
 

Θζμα: «Καμία ανοχή ςτην φετινή πολιτική του Υπουργείου Παιδείασ  για μερική κάλυψη κενϊν ςτην 

εκπαίδευςη».  

84 κενά παραμζνουν ςτην Πρωτοβάθμια εκπαίδευςη ςτο νομό Λαςιθίου μετά την ΑϋΦάςη 

Η φετινι χρονιά ξεκίνθςε ποςοςτιαία κάλυψθ ςτισ προςλιψεισ ςτθ γενικι αγωγι και τθν ειδικι αγωγι.  Η 

κάλυψθ του 70 % των κενϊν ςτο ΠΥΣΠΕ Λαςικίου είναι άκρωσ προβλθματικό μιασ και κανζνα ςχολείο δεν μπορεί 

να λειτουργιςει ςε πλιρθ ζκταςθ το πρόγραμμά του. Η λειτουργία του ςχολείου ζχει ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ 

τθν φπαρξθ δαςκάλων και  ειδικοτιτων για να λειτουργιςει το πρωινό και το απογευματινό  πρόγραμμα. Πολλά 

κενά εντοπίηονται ακόμα  ςτον τομζα τθσ ειδικισ  αγωγισ που δθμιουργοφν ςοβαρά ηθτιματα ςτθν εφρυκμθ 

λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων , αφοφ μζνουν χωρίσ καμία ςτιριξθ μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ.   

Αποτελεί κοινή απορία όποιου εμπλζκεται άμεςα ή ζμμεςα με την εκπαίδευςη: «Γιατί δεν καλφπτονται 

ΟΛΑ ΣΑ ΚΕΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΩΣΗ ΜΕΡΑ;»  

Αποτελεί ξεκάθαρα πολιτική απόφαςη η μη κάλυψη όλων των κενϊν από την Αϋ Φάςη.  

Καλοφμε την πολιτική  ηγεςία του Τπουργείου Παιδείασ να εγκαταλείψει άμεςα την μπακαλίςτικη λογική 

κάλυψησ κενϊν και να προχωρήςει άμεςα ςτην κάλυψη όλων των πραγματικϊν αναγκϊν.  

Ειδικότητεσ Εκτιμϊμενα κενά μετά την τοποθζτηςη 

αναπληρωτϊν 1. Δάςκαλοι      (ΠΕ 70) 17 

2. Νηπιαγωγοί  (ΠΕ 60) 10 

3. Αγγλικϊν     (ΠΕ 06) 1 

4.Φ. Αγωγήσ    (ΠΕ 11) 0 

5. Μουςικήσ    (ΠΕ 16) 3 

6. Γαλλικϊν (ΠΕ 05) 2 ΑΜΩ 

7. Γερμανικϊν (ΠΕ 07) 2 

8. Θεατρικήσ Αγωγήσ (ΠΕ 32, 18.41) 3 

9. Εικαςτικϊν (ΠΕ 08) 7 

10. Πληροφορικήσ (ΠΕ 19) 4 

11. Εκπ/κοί Ειδικήσ Αγωγήσ ςε δομζσ Ειδικήσ 

Αγωγήσ 

10   

12. Εκπ/κοί για παράλληλη ςτήριξη 19 ΠΕ 70 + 5ΠΕ 60 

13 Εκπ/κοι ΖΕΠ 6 

Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ 

Αλζξανδροσ Αλεξάκησ & Γιάννησ Παςπαράκησ, Αιρετοί ΠΤΠΕ Λαςιθίου  

 

  

Αλεξάκης Αλέξανδρος  Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου   

Πασπαράκης Γιάννης Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου  

Προσ : 

- Διεφκυνςθ Π.Ε. Ν. Λαςικίου 

- Σχολεία και νηπιαγωγεία Λασιθίου 

- Όλους τους συναδζλφους μας 

- ΜΜΕ 

Email:  alexandro.alexak@gmail.comΤηλ : 6976970367  

ypasparakis@sch.grΤηλ : 6948575823 
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