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SOS εκπέμπουν τα σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά 
 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

 
Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις διακοπές των Χριστουγέννων, η κατάσταση στη 

Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά - αλλά και σε πολλές ακόμη Διευθύνσεις - σε ό,τι αφορά στη στελέχωση 
των σχολικών μονάδων δεν λέει να εξομαλυνθεί. Ταυτόχρονα, η Πολιτική Ηγεσία του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. και γενικότερα η συγκυβέρνηση μας προετοιμάζει για τα χειρότερα, αφού ο αρμόδιος 
Υπουργός από τις αρχές του μήνα (2/11) τοποθετήθηκε δημόσια λέγοντας ότι «έχουν καλυφθεί οι 
βασικές!!! ειδικότητες». 

Στον απόηχο αυτής της δήλωσης το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προχώρησε στη γ’ φάση πρόσληψης 
αναπληρωτών Π.Ε. 60 και Π.Ε. 70 (2/11), προσλαμβάνοντας μόνο ένα!!! εκπαιδευτικό Κλάδου 
Π.Ε. 70 – την ώρα που τα κενά στους Κλάδους Π.Ε. 60 και Π.Ε. 70 ξεπερνούσαν τα 40!!!, ενώ 
την περασμένη Παρασκευή προσέλαβε αναπληρωτές ειδικοτήτων που αναμένεται να 
καλύψουν μόλις το 1/3  των αναγκών!   

Έτσι, στη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά, μετά και την επικείμενη τοποθέτηση των 
αναπληρωτών ειδικοτήτων, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, σύμφωνα με τα στοιχεία μας, για 
την πλήρη ανάπτυξη του Βασικού και Ολοήμερου Προγράμματος τα παρακάτω κενά ανά Κλάδο: 
 
Π.Ε. 60 Π.Ε. 70 Π.Ε. 06 Π.Ε. 08 Π.Ε. 11 Π.Ε. 16 Π.Ε. 

19&20 
Π.Ε. 

18.41&32 
ΣΥΝΟΛΟ 

5 40 27 9 30 14 15 7 147 
 

Την ίδια στιγμή καλύπτεται το σύνολο, σχεδόν, των κενών της Γαλλικής Γλώσσας, ενώ 
χρειάζονται ακόμη, τουλάχιστον 6 πιστώσεις αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου για τη 
Γερμανική Γλώσσα. Όσο για την Ειδική Αγωγή απαιτούνται τουλάχιστον 20 πιστώσεις για τη 
στελέχωση των Τ.Ε., καθώς και τουλάχιστον 100 πιστώσεις για Παράλληλη Στήριξη! 

 
Συνάδελφε, 
 
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι τα περισσότερα σχολεία  -  λίγο πριν τη λήξη του Α’ τριμήνου -  

λειτουργούν με ελλείψεις τόσο στο Βασικό όσο και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Επισημαίνουμε, 
επίσης, ότι εδώ και αρκετές ημέρες δεν λειτουργούν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται, καθότι βρίσκονται σε διαδικασία ανασυγκρότησης, η οποία θα περατωθεί - 
κατ’ εκτίμηση - τις πρώτες ημέρες του Δεκέμβρη. Τα Συμβούλια, με τη νέα τους σύνθεση (σε ό,τι 
αφορά τα διορισμένα Μέλη), θα προχωρήσουν στην επιλογή των Προϊσταμένων Σχολικών 
Μονάδων, τον ορισμό Υποδιευθυντών - Υπεύθυνων στο Ολοήμερο και των όποιων άλλων 
εκκρεμοτήτων…  

 

ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ! 
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