
 

 

Ανακοίνωση Σύλλογων ΠΕ Πειραιά: 
 

Κερατσινίου – Περάματος “Ν. Πλουμπίδης”,  Πειραιά “Πρόοδος”, Α' Σύλλογος 

Πειραιά “Ρήγας Φεραίος”, Νίκαιας - Πειραιά 
 

Συνάντηση με τον Δ/ντή εκπ/σης την Τρίτη 18/11/2014, στις 14.15 μμ. 

Βρισκόμαστε στα μέσα του Νοέμβρη, και όλα τα μηνύματα στους χώρους της εκπαίδευσης 

είναι αρνητικά. Τα σκηνικά ηθικής και αστυνομικής, βάρβαρης καταστολής που εκτυλίσσονται 

στον χώρο της Παιδείας: σε γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς, μαθητές και 

φοιτητές θυμίζουν τις πιο απευκταίες εποχές στη σύγχρονη ιστορία της εκπαίδευσης. 
 
Συναδέλφισσες συνάδελφοι 

 

Όσον αφορά τα σχολεία ΠΕ και τις επιλογές του Δ/ντή Εκπ/σης του γραφείου του Πειραιά 

Ανικανοποίητα  παραμένουν μέχρι και σήμερα τα αιτήματα: 

 Για τους μεταταγμένους εκπ/κους από τη Β/θμια στην Α/θμια Εκπ/ση: και φέτος εκπ/κοι των 

παραπάνω ειδικοτήτων, χωρίς ακόμη να έχει τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα της σύστασης των 

οργανικών τους θέσεων, καλούνται να υπηρετήσουν σε 4 ή 5 σχολεία και παρά την προφανή 

εξάντλησή τους αντιμετωπίζονται από το Δ/ντή Εκπ/σης εξοντωτικά, καλύπτοντας και την 

τελευταία ώρα υποχρεωτικού ωραρίου σαν να υπηρετούν σε μία μόνο σχολική μονάδα, 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι καθημερινές μετακινήσεις τους σε δύο ή και τρία σχολεία. 

Με τις πρόσφατες τοποθετήσεις τους για συμπλήρωση ωραρίου (7/11/2014) επιχειρείται 

αιφνιδιαστικά δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, από το γραφείο, η αύξηση 

των ήδη υπαρχουσών σχολικών μονάδων που δουλεύουν, τοποθετώντας καθηγητές 

γαλλικών ακόμη και μόνο στο ολοήμερο, δίνοντας ώρες ευέλικτης ζώνης, αδιαφορώντας αν 

ο εκπαιδευτικός δε γνωρίζει ούτε τα παιδιά των οποίων θα έχει την ευθύνη ούτε το σύλλογο 

δασκάλων με τους οποίους θα πρέπει να συνεργαστεί. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του 

ολοήμερου, τα μαθήματα τα εγκρίνει ο σύλλογος διδασκόντων και λειτουργεί σύμφωνα με 

τις δηλώσεις των γονέων. Στην προκειμένη περίπτωση οι τοποθετήσεις γίνονται χωρίς την 

έγκαιρη ενημέρωσή των εκπ/κών ειδικοτήτων και  χωρίς καν να απασχολεί τον Δ/ντη 

Εκπ/σης του Πειραιά η ύπαρξη ομοιογενών τμημάτων όπου πράγματι θα μπορούσε να γίνει 

γλωσσική εμβάθυνση. Η έλλειψη ενημέρωσης και ουσιαστικής επιμόρφωσης αποδεικνύει 

ότι η προτεραιότητα του Δ/ντή Εκπ/σης Πειραιά είναι να τοποθετηθούν συν/φοι ειδικοτήτων 

σε ολοήμερα τμήματα για να μπαλωθούν τα κενά, αναιρώντας και υποβιβάζοντας την 

εκπαιδευτική τους ιδιότητα σε απλή επιστασία και φύλαξη παιδιών.  

Το πρόβλημα με τα κενά είναι ακόμα και σήμερα στον Πειραιά πολύ μεγάλο και το ΥΠΑΙΘ 

και ο Προϊστάμενος ψάχνουν να βρουν λύσεις οι οποίες είναι εις βάρος των συναδέλφων και 

του Δημόσιου Σχολείου. Έτσι: 
 

 Βρισκόμαστε στα μέσα Νοέμβρη και 8 σχολεία ΕΑΕΠ στον Πειραιά δεν έχουν υπεύθυνο 

δάσκαλο για το ολοήμερο, έτσι ώστε αυτό να καλύπτεται με τις διαθέσιμες ώρες των 

δασκάλων και των ειδικοτήτων 

 Καθημερινά ο Δ/ντής Εκπ/σης κάνει «μπαλάκι» τους εκπαιδευτικούς, αναπληρωτές και 



 

 

μόνιμους, αλλάζοντάς τους συνεχώς σχολεία ακόμα και με δίμηνες αναθέσεις για να 

μπορέσει να καλύψει τα κενά. 

 Υπάρχουν πολλά κενά ειδικοτήτων στα σχολεία ΕΑΕΠ κι ακόμα περισσότερα στα κλασικά 

δημοτικά τα οποία με τόσα κενά, έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους. Κενά υπάρχουν και 

σε νηπιαγωγεία του Πειραιά. 

 Η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας ως δηλωμένη επιλογή και δικαίωμα των μαθητών 

είναι ανύπαρκτη, αφού κανείς αναπληρωτής της ειδικότητας των Γερμανικών δεν έχει 

προσληφθεί ακόμα. 

 Τα Τμήματα Ένταξης και η παράλληλη στήριξη δεν έχουν καλυφτεί, απαξιώνοντας  τις 

ανάγκες τόσο των παιδιών αλλά και των γονιών των μαθητών/τριών με μαθησιακές 

ιδιαιτερότητες.  

 Η επιλογή των συνεχών υποβαθμίσεων και συγχωνεύσεων τμημάτων αποτελεί πρώτη 

επιλογή και μοναδική “λύση” οριστικής επίλυσης των κενών. 

 Υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες από τις συζητήσεις των αιρετών με τον 

Προϊστάμενο ότι στις επόμενες μέρες σχεδιάζει τη διακοπή της ενισχυτικής διδασκαλίας -σε 

όσα σχολεία γίνεται- για να “κερδίσει” ώρες δασκάλων. Για αυτές τις διαθέσιμες ώρες που 

θα προκύψουν  οι εκπαιδευτικοί θα μετακινηθούν ώστε να τις καλύψουν σε άλλα σχολεία, 

καλύπτοντας έτσι και τις υπάρχουσες  ελλείψεις ωρών σε δασκάλους!!! 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι  

 

Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία όλων μας την Τρίτη 18/11/2014 στο γραφείο ΠΕ Πειραιά, 

στις 14.15 για να απαιτήσουμε το αυτονόητο: 

               

Καμία συγχώνευση τμημάτων - καμία υποβάθμιση σχολικών μονάδων 

Σχολεία χωρίς κενά με μόνιμα διορισμένους εκπ/κούς 

Απόλυτο σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα των εκπ/κών 

Καμία αξιολόγηση σε προϊσταμένες/νους νηπιαγωγείων και διευθύντριες/ντες 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ, ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 


