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Δήλωση της Ελένη Σταματάκη
Η βουλεύτρια Α΄ Πειραιά και Νήσων του
ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη Σταματάκη, παραβρέθηκε στον αγιασμό έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς,
στα σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης των Σπετσών, την Τρίτη 11
Σεπτεμβρίου 2018 και απηύθυνε ευχές προς όλη τη σχολική κοινότητα για μια καλή και
δημιουργική σχολική χρονιά. Μιλώντας με γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, επισήμανε
την υψηλή σημασία της παιδείας ως κοινωνικό αγαθό και την υποχρέωση της πολιτείας να
διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε αυτή σε όλες και όλους, χωρίς διακρίσεις και
αποκλεισμούς, συμπληρώνοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται για την επίτευξη
αυτού του στόχου.
Όπως δήλωσε και ο
Υπουργός Παιδείας, το Υπουργείο έκανε αυτό που εμείς θεωρούμε αυτονόητο. Με τον άρτιο
συντονισμό και τον έγκαιρο προγραμματισμό, οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στις σχολικές
αίθουσες για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τα βιβλία βρίσκονται ήδη στα
σχολεία πριν τη λήξη της προηγούμενης. Η κανονικότητα στην εκπαίδευση κατακτιέται
χρονιά-χρονιά και αυτή η σχολική χρονιά σηματοδοτεί μια νέα αρχή στα δεδομένα της
Παιδείας.
Φέτος ανακοινώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός προσλήψεων 19.480 αναπληρωτών
εκπαιδευτικών που έχει γίνει πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερη
προτεραιότητα δόθηκε φέτος, για τρίτη συνεχή χρονιά, στην στελέχωση και την κάλυψη
όλων των αναγκών στα σχολεία Ειδικής Αγωγής και όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή
/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για δεύτερη φορά, οι
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που προσλαμβάνονται για το σχολικό έτος 2018-2019 σε
νησιωτικές περιοχές, θα μπορούν να λαμβάνουν έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήριά
τους καθώς και στα εισιτήρια των οχημάτων τους (ΙΧ και δίκυκλα) κατά τη μετακίνησή τους
μέχρι και το τελικό νησί στο οποίο αναλαμβάνουν υπηρεσία.

Ωστόσο, η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης από την πολιτεία εκπαίδευσης στους
μαθητές των ελληνικών σχολείων απαιτεί την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με
σχέσεις εργασίας μόνιμης και πλήρους απασχόλησης. Όπως ανακοίνωσε και ο
πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, έχει ήδη δρομολογηθεί η πρόσληψη 4500 εκπαιδευτικών και
εξειδικευμένου προσωπικού για την ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής στα Δημόσια σχολεία
στον τόπο μας.

1/2

«Αλληλεγγύη και σεβασμό στη διαφορετικότητα»

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 21:50

Στο μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, που διαβάστηκε στα σχολεία, στο οποίο κάνει
έκκληση εναντίον του σχολικού εκφοβισμού και της βίας, η βουλεύτρια πρόσθεσε ότι σε
αυτά πρέπει να αντιτάξουμε την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Οι
αξίες και οι ιδέες μας επιτάσσουν να πράξουμε ό,τι χρειάζεται για να μπορούν όλα τα
παιδιά και οι νέοι που κατοικούν σε αυτή τη χώρα να κάνουν όνειρα και να απολαμβάνουν το
αγαθό της παιδείας, σε ένα ασφαλές περιβάλλον με δημοκρατία και ελευθερία.

Για το λόγο αυτό δεν επαναπαυόμαστε υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν.
Εύχομαι καλή αρχή σε όλους και όλες
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