ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου και ύστερα από κάλεσμα συλλόγων εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με ενώσεις και συλλόγους γονέων της περιοχής. Θέματα της σύσκεψης ήταν τα
περισσότερα από 600 κενά εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία του Πειραιά και οι τρόποι
λύσης του προβλήματος. Η σύσκεψη ήταν ιδιαίτερα μαζική και η συζήτηση υπήρξε ουσιαστική. Όσα ακολουθούν
αποτελούν μία σύνοψη της.
Α. Τα περισσότερα από 600 κενά εκπαιδευτικών στην περιοχή μας σημαίνουν ότι η κυβέρνηση και η διοίκηση
του υπουργείου έχει αφήσει γυμνά τα σχολεία μας. Δυο μέρες πριν την έναρξη του σχολικού έτους μία στις πέντε
θέσεις εκπαιδευτικών δεν έχει στελεχωθεί.
Β. Το άμεσο πρόβλημα που δημιουργείται δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με περικοπές των λειτουργιών των
σχολείων. Αυτές οι σκέψεις είτε είναι του νέου Διευθυντής Εκπαίδευσης Πειραιά είτε όποιου άλλου δεν πρέπει να
υλοποιηθούν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές λύσεις όπως το κλείσιμο των ολοήμερων
τμημάτων και η κατά περίπτωση λειτουργία τους όπου και όποτε υπάρξει πλεόνασμα ωρών από την πρωινή
λειτουργία.
Λύση επίσης δεν μπορεί να αποτελεί η ετήσια αλλαγή των γεωγραφικών ορίων των σχολείων με σκοπό την
κατάργηση τμημάτων και την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα με στόχο τους 25.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει τμήμα χωρίς το δάσκαλο ή τη δασκάλα του, που θα εξυπηρετείται από
τα περισσεύματα ωρών άλλων εκπαιδευτικών από το ίδιο σχολείο ή από γειτονικά.
Τα κενά δεν μπορούν να στελεχωθούν με τους αδυνατούντες εκπαιδευτικούς. Όσοι από αυτούς μπορούν, να
αξιοποιηθούν σε άλλες δουλειές των σχολείων –αντικατάσταση απόντων ή φροντιστηριακά τμήματα ή τάξεις
υποδοχής ή γραμματειακή υποστήριξη – και όσοι δεν μπορούν, να αντιμετωπιστούν ως παθόντες εν υπηρεσία με
την αξιοπρέπεια που δικαιούνται.
Η ειδική αγωγή και οι υποστηρικτικές δομές για τους αδύνατους μαθητές δεν είναι πολυτέλεια. Πρέπει να
λειτουργήσουν σε πλήρη ανάπτυξη και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κανένα παιδί δεν είναι χαμένη υπόθεση.
Γ. Μοναδική ορατή λύση στο πρόβλημα των κενών είναι η άμεση πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Λύσεις
που υπονομεύουν το δημόσιο σχολείο δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές. Για το σκοπό αυτό οι σύλλογοι
εκπαιδευτικών και οι σύλλογοι γονέων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οργανώνουν ενημερωτικές παρεμβάσεις
στα πλαίσια του αγιασμού, την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα θα πάρουν μέρος στη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας των φορέων της εκπαίδευσης και των εργατικών σωματείων του Πειραιά στην πλατεία
Κοραή στις 12.00 το μεσημέρι και στη συνέχεια θα σχηματίσουν πορεία που θα καταλήξει στο ΠΥΣΠΕ
Πειραιά όπου και θα πραγματοποιηθεί παράσταση στο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η συνέχεια των
κινητοποιήσεων μέχρι την ορθή λύση του προβλήματος των κενών θα αποφασιστεί με νέα σύσκεψη (ο τόπος και ο
χρόνος πραγματοποίησης της οποίας θα καθοριστούν στο τέλος της διαμαρτυρίας της 11ης Σεπτεμβρίου).
Παράλληλα στα σχολεία και κατά την κατανομή των τμημάτων και τον καταρτισμό των ωρολογίων
προγραμμάτων οι εκπαιδευτικοί αρνούμαστε την ύπαρξη προφορικών εντολών και εξαντλούμε όλες τις νόμιμες
δυνατότητες για την στελέχωση των ολοήμερων τμημάτων και των υποστηρικτικών δομών (ενισχυτική
διδασκαλία, τμήματα υποδοχής κλπ.). Για την υποστήριξη των αγωνιστικών δράσεων της 11ης Σεπτεμβρίου
κηρύττουμε δίωρη ( διευκολυντική) στάση εργασίας.
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