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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 
Θέµα: Συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας, Πέµπτη 1 Οκτωβρίου, 
στις 1.30 µµ. – 2ωρη διευκολυντική στάση εργασίας  
 
 
Να λειτουργήσουν κανονικά ΤΩΡΑ ΟΛΑ τα σχολεία!!! 

 
     Ο Σεπτέµβρης πέρασε και τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα 
διαµορφώνουν ένα τοπίο εγκατάλειψης και διάλυσης του δηµόσιου σχολείου! Στα 
σχολεία στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά τα κενά παραµένουν εκρηκτικά µε έλλειψη περίπου 330 
εκπαιδευτικών!! 
Συγκεκριµένα λείπουν: 110 δάσκαλοι, 20 νηπιαγωγοί, 50 καλλιτεχνικών, 70 γυµναστές, 

30 πληροφορικής, 35 µουσικοί, 45 θεατρικής αγωγής. Σε ακόµα πιο τραγική κατάσταση 
βρίσκονται τα Ειδικά Σχολεία του Πειραιά τα οποία ΟΛΑ υπολειτουργούν από την 
αρχή της σχολικής χρονιάς!!! Στα Ειδικά Σχολεία, εκτός από τις τραγικές ελλείψεις σε 
δασκάλους, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ούτε βοηθητικό προσωπικό, άρα η κανονική 
λειτουργία τους θα αργήσει πολύ. 
   Αυτή η θλιβερή, χωρίς προηγούµενο, κατάσταση είναι το αποτέλεσµα της 
συνεχιζόµενης αντιλαϊκής πολιτικής των περικοπών, των Μνηµονίων, της ΕΕ, των 
σχεδίων του ΟΟΣΑ στην εκπαίδευση και των ουσιαστικά µηδενικών εδώ και 5 χρόνια 
διορισµών. Αυτή η πολιτική, η οποία επιβάλλει κλείσιµο σχολείων, συµπτύξεις τµηµάτων, 
απολύσεις εκπαιδευτικών, λιτότητα στην εκπαίδευση, κατηγοριοποιήσεις σχολείων, 
εισβολή της νεοφιλελεύθερης αγοράς στο δηµόσιο σχολείο, και την οποία όλα µαζί τα 
κόµµατα του Μνηµονίου (ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Ν.Δ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ) δεσµεύτηκαν να 
συνεχίσουν, πρέπει να ανατραπεί από τον πανεκπαιδευτικό αγώνα εκπαιδευτικών και 
γονιών για να υπερασπίσουµε το δηµόσιο σχολείο και τη µόρφωση των παιδιών µας. Η 
υποµονή µας εξαντλήθηκε!!! 
Απαιτούµε: 

•  Να ανοίξουν τώρα όλα τα σχολεία, όλα τα τµήµατα, όλα τα ειδικά σχολεία!! Άµεση 
κάλυψη όλων των κενών µε µαζικούς διορισµούς µόνιµων εκπαιδευτικών! Καµία 
διδακτική ώρα χαµένη. 
•  Διεκδικούµε για την καλύτερη ποιότητα της διδασκαλίας 20 µαθητές ανά τάξη και 15 
στο Νηπιαγωγείο και σε Α΄ και Β΄ Δηµοτικού. Όχι στα 27άρια και 30άρια τµήµατα! 
•  Άµεση στήριξη των φτωχότερων οικογενειών και των µαθητών µε δωρεάν γεύµα, 
µετακίνηση και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. 
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Στην κατεύθυνση αυτή ο Σύλλογος µας συµµετέχει στη µεγάλη κινητοποίηση 
που οργανώνουν Σύλλογοι Εκπαιδευτικών και Ενώσεις Γονέων στο Υπουργείο 
Παιδείας, την Πέµπτη 1 Οκτωβρίου, στις 1.30 µµ. 
 

Για τη διευκόλυνση της συµµετοχής των συναδέλφων ο Σύλλογός µας κηρύσσει 
2ωρη διευκολυντική στάση εργασίας για τις δύο τελευταίες ώρες του πρωινού και τις 
δύο πρώτες του απογευµατινού ωραρίου. 

 
 

ΟΛΟΙ στο Υπουργείο Παιδείας την  
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΗ 2015, στις 1.30 µ.µ. 
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