
 
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
                                                                                                                                                 Π Ρ Ο Σ :                          

• Υπουργό Παιδείας 
• Υφυπουργούς Παιδείας 

• Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής  
• ∆ιεύθυνση Π.Ε. Πειραιά 

• ∆.Ο.Ε. 
• Μ.Μ.Ε. 

• Συλλόγους Γονέων  
• Μέλη των Συλλόγων µας  

 
                 

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα σχολεία της Νοµαρχίας Πειραιά είχαν περισσότερα από 300 
κενά. Το ΥΠΕΠΘ προσέλαβε – στην Α΄και Β΄ φάση – 150 αναπληρωτές για την κάλυψη αυτών των 
κενών, αφήνοντας χιλιάδες µαθητές χωρίς δασκάλους και δηµιουργώντας το σοβαρό κίνδυνο να µην 
µπορούν να ανοίξουν στις 11 Σεπτεµβρίου πολλά σχολεία που έχουν έως και 8 κενά!  

Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών δεν έµειναν απαθείς: προχώρησαν, την Παρασκευή 4-09-09, σε 
παράσταση διαµαρτυρίας στην ∆ιεύθυνση ΠΕ Πειραιά θέτοντας  τα προβλήµατα της πρωτοφανούς 
έλλειψης εκπαιδευτικών, του τρόπου τοποθέτησης των συναδέλφων αναπληρωτών, της έλλειψης  βιβλίων 
(ακόµα και πρώτα τεύχη λείπουν) από τα σχολεία, των εγγραφών των προνηπίων στα νηπιαγωγεία και των 
τεράστιων προβληµάτων της Ειδικής Αγωγής. 

Ο ∆ιευθυντής εκπαίδευσης επέρριψε τις ευθύνες για τα κενά στο ΥΠΕΠΘ (το οποίο δεν διόρισε µόνιµους 
εκπαιδευτικούς στην  Α΄ Πειραιά). Επικαλούµενος τον κίνδυνο να µην µπορούν να ανοίξουν στις 11 
Σεπτεµβρίου πολλά σχολεία επέµεινε στην επιλογή του να µην ανακοινώνει τα κενά στους  συναδέλφους 
αναπληρωτές, και να τους ζητήσει να δηλώσουν Γραφεία ΠΕ! ∆ήλωσε αδυναµία επίλυσης των οξυµµένων 
προβληµάτων της  Ειδικής Αγωγής και άγνοια για τις ελλείψεις των  βιβλίων.  

       Μια τέτοια κατάσταση δε σηκώνει καµιά προσπάθεια εξωραϊσµού, ούτε µπορεί να αντιµετωπιστεί µε 
την αυτοθυσία ή την περιστολή των εργασιακών δικαιωµάτων των εκπαιδευτικών.  

Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών ΠΕ 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.  
    Καλούµε το ΥΠ.Ε.Π.Θ. να καλύψει άµεσα τις ανάγκες των Σχολείων µας σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό ώστε να σταµατήσει η απαξίωση της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης και του έργου της.       
Ταυτόχρονα καλούµε το ∆ιευθυντή ΠΕ Πειραιά να ανακοινώσει όλα τα κενά και να τοποθετήσει 
τους συναδέλφους αναπληρωτές  µε βάση τη δήλωσή τους (όπως, εξάλλου, προβλέπει και η κείµενη 
νοµοθεσία). Το µοίρασµα της φτώχειας των σχολείων διαιωνίζει την ύπαρξη της, και η καταπάτηση των 
εργασιακών δικαιωµάτων των εκπαιδευτικών  δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα από αυτά που υποτίθεται 
ότι λύνει. 

       Καλούµε το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανάδειξη και την επίλυση των 
προβληµάτων.  

Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

Κερατσινίου- Περάµατος  « Νίκος Πλουµπίδης»  

Κορυδαλλού- Αγίας Βαρβάρας  

Νίκαιας-Πειραιά  

 Πειραιά «Η Πρόοδος» 

Πειραιά « Ρήγας Φεραίος» 

  


