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Προς:  

Σοσς ζσναδέλθοσς μέλη ηοσ σλλόγοσ 
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Να καλυφθοφν άμεςα όλα τα κενά ςε εκπαιδευτικοφσ 
 

 
Φτάςαμε ςτον Δεκζμβρθ , τελειϊνει το 1ο τρίμθνο  και χιλιάδεσ διδακτικζσ 

ϊρεσ ςυνεχίηουν να χάνονται εξαιτίασ των ελλείψεων ςε εκπαιδευτικοφσ. Παρά τθ 
ςυςτθματικι προςπάκεια του ΥΠΑΙΘ να ςυγχωνεφςει τμιματα πανελλαδικά , τισ 
πιζςεισ να αναπροςαρμοςτοφν ωρολόγια προγράμματα για να φαίνεται πωσ 
διδάςκονται τάχα όλα τα μακιματα, θ αλικεια δεν κρφβεται.  Είναι ολοφάνερο πωσ 
οι διοριςμοί που ζγιναν  φζτοσ δεν κάλυψαν ςτο ελάχιςτο τισ πραγματικζσ ανάγκεσ 
των ςχολείων ςε εκπαιδευτικοφσ. Ακόμα οι προςλιψεισ αναπλθρωτϊν, που 
ζρχονται με το ςταγονόμετρο, δεν επαρκοφν για να καλφψουν τισ χαμζνεσ 
διδακτικζσ ϊρεσ.  
 

Αρκετά είναι και τα  ςχολεία των  περιοχϊν  τθσ ευκφνθσ μασ με ελλείψεισ ςε 
εκπαιδευτικοφσ  , με αποτζλεςμα να μθν  ικανοποιοφνται οι μορφωτικζσ ανάγκεσ 
των μακθτϊν,   προγράμματα δεν μποροφν ακόμα να φτιαχτοφν , τα ολοιμερα ςτα 
δθμοτικά ςχολεία δε λειτουργοφν όλα με πλιρεσ ωράριο ενϊ ςτα νθπιαγωγεία θ 
λειτουργία τουσ αναςτζλλεται ακόμθ και για ολόκλθρεσ εβδομάδεσ με προφορικι 
εντολι τθσ Διεφκυνςθσ ΒϋΑκινασ λόγω μι αναπλιρωςθσ εκπαιδευτικϊν που 
απουςιάηουν με άδεια οδθγϊντασ τουσ γονείσ ςε απόγνωςθ. Χαρακτθριςτικό 
παράδειγμα αποτελεί θ  προφορικι απάντθςθ που δόκθκε  από τθ Διεφκυνςθ Βϋ 
Ακινασ προσ  τον φλλογο Γονζων  του 9ου νθπ. Αγ. Παραςκευισ  ότι δεν 
καλφπτονται τα κενά που δθμιουργικθκαν  ςε δφο  ολοιμερα τμιματα λόγω 
αςκζνειασ ςυναδζλφιςςϊν , διότι δεν υπάρχουν διακζςιμοι αναπλθρωτζσ 
αδιαφορϊντασ για τθν αναςτάτωςθ που ζχει προκλθκεί ςτον οικογενειακό 
προγραμματιςμό.  Οι Παράλλθλεσ τθρίξεισ παραμζνουν λιγότερεσ από τισ μιςζσ ςε 
κάκε ςχολείο ςτερϊντασ από τουσ μακθτζσ τθν εξειδικευμζνθ βοικεια και ςτιριξθ.  
Παρατθρείται μάλιςτα το φαινόμενο να μθν καλφπτονται οφτε  οι βραχυχρόνιεσ 
άδειεσ εκπαιδευτικϊν και μάλιςτα εν μζςω πανδθμίασ.   
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Αυτό είναι το ενδιαφζρον του ΥΠΑΙΘ για τα ςχολεία και τα μορφωτικά 
δικαιϊματα των μακθτϊν και μακθτριϊν, που κατά τα άλλα κόπτεται να βελτιϊςει 
τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία μζςω τθσ… αξιολόγθςθσ. 

 
Ωσ   φλλογοσ Εκπαιδευτικϊν Π.Ε.   « Ο  ΠΕΡΙΚΛΗ»  απαιτοφμε : 
 
Να καλυφθοφν άμεςα όλα τα κενά.  
Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ και τισ ςυναδζλφιςςεσ  να ζρθουν ςε επαφή   
με    το ςωματείο και να ενημερϊνουν  για τισ ελλείψεισ. 

 

Για ηο Δ.Σ. ηοσ Σσλλόγοσ 

         Ο πρόεδρος           Η γραμμαηέας 

 

    Παπαζπύρος    Νίκος           
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