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Ιδού η… επάρκεια στελέχωσης των σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά 

Συναδέλφισσα – συνάδελφε, 

Οδεύουμε προς το μέσον της σχολικής χρονιάς και πολλές σχολικές μονάδες της 
Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά (όπως εξάλλου και σε πολλές περιοχές της χώρας) τελούν σε 
καθεστώς υποστελέχωσης με συνέπεια να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στη 
λειτουργία τους. Την ίδια στιγμή τόσο ο Υπουργός Παιδείας όσο και η κυβέρνηση συνολικά 
υποστηρίζουν ότι υπάρχει επαρκής στελέχωση των σχολικών μονάδων και, όπου υπάρχουν 
ελλείψεις, υπαίτιοι είναι οι εκπαιδευτικοί!!! Όμως, ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει τη σκληρή 
αλήθεια: 160 εκπαιδευτικοί λείπουν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά (η συντριπτική πλειοψηφία 
από την αρχή της σχολικής χρονιάς), χωρίς να υπολογιστούν τα κενά που υπάρχουν στα 
Ειδικά Σχολεία (θα αναφερθούμε σε επόμενο σημείωμά μας σε αυτά) και χωρίς να 
υπολογίζονται οι συμπτύξεις τμημάτων που προηγήθηκαν, αποκλεισμός προνηπίων κ. ά.. (σ.σ. 
στην ιστοσελίδα μου έχουν αναρτηθεί αναλυτικά - ανά σχολική μονάδα - τα κενά όπως μας 
δόθηκαν (15/1) από τη Διεύθυνση και παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν υπάρχουν επιπλέον 
ανάγκες στη σχολική σας μονάδα). 

Καλούμε την κυβέρνηση, έστω και την ύστατη στιγμή, να προχωρήσει άμεσα στην 
κάλυψη των κενών! Αρκετά πλήρωσε η κάθε οικογένεια - όπως και ολόκληρη η εκπαιδευτική 
κοινότητα - τις μνημονιακές πολιτικές! 

 

 

 

Ο Αγώνας για το Δημόσιο Σχολείο συνεχίζεται! 

16 Ιανουαρίου 2015 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ  Τ.Ε. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ 

    

Π.Ε. 60  (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ)  6  11 

Π.Ε. 70  (ΔΑΣΚΑΛΟΙ)                    4  (99 ώρες) 29 56 

Π.Ε. 05  (ΓΑΛΛΙΚΩΝ)  0   

Π.Ε. 06  (ΑΓΓΛΙΚΩΝ)                       8  (179 ώρες)   

Π.Ε. 07  (ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ)                      6 (140 ώρες)   

Π.Ε. 08  (ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ)                       5  (110 ώρες)   

Π.Ε. 11  (Φ.Α.)                     16  (382 ώρες)   

Π.Ε. 16  (ΜΟΥΣΙΚΗΣ)                      8  (183 ώρες)   

Π.Ε. 19  (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)                     7  (163 ώρες)    

Π.Ε. 32  (ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)                        4   (  95 ώρες)   

ΣΥΝΟΛΟ                      64   29 67 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 160 εκπαιδευτικοί 


