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Η ΑΝΑΛΓΗΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΑ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ 

 
 
 

 Σχεδόν ενάμιση μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και το υπουργείο 

παιδείας συνεχίζει να εμπαίζει μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Η αύξηση του 

διδακτικού ωραρίου των καθηγητών και του αριθμού μαθητών ανά τμήμα δεν έλυσε το 

πραγματικό πρόβλημα των κενών στα σχολεία. Οι διαθεσιμότητες των 2.000 καθηγητών, 

οι μηδενικοί διορισμοί, οι υποχρεωτικές-εκβιαστικές μετατάξεις χάρη στα τεχνητά 

πλεονάσματα στερούν από τους μαθητές μας χιλιάδες διδακτικές ώρες.  

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας 

περισσότερα από 40 κενά διδακτικού προσωπικού ενώ στο Μουσικό σχολείο 

Βαρθολομιού τα κενά ανέρχονται σε 211 ώρες ανά εβδομάδα. Σε αρκετά σχολεία οι 

μαθητές δεν έχουν καθόλου διδαχθεί κάποια μαθήματα πολλά εκ των οποίων είναι  και 

πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Αξιοσημείωτο είναι ότι εκτός από τα τμήματα ένταξης στην 

Ηλεία προσελήφθησαν  μόνο 3 αναπληρωτές στα σχολεία. τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑ 

του νομού η κατάσταση για τους μαθητές των ειδικοτήτων που καταργήθηκαν 

είναι τραγική. Οι μαθητές αντιμετωπίζουν καθημερινά την αδιαφορία του υπουργείου 

αφού δεν διδάσκονται τα μαθήματα από στις ειδικότητες που οι εκπαιδευτικοί τέθηκαν σε 

διαθεσιμότητα.   

Φτάνει πια! Το Υπουργείο Παιδείας αφήνει τους μαθητές μας χωρίς καθηγητές,  

φέρει ακέραια την ευθύνη για την απώλεια χιλιάδων διδακτικών ωρών ενώ οι καθηγητές 

στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ είναι σε διαθεσιμότητα και οι συνάδελφοι αναπληρωτές χωρίς δουλειά. 

Δεν ανεχόμαστε η δημόσια Παιδεία να γίνεται βορά της Τρόικας και του κεφαλαίου. Η 

επιλογή του υπουργείου να βάζει σε προτεραιότητα τις επιταγές της Τρόικας είναι σε 

πλήρη αντίθεση με τις ανάγκες της κοινωνίας.  
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Απαιτούμε: 

 Να επιστρέψουν στη θέση τους οι συνάδελφοί μας που τέθηκαν σε 

διαθεσιμότητα για να λυθεί άμεσα το πρόβλημα με τους μαθητές των 

ΕΠΑΛ-ΕΠΑ, που κινδυνεύουν να χάσουν το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις 

σπουδές τους αλλά και τη δυνατότητα να εισαχθούν στα ΣΕΙ.  

 

 Να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις απόσπασης των συναδέλφων μας που η 

αναλγησία του υπουργείου κρατεί ομήρους μακριά από τις οικογένειές 

τους ενώ υπάρχουν κενά και το υπουργείο δεν τα εμφανίζει. 

 

 Να προσληφθούν άμεσα αναπληρωτές όλων των ειδικοτήτων με βάση τις 

πραγματικές ανάγκες των μαθητών.  

 

 

  


