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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Θέμα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά
Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
Λίγες μόνο μέρες πριν χτυπήσει το κουδούνι για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τα
πραγματικά κενά στην Περιφέρεια του Πειραιά αγγίζουν τα 470 σε όλες τις κατηγορίες
εκπαιδευτικών (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, γυμναστές, καθηγητές ξένων γλωσσών, ειδική
αγωγή κλπ.). Αυτό είναι το αποτέλεσμα των βάρβαρων περικοπών (μηδενικοί διορισμοί)
που εφαρμόζονται τα τέσσερα τελευταία χρόνια με το δόγμα του «μνημονίου». Και έχουν
βέβαια και το αποτέλεσμα της ανεργίας δεκάδων χιλιάδων νέων εκπαιδευτικών.
Την ίδια στιγμή, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Πειραιά, σαν τοποτηρητής της κεντρικής
πολιτικής, επιχειρεί με διάφορες ενέργειες που θίγουν την επαρκή λειτουργία των σχολείων
και τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας, να μειώσει τεχνητά τα κενά. Στα σχολεία
του συλλόγου μας έχουμε ήδη τις εξής περιπτώσεις :
- 3ο Δ.Σχ. Ρέντη: Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης προχώρησε στην απόφασή του για
λειτουργική υποβάθμιση του σχολείου σε τετραθέσιο από εξαθέσιο.
- 5ο Δ.Σχ. Ρέντη: Υποβαθμίζει λειτουργικά το σχολείο από 12/θέσιο σε 11/θέσιο
συμπτύσσοντας δύο τμήματα σε ένα, το οποίο πλέον θα έχει 26 μαθητές, ενώ δεν εφαρμόζει
ούτε την αναλογία 1/3 λόγω ύπαρξης μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
- 15ο Δ.Σχ. Πειραιά: Δεν τοποθετεί δάσκαλο στο ολοήμερο, μιας και δεν έχει δηλωθεί ως
λειτουργικό κενό η θέση του, πράγμα που σημαίνει ότι το ολοήμερο θα υπολειτουργήσει ή
δε θα λειτουργήσει καθόλου.
- 2ο Δ.Σχ. Ν. Φαλήρου – 1ο Δ.Σχ. Ρέντη – 35ο Δ.Σχ. Πειραιά: Διώχνει το δεύτερο
δάσκαλο του ολοήμερου που υπάρχει λόγω του αριθμού των εγγεγραμμένων παιδιών
(πάνω από 60), με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η λειτουργία του. Με τη γενική εφαρμογή
αυτού του μέτρου σε σχολεία μη ΕΑΕΠ μεγαλώνει κι άλλο ο αριθμός των λειτουργικών
υπεραριθμιών σε όλη την περιφέρεια.
Η αξιοποίηση των πρόσφατων εγκυκλίων του υπουργείου για συνεχείς περικοπές σε
θέσεις εκπαιδευτικών και υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης είναι εφαρμογή της
κεντρικής αντιλαϊκής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και την καταγγέλλουμε.
Σας καλούμε όλους στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Συλλόγων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Πειραιά έξω από το ΠΥΣΠΕ Πειραιά (Καραολή και Δημητρίου 50),
την Πέμπτη, στις 12.30, μετά τον αγιασμό των σχολείων.
Απαιτούμε από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Πειραιά να μην εφαρμόσει την πολιτική
των άγριων περικοπών που δημιουργεί αυξημένα λειτουργικά προβλήματα στα σχολεία και
υποβαθμίζει την ποιότητας της εκπαίδευσης.

Παλεύουμε για επαρκή κάλυψη όλων των κενών σύμφωνα με τις αυξημένες
κοινωνικές και παιδαγωγικές ανάγκες της περιοχής.
Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών τώρα!
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