιήθηκε στα σχολεία), αποφασίζοντας, παράλληλα να µετάσχει στη 
συγκέντρωση που οργανώθηκε µε πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 
28ου ∆.Σ. Νίκαιας και µε σκοπό να συνδιαµορφώσουµε µε την τοπική κοινωνία την αντίδρασή 
µας από δω και πέρα. 

Η συγκέντρωση αυτή πραγµατοποιήθηκε στα «Πέτρινα», την Τετάρτη 23 
Φεβρουαρίου, όπου παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν επί του ζητήµατος αυτού οι τρεις 
Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων (12ου, 17ου, 28ου), το ∆.Σ του Συλλόγου µας, ο ∆ήµαρχος 
Νίκαιας - Ρέντη, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Επιτροπής Παιδείας, οι συνάδελφοι ∆ιευθυντές των σχολείων του συγκροτήµατος, 
εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων Νίκαιας και της Οµοσπονδίας Γονέων Αττικής. Στη 
συνάντηση εκφράστηκε από όλους η κατηγορηµατική αντίθεση στην πρόταση της 
∆ιεύθυνσης Πειραιά και αποφασίστηκαν - σε πρώτη φάση - οι παρακάτω ενέργειες: 
 

� Συµµετοχή στη συγκέντρωση - διαµαρτυρία που οργανώνει η Οµοσπονδία Γονέων 
Αττικής στον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Π.Ε. και ∆.Ε. (Τσόχα 15 – 17, Αµπελόκηποι), 
την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου και ώρα 14.00 

� Συγκέντρωση τη ∆ευτέρα 28 Φεβρουαρίου, ώρα 12.00 στην Π. Ράλλη, µπροστά 
στο σχολικό συγκρότηµα «Πέτρινα» και κλείσιµο της οδού (για µία ώρα). Στη συνέχεια 
παράσταση διαµαρτυρίας στο ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. Πειραιά, ώρα 14.00 
(Καραολή και ∆ηµητρίου 50, Πειραιάς). Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας, κηρύσσει για τη 
µέρα αυτή (∆ευτέρα) 2ωρη στάση εργασίας τις δύο τελευταίες ώρες του 
εργασιακού ωραρίου (12.00 – 14.00) µε σκοπό να διευκολυνθούν τα µέλη µας και να 
µετάσχουν µαζικά στη διαµαρτυρία αυτή.  

 
Για το ∆.Σ. 

 
 

 Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γενικός Γραµµατέας 
 
 

     Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος                                                    Βύρων Κουτσώνης 

 


