
 

 

Δελτίο Τύπου  για τη συνάντηση με το Δ/ντή Εκπ/σης ΠΕ Πειραιά 
                                                                                                                                                    

18/11/2014 
     
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 18/11, κινητοποίηση των συλλόγων Κερατσινίου-Περάματος “Ν 

Πλουμπίδης”, Πειραιά “Πρόοδος”, Α´ Συλλόγου Πειραιά “Ρήγας Φεραίος”, Νίκαιας-Πειραιά στο 

γραφείο ΠΕ Πειραιά. Παρόντες ήταν ο Δημήτρης Πολυχρονιάδης και ο Νίκος Φασφαλής, μέλη του ΔΣ 

της ΔΟΕ. 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι 

 

 Η λογιστική αντιμετώπιση του Δ/ντη Εκπ/σης, τόσο των εκπ/κων όσο των μαθητών των σχολείων έχει 

ξεπεράσει κάθε όριο αυθαιρεσίας υπηρετώντας τις μνημνονιακές πολιτικές.  

 Ο Δ/ντης Εκπ/σης μετακινεί τις συναδέλφισσες των γαλλικών, ΠΕ05, για συμπλήρωση 

ωραρίου στα ολοήμερα τμήματα και στην ευέλικτη ζώνη, “επιλύοντας” με αντεργατικό τρόπο 

την απελευθέρωση ωρών και την αντίστοιχη μετακίνηση  δασκάλων προς την πρωινή ζώνη για 

να καλυφτούν κι εκεί τα κενά. Υπενθυμίζουμε ότι οι συνάδελφοι ΠΕ05 μπορούν να αναλάβουν 

μόνο τα παιδιά της Ε' και της Στ' τάξης  και μόνο όσα έχουν επιλέξει την αντίστοιχη γλώσσα. 

Κατά συνέπεια δεν μπορούν να αναλαμβάνουν κάποιο από τα τμήματα του ολοήμερου, χωρίς 

το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο  να έχει δηλωθεί ως επιθυμία – προτίμηση για το 

ολοήμερο, από τους γονείς τον Ιούνιο. Ούτε μπορεί να τους ανατίθεται άσχετα αντικείμενα  

όπως της  ευέλικτης ζώνης σε Β' και Γ' τάξεις. Πρόκειται για την εφαρμογή των πολιτικών των 

περικοπών και των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Οι ενέργειες δε αυτές είναι παντελώς 

παράνομες. 

            Οι παραπάνω σύλλογοι υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα των συναδέλφων κήρυξαν στάσεις 

            εργασίας, έως τη Δευτέρα, που ο Δ/ντης Εκπ/σης θα ασχοληθεί με την κατάργηση αυτής 

            της πράξης του.          

 Από τους εκπροσώπους του ΔΣ της ΔΟΕ τέθηκε εκ νέου και συνολικά το ζήτημα που προέκυψε 

από τον Σεπτέμβριο και έχει ήδη καταγγελθεί, με τον συνεχή υποβιβασμό του 3ου Δημοτικού 

Σχολείου Ρέντη, χωρίς απόφαση ΔΕΠ, και την τελική αναστολή λειτουργίας του τον Οκτώβρη, 

αυθαίρετη κι εξίσου παράνομη επιλογή.  Ως αποτέλεσμα αυτής, συνάδελφοι εκπ/κοι, μετά την 

ολοκλήρωση και των αποσπάσεων, μετακινήθηκαν υποχρεωτικά σε άλλα σχολεία και  οι 

μαθητές/τριες του συγκεκριμένου σχολείου που μεταφέρθηκαν σε όμορο σχολείο,  κινούνται με 

την τοπική δημοτική συγκοινωνία και την  πρωτοβουλία  γονέων.  

 Οι επιλογές του Δ/ντη Εκπ/σης Πειραιά για την κάλυψη των κενών οδήγησαν πολλά τμήματα 

σε συγχωνεύσεις σε διάφορες περιοχές, αλλά και σε υποβιβασμούς συγχωνεύσεις σχολείων.  

 Ο Δ/ντης Εκπ/σης δε δεσμεύτηκε για την κάλυψη των κενών σε δασκάλους ολοήμερων 

σχολείων ΕΑΕΠ, κλασικών, ειδικοτήτων και νηπιαγωγών. Αλλά ούτε και συναίνεσαι στο 

αίτημα να δηλωθούν τα κενά των σχολείων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες αυτών. 

 Δήλωσε δε αναμονή για εκπ/κους των τμημάτων ένταξης, της παράλληλης στήριξης, των 

γερμανικών, “εφόσον το υπουργείο δεν έχει στείλει”.   

 Στην ερώτηση αν σχεδιάζει τη διακοπή της  ενισχυτικής διδασκαλίας  και τη χρησιμοποίηση 

των εκπ/κων αυτών για την κάλυψη άλλων κενών, απάντησε ότι είναι αρμοδιότητα του 

Περιφερειακού Δ/ντη. Έσπευσε δε να διευκρινίσει  αμέσως μετά, ότι δεν μπορεί ένα σχολείο να 

έχει περίσσεμα ωρών για ενισχυτική διδασκαλία και κάποιο άλλο να λειτουργεί με κενά.   

 Ο Δ/ντης Εκπ/σης αρνήθηκε ότι έχει ζητήσει από δ/ντες σχολείων να καταθέτουν στο γραφείο 

τα ονόματα των εκπ/κων που συμμετέχουν στην απεργία – αποχή από τη διαδικασία της 

αξιολόγησης. 



 

 

 Τέλος, ο Δ/ντης Εκπ/σης καλέστηκε ως υπάλληλος, σύμφωνα με το Ν1264/82, να μη 

συμμετέχει στις διαδικασίες της αξιολόγησης και να μην ασκήσει την οποιαδήποτε πίεση προς 

τις προϊσταμένες νηπιαγωγούς και τους διευθυντές/ντριες σχολείων σε αυτήν την κατεύθυνση. 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 

Οι αντιεκπαιδευτικοί, αντιπαιδαγωγικοί χειρισμοί από τον Δ/ντη Εκπ/σης, Χρ. Οικονόμου, 

εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών μας βρίσκουν πλήρως αντίθετους και αποφασισμένους  να 

υπερασπιζόμαστε χωρίς να κάνουμε βήμα πίσω στα αυτονόητα: 

                      

Καμιά συγχώνευση τμημάτων, καμιά υποβάθμιση σχολικών μονάδων 

Σχολεία χωρίς κενά με μόνιμα διορισμένους εκπ/κους 

Απόλυτο σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα των εκπ/κων 

Καμιά αξιολόγηση από και προς  κανέναν εκπ/κο 


