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Αζήλα   03-09-2014  

     ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Χζεο Τξίηε 02/09/2014, γνλείο από ζρνιεία ηνπ Πεηξαηά θαζώο θαη εθπξόζσπνη 

Δλώζεσλ ζπιιόγσλ γνλέσλ θαη ηεο Οκνζπνλδίαο Δλώζεσλ Σπιιόγσλ Γνλέσλ Μαζεηώλ 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, καδί κε ζπιιόγνπο εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ Πξ/λν ηεο Πξσηνβάζκηαο Γ/λζεο Πεηξαηά κε αθνξκή ηελ απόθαζή 

ηνπ λα  κεηαθηλήζεη καζεηέο ηδηαίηεξα ηεο Α' Γεκνηηθνύ από ην έλα ζρνιείν ζην άιιν, .ώζηε 

λα κελ ππνρξεσζεί ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο, λα δεκηνπξγήζεη λέα ηκήκαηα θαη έηζη λα 

κεγαιώζνπλ ηα θελά ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Απηά κέρξη ζήκεξα, ζύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ καο 

έδσζε ε Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πεηξαηά, θηάλνπλ ηα 484.   

Τειηθά θάησ από ηελ πίεζε πνπ αζθήζεθε θαη ηελ απαίηεζε ησλ θνξέσλ  ν Πξ/λνο 

ηεο Γ/λζεο δεζκεύηεθε όηη ζα παξζνύλ πίζσ όιεο νη κεηαθηλήζεηο καζεηώλ ηεο Α' 

Γεκνηηθνύ, εθηόο ηνπ 18νπ θαη 24νπ Γ.Σ. Κεξαηζηλίνπ, ιόγσ έιιεηςεο αίζνπζαο, όπνπ ελληά 

καζεηέο θαινύληαη λα κεηαθηλεζνύλ ζε άιιν ζρνιείν ηεο πεξηνρήο. Σηελ δηακαξηπξία καο 

γηα ηελ έιιεηςε ζρνιηθώλ αηζνπζώλ πνπ λα θαιύπηνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζηέγαζεο 

ησλ καζεηώλ θαη πξνζπαζώληαο λα απνπνηεζεί ησλ επζπλώλ ηνπ θαη ησλ επζπλώλ ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζπλνιηθά, καο απάληεζε θπληθά: "βξείηε αίζνπζα θαη δελ ζα 

κεηαθηλεζεί θαλέλα παηδί".  

Δπίζεο αξλήζεθε λα αλαθαιέζεη ηελ απόθαζή ηνπ γηα ην 3ο Γ.. Ρένηη ζηο οποίο η 

Α' και Β' ηάξη θα κάνουν μαζί μάθημα με έναν δάζκαλο!!!!!. Με καζεκαηηθή αθξίβεηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν πάεη γηα θιείζηκν.   

Γελ εθεζπράδνπκε. Γελ καο ηθαλνπνηεί ην ζηνίβαγκα ησλ παηδηώλ καο ζε ηκήκαηα 

25άξηα + 10%, δειαδή 26 θαη 27 παηδηά αλά ηκήκα ζύκθσλα κε ηελ εληνιή ηνπ Πξ/λνπ ηεο 

Γ/ζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πεηξαηά. Καινύκε όινπο ηνπο γνλείο λα επαγξππλνύλ. 

Καινύκε ηηο Δλώζεηο λα απεπζπλζνύλ ζηα Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ ησλ 

ζρνιείσλ.  

●   Καμία καηάργηζη- ζσγτώνεσζη ζτολείφν ή ημημάηφν.. 

●   Μαζικοί διοριζμοί μόνιμφν εκπαιδεσηικών για ηην κάλσυη όλφν ηφν κενών.      

●   Κανένα ημήμα πάνφ από 20 μαθηηές. 

●   Έκηακηο κονδύλι από ηον κραηικό προϋπολογιζμό για ηις ανάγκες ηφν  

ζτολείφν.   


